




Etape[ 1] 
• Domnitorii Petru Cercel al Ţării Româneşti şi Despot 

Vodă al Moldovei au intenţionat să creeze 
„academii” în Târgovişte şi Suceava.

•  Academiile domneşti : Bucureşti (1688) şi Iaşi 
(1707)

• Societăţile  culturale,  prin iniţiative locale: Braşov 
(1821), Bucureşti (1844), Sibiu (1861), Cernăuţi 
(1862)

•  Societatea Literară Română -SLR(1/13 aprilie, 
1866 )

Rol:  “stabilirea ortografiei limbii române, 
redactarea unei gramatici şi a unui dicţionar-
tezaur.”    

21 de membri fondatori :  Ţara Românească (4) 
, Moldova ( 3), Transilvania (3), Basarabia (3), 
Bucovina(2), Banat(2), Maramureş(2), Macedonia(2)

•  In 1867, Societatea Academică Română ( 25 de 
membri)

     In 1879, Academia Română



Fondatorii SLR(I)

Sursa: Berindei D.(2016)Istoria Academiei Române. EAR. p. 61



H. Trenk; Inaugurarea Societăţii Academice Române, 1/13 august 1867. 
Litografie  publicată de Iosif Vulcan ca supliment la revista Familia



• Ion Heliade RĂDULESCU 1867-1870  
• August Treboniu LAURIAN 1870-1872 
• Nicolae KRETZULESCU 1872-1873 
• August Treboniu LAURIAN 1873-1876 
• Ion GHICA 1876-1882 
• Dimitrie A. STURDZA 1882-1884 
• Ion GHICA 1884-1887 
• Mihail KOGĂLNICEANU 1887-1890 
• Ion GHICA 1890-1893 
• George BARIȚ 1893-1893
•  Iacob C. NEGRUZZI 1893-1894 
• Ion GHICA 1894-1895 
• Nicolae KRETZULESCU 1895-1898 
• Petru PONI 1898-1901



Academia Română azi (I)



Academia Română azi(II)
• 14 secţii: Filologie şi Literatură; Ştiinţe 

Istorice şi Arheologie; Ştiinţe Matematice; 
Ştiinţe Fizice; Ştiinţe Chimice; Ştiinţe 
Biologice; Ştiinţe Geonomice; Ştiinţe 
Tehnice; Ştiinţe Agricole şi Silvice; Ştiinţe 
Medicale; Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Sociologie; Filosofie, Teologie, Psihologie şi 
P e d a g o g i e ;  A r t e ,  A r h i t e c t u r ă  ş i 
Audiov izua l ;  Şt i inţa ş i  Tehno log ia 
Informaţiei 

• 3 filiale: Iaşi, Cluj, Timişoara 
• 52 institute, 17 centre de cercetare: cca 

2.500 
de cercetători



q În prima ședință de lucru a Societății Academice Române 
(6 august 1867)
•  s-a pus problema “creării unei biblioteci proprii, care 

urma să cuprindă publicații tratând despre lucrările 
pentru care societatea fusese înființată”;

• se avea în vedere “transformarea în timp a bibliotecii 
într-un puternic centru de documentare științifică 
pentru toți cei chemați să studieze viața trecută și 
prezentă a poporului român în toate manifestările ei”. 

q În 1954 Biblioteca este asimilată cu un institut de 
cercetare stiințifică al Academiei Române 



Biblioteca Academiei 
Române 

Caracteristici[7]
– bibliotecă enciclopedică, model BNF
– beneficiară a Legii Depozitului legal, din 1885
– statut de bibliotecă naţională, din 1901
– statut de  centru de cercetare (1954), reatestat în 

2007
– 26.000 mp spaţii de depozitare a publicaţiilor , 9 săli 

de lectură, cu cca. 200 de locuri
– Cititori( vizite fizice): cca. 73.000 (în 1955), 

65.000(în anii ‘80), 30.000 (în 2016)
–  consultǎri ale bazelor de date din BAR: 98.000(în 

2016)
– salariaţi: 279 (în 1985), 185,5 (în 2017)



