
1

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
DEZVOLTAREA COLECŢIILOR, SCHIMB INTERNAŢIONAL, ÎMPRUMUT

INTERNAŢIONAL

Raport privind activitatea compartimentului în anul 2017

Anul 2017 a fost un an cu rezultate deosebite pentru serviciul nostru.

I. Activităţile de cercetare-dezvoltare

1.2. Articole în alte reviste ştiinţifice/culturale din România
Carmen Dobre: „Pagini de istorie adunate și păstrate în depozitele Bibliotecii Academiei Române“ –
Cronica unei expoziții istorice (22-31 august 2017), în „Tomisul cultural“, nr. 13, noiembrie 2017.

1.6. Participare la conferinţe cu comunicări (comunicarea, conferinţa, perioada, locul)

In luna septembrie 2017, Rafailă Maria, şefa serviciului, a participat la evenimentele organizate cu
prilejul sărbătoririi a 150 de ani de existenţă neîntreruptă a Bibliotecii Academiei Române, asigurând
mobilizarea şi participarea la eveniment a foştilor angajaţi ai BAR.; pe 15 septembrie, fiind moderator
la sesiunea de comunicări din Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu, a prezentat comunicarea
RAFAILĂ, Maria. Dezvoltarea colecţiilor BAR în ultimii 50 de ani.
6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2017
6.1 Proiecte în derulare titlul/programul/parteneri/organismul finanţator/durata
proiectului/responasbili:
• Belgique-Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des collections de la
Bibliothèque de l’Académie Roumaine.
Proiectul se desfăşoară în cadrul schimbului interacademic dintre Academia Româna şi Fundaţia
Wallonie Bruxelles. Partener: Universitatea Libera din Bruxelles (Jacques Hellemans), fiind susţinut
de Fondation Wallonie Bruxelles, Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) şi Academia Română şi
se derulează pe o perioadă de 3 ani (2016-2018). Sunt urmărite şi lucrările autorilor români publicate
în Belgia în secolul al XIX-lea. Responsabili de proiect: Rafailă Maria şi Dragu Mihaela. În colecţiile
B.A.R. s-au cercetat în anul 2017 cca 120.000 de descrieri bibliografice, identificându-se cca 100 de
titluri care se încadrează în temă. Rezultatele cercetării au constituit suportul ştiinţific al Conferinţei cu
tema La circulation du livre bruxellois dans la <<Belgique de l’Orient>> (1830-1865), susţinută de
domnul Jacques Hellemans (Universitatea Liberă din Bruxelles), partenerul belgian în proiect.
Evenimentul, organizat de partenerii români, s-a desfăşurat în Amfiteatrul I.H.Rădulescu al Bibliotecii
Academiei Române, în data de 20 octombrie 2017, cu sprijinul Fundaţiei Walonia Bruxelles la
Bucureşti şi al Academiei Române.

6.2 Lista temelor de cercetare în derulare:

• Prezenţa în spaţiul românesc a cărţii tipărite în Belgia, secolul al XIX-lea (în continuare).

Responsabili de proiect: Rafailă Maria şi Dragu Mihaela.

Tema a fost integrată în proiectul româno-belgian cu titlul: Belgique-Roumanie à travers l’imprimé
(1815-1865) : une valorisation des collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine.

9. Cooperările ştiinţifice internaţionale şi naţionale
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Stagii de cercetare/documentare (în cadrul schimburilor interacademice):

• Belgia, partener Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven, 10-23 iulie 2017, tema: Prezenţe

româneşti în Bibliotecile din Belgia

• Belgia, partener Universitatea Liberă din Bruxelles, 24-30 iulie 2017, tema: Belgique-Roumanie à
travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des collections de la Bibliothèque de l’Académie
Roumai
• Vizitator din Belgia: Jacques Hellemans, 1 stagiu de 7 zile în luna mai şi 1 stagiu de 7 zile în luna
octombrie, partener în proiectul româno-belgian: Belgique-Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) :
une valorisation des collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine.

