
Catalogul on-line al cărților rare 
din BAR

CATCR



Descriere
• Colecţia de carte rară reuneşte un număr 

important de tipărituri româneşti şi străine 
(11626 volume) selecţionate după diverse 
criterii de raritate: vechimea, ilustraţiile, 
legăturile, ex-librisurile, autografele sau 
numărul exemplarelor cunoscute. Evident, 
incunabulele constituie lucrările cele mai 
preţioase, considerate adevărate tezaure 
de cultură naţională şi universală. 





Obiective
• Generale – Valorificarea fondului de carte 

rară, dar și facilitarea accesului 
utilizatorului la aceste informații

• Specifice – Realizarea Catalogului on-line 
al cărilor rare din BAR

                   – Atașarea imaginilor foilor de 
titlu, a mărcilor tipografice, a gravurilor 
importante, a colofoanelor



Rezultate
• Informația introdusă în fișa electronică este mult mai bogată și mai 

detaliată, decât în fișa tradițională, rezultatul fiind o fișă descriptivă 
analitică foarte complexă, aceasta incluzând informațiile cuprinse 
altădată doar în fișierele ”specializate” – alfabetic, cronologic, 
topografic și sistematic

• Se pot reconstitui vechile biblioteci (domnești: a Cantacuzinilor sau 
a lui Brancoveanu; mănăstirești: a Mănăstirii Bistrița, Neamț, 
Snagov; ale unor instituții: Biblioteca Colegiului Sf. Sava, Muzeul de 
Antichităti etc sau cele care au aparținut unor personalități: Iosif 
Naniescu, D.A. Sturdza, Iorga, M. Gaster etc), inventarele lor, dar 
și circulația volumelor de-a lungul timpului

• Această bază de date oferă elemente care pot fi puncte de plecare 
pentru realizarea unor alte baze de date: baze de date de ex-librisuri, 
de mărci tipografice, de filigrane



Vechea fişă în format internaţional



Fişa nouă în Aleph



Rezultate preconizate

• Rezultate intermediare:
Cercetarea cărților, a vechilor fișe și 

completrea lor cu anumite date din surse 
avizate, care vor fi introduse apoi în sistem 
electronic

• Rezultate finale:
Catalogul on-line al cărții rare din BAR



Etapizare: 2016-2020

• Obținerea unor fișe de descriere în sistem 
informatizat, dar și completări la fișele 
lucrate anterior în format electronic



Resurse implicate:
• Resurse umane: Carmen Albu
• Resurse materiale implicate și necesare:
- computer
- aparatură pentru fotografiere/scanare, eventual 

și prelucrarea imaginilor
- medii de stocare pentru imagini
- publicații din colecțiile naționale și europene, 

inexistente în fondurile BAR
                                                Vă mulţumesc