Sediul nou, inaugurat în anul 2005
București, Sector 1, Calea Victoriei, 125



Sala de lectură „Ion Bianu” – capacitate 90 de locuri





Colecţiile / Patrimoniul

• Inceputul
– Episcopul Buzăului, Dionisie 

Romano, donează biblioteca sa 
incluzând-o pe cea  a căpitanului 
Constantin Cornescu-Oltelniceanu

– 6.000 volume şi 400 
manuscrise 



Colecţii / Patrimoniu [7]
În prezent: peste 13 milioane de unităţi de evidenţă 

bibliotecară (în 1985: 6,5 mil.)
q 10.000 volume de manuscrise
q 500.000 de piese de corespondenţă  şi de arhivă
q 138.000 de gravuri şi desene
q 300.000  de fotografii
q 53.000 hărți
q 190.000 de monede, medalii, pietre inscripționate
q 40.000 timbre
q 55.000 de partituri + 20.000 de piese audio-video  
q 5,3 milioane de cărţi
q 7 milioane publicaţii seriale



Livre d’heures 
(Paris, 1520)



J. Saubert (1643 ) 
Historia Bibliothecae 
Reip.Noribergensis





Napoléon Bonaparte către contesa Maria Walewska





Mihai Eminescu: Luceafărul 







Manuscrisul cel mai 
vechi

Ioan Sinaitul 
Canon de penitenţă 

(Sec. XII) 





Dacia în Atlasul lui Ortelius (Sec. XVI ) 



COLECȚIA DE NUMISMATICĂ

Piesă din Roma republicană 
20 asi, monedă de aur (10 mm)
211-208 î. H. 





Pablo Ruiz y Picasso:
Lola



Ştefan Luchian 
Caricatură in revista Furnica[2]



Gioachino Antonio Rossini: partitură



Biblioteca Academiei 
Române 

Implicare în Societatea Informaţională/  
Societatea Cunoaşterii [7]
– sistem informatic integrat de bibliotecă (Aleph): din 

1998
– preocupări privind prezervările digitale: din 2000 

(colecții digitale: Manuscrisele M. Eminescu, Emil Cioran; 
Arhiva Traian Vuia; Colecţia Orghidan ș.a.)

– transfer al elementelor de cunoaştere păstrate și nou 
create, prin:

q oferire spre consultare în sala de lectură
q albume, cataloage, monografii
q expoziții fizice și expoziții virtuale
q publicaţii proprii 





Proiecte (1)
q Sisteme suport pentru cultura cunoaşterii bazate pe soluţii şi 

instrumente din domeniul Business Intelligence, proiect complex 
SSCBI, Program CEEX,  Contract CEX05-D8-19 / 2005, Coordonator BAR, 4 parteneri, 
perioada 2005-2008, finalizat. 

q Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul 
multicultural din zonele locuite de români, ca parte 
integrantă a culturii europene, proiect eBiMuz, program CEEX, Contract 
92/2005, Coordonator ICI București, 6 parteneri, perioada 2005-2008, finalizat. 

q Sistem pentru crearea şi furnizarea de conţinut digital 
interactiv pentru fondul de documente istorice, proiect DOCIST, 
Program PRONOVA, ANCS, Contract 19/2006, Coordonator ICI București, 3 parteneri, 
perioada 2007-2008, finalizat.

q Evaluarea calităţii şi performanţelor bibliotecilor on-line, proiect 
LibEval, PN II, ANCS, Contract 11012/2007, Coordonator ICI-București, 3 parteneri, 
perioada 2007-2010, finalizat.

q Scanarea periodicelor româneşti din perioada interbelică, în 
parteneriat cu Muzeul Holocaustului din Washington, perioada 2008-2012, finalizat. 
Corpus documentar: Periodice  300 titluri. 