10. Conferinţe (simpozioane/manifestări ştiinţifice organizate/susţinute de compartiment

• Conferinţa cu tema: La circulation du livre bruxellois dans la <<Belgique de l’Orient>> (1830-

1865), susţinută de domnul Jacques Hellemans (Universitatea Liberă din Bruxelles), partener în proiect,

a permis valorificarea rezultatelor cercetării noastre. Evenimentul, organizat de partenerii români, s-a

desfăşurat în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române, în data de 20

octombrie 2017, cu sprijinul Fundaţiei Walonia Bruxelles la Bucureşti şi al Academiei Române.

14. Expoziţii propuse pentru 2018

• Expoziţie de carte, în cadrul proiectului Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation

des collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine. Partener: Universitatea Liberă Bruxelles.

II Activităţile de bază specifice compartimentului

2.1. Obiectivele specifice
Completarea şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii
Date statistice privind intrările de publicaţii
Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, Schimb Internaţional din Biblioteca Academiei Române a înregistrat
ca noi intrări în acest interval de timp 70.887 unităţi de evidenţă bibliotecară.
Dintre acestea, în colecţiile BAR au rămas 70.063 exemplare, celelalte 824 unităţi de evidenţă fiind
redistribuite la bibliotecile filialelor şi institutelor Academiei Române.
Colecţiile Bibliotecii Academiei Române au sporit cu publicaţiile primite pe următoarele căi:
Donaţii – 9.870 exemplare (dintre care 1892 cărţi, 2.870 periodice, 2 gravuri, 12 desene, 91
albume stampe, 93 de reproduceri, 110 fotografii, 854 file manuscrise, 3891 piese de arhivă şi
corespondenţă, 12 partituri, 7 medalii, 8 picturi, 3 sculpturi).
Schimb Internaţional – 2169 exemplare (dintre care în BAR au rămas 1345 ex. – 288 ex. cărţi, 1054
ex. periodice, 4 CD Baze de date - restul de 824 exemplare fiind repartizate institutelor şi filialelor
Academiei Române).
Depozit Legal – 52.038 exemplare (19.566 ex. cărţi şi 32.472 ex.periodice)
Abonamente periodice – 6.810 exemplare
Cumpărătură – 0
Achiziţii din sector particular: 0 deoarece, datorită lipsei fondurilor alocate în acest scop.
2.1.1. Donaţii şi donatori
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Conform unei îndelungate tradiţii a B.A.R., se observă faptul că şi în anul 2017 donaţiile au
constituit o sursă importantă de îmbogăţire a colecţiilor, volumul mare de documente provenite pe
această cale permiţând prelucrarea parţială a acestora. S-au înregistrat în anul 2017 un număr de 1030
donaţii.
Conducerea Bibliotecii apreciază generozitatea donatorilor şi, drept recunoştinţă, evidenţază cu acest
prilej pe unii dintre aceştia:

- Editura Academiei Române: a oferit şi în acest an, gratuit, ca semnal, 2 exemplare din producţia sa
editorială, asigurând astfel vizibilitatea creaţiei ştiinţifice din sistemul Academiei Române, gest pentru
care îi suntem deosebit de recunoscători.
- membri ai Academiei Române: Alexandru Surdu, Cristian Hera, Victor Spinei, Victor Voicu,
Bogdan Simionescu, Răzvan Theodorescu, Florin Filip, Eugen Simion, Viorel Barbu, Gheorghe Păun,
Ioan Dumitrache, Gheorghe Chivu, Dorel Banabic, Gavril Ştrempel, Emil Burzo, Voicu Lupei,
Constantin Ghe. Marinescu, Octavian Lazăr Cosma, Nicolae Anastasiu, Şerban Papacostea, Andrei
Pippidi.