Proiecte (2)
q Biblioteca digitală a României, proiect DACOROMANICA, în parteneriat cu 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, perioada 2008-2013, Corpus documentar: Carte: 
10.000 de titluri, Periodice: 2.500 titluri. În prezent Biblioteca digitală a Bucureștiului 
http://www.digibuc.ro/colectii 

q Sistem integrat pentru managementul bibliografiei naţionale 
retrospective (1508-1918), proiect SIMBNR, ANCS, Contract nr. PN 09 23 05 
04 / 2009, coordonator  ICI București, BAR-partener, perioada: 2009-2011, finalizat. 
http://www.biblacad.ro/bnr/ppr.php  

q Biblioteca virtuală „Personalități care au schimbat lumea”, 
proiect finanțat de UPC, realizator BAR, perioada: 2010 , finalizat. 
http://www.biblacad.ro/UPCprezentare.html 

q Les manuscrits et reliures byzantines, le projet STUDITE, Grant A.N.-
2011-0960/001/001, CU7-COOP7, CULTURE PROGRAMME ; Coordonator : Centre de 
Conservation du Livre din Franța , 6 ţări partenere (Anglia, Grecia, Italia, România 
Turcia, Ungaria), perioada:2011-2013, finalizat. http://www.studite.org/index.php 

q Valorizarea patrimoniului muzical bizantin din manuscrisele 
Bibliotecii Academiei Române - cercetare, dezbatere, 
mediatizare, proiect AFCN, Coordonator: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, 
perioada 2012, finalizat. Evenimentul Melosul Manuscriselor Bizanţului.



Proiecte (3)
q Byzantine and Post-Byzantine Landmarks of Manuscript 

Illuminations, proiect BYZANTION, în parteneriat cu S.C. Institutul pentru 
Tehnică de Calcul S.A., PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0030, perioada 2012-2015. 
Corpus documentar: 100 manuscrise. http://byzantion.itc.ro/ 

q Intelligent Strategy for movable cultural Heritage 
Monitoring in a Changing Climate, proiect INHERIT, PN-II-PT-PCCA-
2013-4-2095, coordonator INCDTP-ICPI Bucureşti , 7 parteneri, perioada 2013-
2015, 

q Aggregating digital content from Europeana Libraries, 
project EUROPEANA LIBRARIES; Grant A. N. 270933; Coordonator Olanda, 14 
ţări, 25 parteneri; perioada 2011-2012, finalizat. Corpus documentar: 4.450 
piese (grafică, desene, fotografii). http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ 

q Access to cultural Heritage Networks for Europeana, Project 
ATHENAPLUS, Grant agreement for CIP-Best Practice Network no: 325098, 
Coordonator B.N. din Roma,Italia, 21 ţări, 40 parteneri, perioada 2013-2015. 
Corpus documentar: 9.000 piese (manuscrise, numismatică). 
http://www.biblacad.ro/athenap.html 

q Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române 
medievale, Proiect SEE (http://medievalia.com.ro/ )



Ciclul de seminarii naționale
„Colecțiile de patrimoniu în Era digitală”

  http://www.biblacad.ro/ workshop_colectii_patrimoniu.html 



Revista Bibliotecii 
Academiei Române
q ISSN: 2501-9457

ISSN-L: 2501-9457
q Instituția: Biblioteca Academiei 

Române
q Frecvența: bianuală (iunie & 

decembrie)
q Limba de publicare: română
q Redactor şef: dr. Delia Bălăican
http://revista.biblacad.ro/ 



Expoziții în sală (I)[5]



Expoziții în sală, cu cataloage (II)



Expoziții în sală, cu cataloage (III)



Expoziții în sală, cu cataloage (IV)



Expoziții în sală, cu cataloage (V)



Expoziții virtuale (I)[2]
q Constantin Brâncoveanu – domn al Țării Românești, care 

poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/BRANCO/ 

qMonede grecești – colecția Constantin Orghidan a Bibliotecii 
Academiei Române, care poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/COINS/ 

q Sigilii – tezaur de istorie, care este disponibilă la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/SEALS/

q Ștefan Luchian – desenator, care este disponibilă la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/LUCHIAN/ 

q Sfântul Antim Ivireanul, care poate fi accesată la adresa: 
http://movio.biblacad.ro/ANTIM/ 



Expoziții virtuale (III)



Expoziții virtuale (IV)



Expoziții virtuale (II)



Mai multe amănunte în [5] 

Volumul aniversar 

25 de ani de 
activitate. 
Fapte  și oameni 
(1992-2016)



“Si hortum in bibliotheca habes, deerit 
nihil.” (Cicero către Terentius Varro, în Epistulae ad 
Familiares, cartea IX, epistola 4)



Concluzia expunerii  din 
Partea I[7]

Misiunea principală a Bibliotecii 

Biblioteca Academiei Române este
– o instituție păstrătoare a elementelor  de 

cunoaştere stocate pe diferite medii 
( c o l e c ț i i l e )  p r i n  o p e r a ț i u n i  d e : 
identificare, selectare, clasificare, 
organizare, prezervare, precum şi de 
comunicare  ş i  punere la dispoziț ia 
cercetătorilor şi publicului, folosind  
metodele tradiționale şi noile tehnologii



Misiunea complementară: sincronă cu evoluțiile 
din marile biblioteci din Europa  

Biblioteca Academiei Române este
– o  inst i tuț ie  a i  căre i  oamen i  creează 

elemente de cunoaştere ( în domenii ca 
i s t o r i e  ,  f i l o l o g i e  ,  i n f o r m a t i c ă  … ) 
valorificând colecțiile



Partea II: Interacţiuni[ 3,4,8,9] 

• Interactiunea mai multor categorii de factori:
– Institutii culturale(IC)detinatorii de bunuri culturale(BC): 

biblioteci, muzee, arhive..
– Transformatorii traditionali/noi de bunuri culturale 

(TBC/NTBC) produc cataloage, filme, albume…
– Distribuitorii de BC transformate: librarii, chioscuri.
– Furnizori de servicii (FS)

• Impact asupra mai multor domenii
– Educatie( creste calitatea si atractivitatea)
– Turismul ( prin diversificarea ofertei de servicii)
– Comertul electronic direct cu continut digital
– Industria producatoare de bunuri de consum
– ……………………..



Schema interacţiunilor [3]



Modelul matematic simplificat
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Unification(I)
“Techies,
 Mind your prescriptions for the world.
 Humies,
 Tone down your fears for techno-change.
 Step outside your precious castles
 Look within before the split
Fill the space that makes you whole
 Enjoy the sunset
And the wheel.



Unification(II)
Argue from logic
And emotion.
Technology is humanity’s child
As is your quest for human purpose.
To love them is to love ourselves.
There are no differences .
 Only labels.”

Michael Dertouzos
What It Will Be. How the New World of Information
Will Change Our Lives (1997)



 Contextul cercetării: Proiectul de strategie al Academiei 
Române este prilejuit de:

       Împlinirea, în 2016, a 150 de ani de la fondarea 
Academiei Române;

       Aniversarea, în 2018, a 100 de ani de la Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918. 

     Obiectivele urmărite: Crearea unui curent de opinie 
convergent şi a unor programe de acţiune care vizează 
următoarele ţinte:

       pe termen scurt: stoparea fenomenelor negative 
care se constată în economia şi societatea noastră;

       pe termen mediu: situarea României pe poziţia 
13-15 din punct de vedere al nivelului de trai al 
ţărilor din Uniunea Europeană;

       pe termen mediu-lung: situarea României pe 
poziţia 10 din punct de vedere al dezvoltării generale 
în cadrul Uniunii Europene.

     Abordare: Proiectul de cercetare a demarat în 2015, 
este dezvoltat prin 11 teme de cercetare care 
abordează aspecte specifice şi se prevede a se finaliza în 
decembrie 2018



Ana liza SWOT
+Viziune

Borne
(Milstones)

Resurse 
necesare Sinteza

Societate 
decidenti

Srategie

2015 2016 2017





Temele Strategiei (I)
1.  Scoala şi educaţia
2. Resursele naturale – rezerve strategice
3.  Securitatea şi eficienţa energetică 
4. Siguranţa informatică – drepturi de autor
5. Siguranţa şi securitatea alimentară
6. Economia şi calitatea vieţii
7. Sănătatea în România
8. Proiectul Dunării/ Strategia naţională a Dunării
9. Cultura românească, multilingvism, cultura electronică
10. Societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate de aceasta
11. Romania în era globalizării
12



Temele Strategiei (II)
1.  Scoala şi educaţia ( Prof. I . Dumitrache m.c.A.R.)
2. Resursele naturale – rezerve strategice
3.  Securitatea şi eficienţa energetică 
4. Siguranţa informatică – drepturi de autor ( Acad. D. 

Tufiş & Dr. Angela Ioniţă)
5. Siguranţa şi securitatea alimentară
6. Economia şi calitatea vieţii
7. Sănătatea în România
8. Proiectul Dunării/ Strategia naţională a Dunării
9. Cultura românească, multilingvism, cultura electronică
10. Societate a cunoaşterii şi a valorii adăugate de aceasta

11. Romania în era globalizării



Subiecte de interes ale Temei 10
1. Caracteristicile Societății cunoașterii
2. Competențele individuale și colective  
3. Aportul activităților de CDI (Cercetare-Dezvoltare-

Inovare) la crearea de elemente de cunoaștere
4. Corpul de acte normative necesare
5. Instituții  necesare
6. Infrastructura incluzând:

– Infrastuctura  de prelucrare, transmitere și 
răspândire a  elementelor de cunoaștere 
(mijloacele de prelucrare automată a datelor și 
informațiilor, sistemele de comunicații,  
instrumentele media) 

– Infrastructura de prezervare și depozitare a 
elementelor de cunoaştere (biblioteci, arhive)

7. Indicatorii sintetici ai Societății cunoașterii



Ana liza SWOT
+Viziune

Borne
(Milstones)

Resurse 
necesare Sinteza

Societate 
decidenti

Srategie

2015 2016 2017

Cluj,Iasi, 
Sibiu,Oradea , 

Timisoara

Info&Idei Consultare



Teze(I) [6]
• Societatea bazată pe cunoaştere priveşte crearea, 

prezervarea, transmiterea şi folosirea elementelor de 
cunoaştere;

• Dezvoltarea tehnologiei digitale este un factor favorizant 
esenţial pentru evoluţia către Societatea cunoaşterii. 
Infrastructura digitală este necesară dar nu şi suficientă 
pentru  crearea Societății cunoaşterii care este o noțiune 
mai cuprinzătoare decât Societatea informațională 
(digitală);

• Resursele principale ale Societăţii cunoaşterii sunt înseşi 
elementele de cunoaştere (cunoştinţele), care sevesc la 
crearea de competenţe individuale şi de grup (colective);

•  Aceste resurse au un impact decisiv asupra creşterii 
economice, apariţiei de noi profesii, locuri de muncă, forme 
de organizare socială şi asupra calităţii vieţii şi a mediului;



Teze (II)
• Principalele surse ale elementelor de cunoaştere sunt sistemele ordonate 

de cercetare-dezvoltare și, mai nou, aportul și angajamentul mulţimilor 
de oameni (“crowdsourcing”);

• Transferul cunoştinţelor se face prin educaţie și instruire; circulaţia şi 
valorificarea lor sunt facilitate de infrastructurile tehnologiilor 
informatice şi de comunicaţii (TIC), sistemele de inovare şi mijloace de 
informare în masă; 

• Bibliotecile sunt principalul mijloc pentru acumularea, prezervarea sigură 
şi perenă a cunoştinţelor în vederea valorificării lor;

• Pentru crearea, transferul și valorificarea cunoştinţelor acumulate este 
necesar un cadru legislativ adecvat și instituţii cu roluri specifice;

• Societatea cunoaşterii este abordată drept o axă prioritară, poziţionată 
transversal faţă de cele 10 teme specifice din cadrul proiectului de 
Strategie derulat de Academia Română; 



Convergenţe[ 6]



DESI:Digital Economy&Society Index 2016
 Sursa : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/romania



Concluzie

• Aportul esential al Academiei Romane 
constă  în   def in irea  concepte lor ,  
elaborarea  și propunerea către factorii 
de decizie și societate  a unor viziuni şi 
obiective de atins precum şi evaluarea 
eforturilor şi resurselor principale( de 
cunoaştere) şi de suport necesare 
( u m a n e ,  f i n a n c i a r e ,  l e g i s l a t i v e , 
organizatorice)  şi a traselor de evoluţie 
(scenarii) către Societatea cunoaşterii
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atent ̹ie! 
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