- instituţii româneşti sau străine: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă; Editura Patriarhiei Române;
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii; Fundaţia Soros; Institutul de istorie Nicolae Iorga-Bucureşti;
Comunitatea românilor din Elveţia; Biblioteca Centrale della Regione Siciliana Alberto Bombace,
Italia; Société d'études Benjamine Fondane (Jutrin Monique); Biblioteca Română din Freiburg;
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş; Societatea Germano-Română (Berlin); Regia
Autonomă Monetăria Statului; Universitatea Transilvania din Braşov; Universitatea Ştefan cel Mare-
Suceava; Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj; Universitatea
Alexandru Ioan Cuza-Iaşi; Universitatea Dunărea de Jos-Galaţi; Uniunea Cineaştilor din România;
Uniunea Arhitecţilor; Teatrul Naţional-Bucureşti, Centrul de Cercetare şi Documentare Ştefan cel
Mare – Mănăstirea Putna; Muzeul Ţăranului Român; Muzeul Naţional Peleş; Biblioteca Judeteană
A.D. Xenopol (Arad); Biblioteca Americană; Biblioteca K.U. Leuven; IOS – Regensburg; Institutul
Cultural Român; Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte; Biblioteca Bucovinei I.G.
Zbiera; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad (Iaşi);
Fundaţia Terra Nostra (Iaşi); Universitatea de Medicină şi Farmacie (Craiova); Institutul de Chimie-
Fizică Ilie Murgulescu;
-redacţii ale unor publicaţii periodice: Ararat, Argeş, Argeşul ortodox, Asigurarea calităţii, Amurg
sentimental, Axioma, Balcanii şi Europa, Bucovina literară, Cafeneaua literară, Calitatea, Căminul
românesc, Contemporanul, Creştinul azi, Cronica, Cronica română, Cultura, Curtea de Argeş,
Dacoromania, Destin românesc, Diplomat club, Familia, Glasul Bucovinei, Învierea, Jurnalul literar,
Nasa reci, Naţiunea, Oglinda literară – Focşani, Optoelectronics and Advanced Material, Poezia,
Permanenţe, Prietenul albanezului, Pro Saeculum-Focşani, Radio China Internaţional, Ramuri,
Realitatea evreiască, Regard, Revista de medicină legală, Revista nouă, Revista română de medicină
dentară, România literară, România pitorească, Romanian Journal of Rhinology, Sinteza, Scena.ro,
Tabor, Telegraful român, Târgoviştea literară, Tribuna, Vacanţe la ţară, Vestitorul ortodoxiei,Vitralii,
Viaţa medicală, Viaţa românească, Ziarul Lumina, Redacţia Didactica Pro. Chişinău.
- persoane fizice: Maestrul Victor Cupşa (Franţa); scriitorul şi istoricul de artă Grigore Popescu-
Arbore (Italia); Prof. Sanda Golopenţia (SUA); Stănescu Virginia (SUA); Mariana Zavati Gardner
(UK); Marin Alina (Franţa); Gabriel Badea-Păun (Franţa); Prato Rodica (SUA); Arghira Călinescu; Alex.
Mărginean; Augustin Costinescu; Laurenţiu Jianu; Aurel Pătraşcu; Cristian Roşeanu; Adrian Radu;
Sava Gabrielle (Franţa); Neagoe Stelian; Vaida-Voevod Mircea Maria; Tudor Berza; Tomescu Ana
Maria; Papasima Tudorel (Germania); Bled Jean-Paul (Franţa); Eretescu Constantin (SUA); Măndiţă
Mădălina (Germania); Zimmermann Silvia Irina (Germania); Ongpin Stephan (UK); Gaeva Hristina
Georgieva (Bulgaria); Folschweiller Cecile (Franţa); Prof. Doina Condrea Derer; Bostan Constantin;
Vagnini Alessandro (Italia); Cermak Vaclav (Cehia); Petre Zima (Germania); Mihai Dimitrie Sturdza;
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Gabriela Adameşteanu; Dora Mezdrea, Daniel Mihai Şandru; Stănciulescu-Bârda Alexandru; Livia
Ciupercă; Pia Dumitru-Danielopolu; Banciu Mihail Constantin; Preda Dumitru; Vinitchi Radulescu
Stella (SUA); Mănucu-Adameşteanu Gheorghe; Varujan Vosganian; Anca Irina Ionescu; Eliza
Macadan.

-angajaţi ai B.A.R.: Gabriela Dumitrescu, Cătălina Macovei, Mădălina Lascu, Emanuel Bădescu,
Nadia Petre, Berechet Luminiţa.
Datorită generozităţii acestor donatori colecţiile B.A.R. s-au îmbogăţit cu piese valoroase cum ar fi:
manuscrisele inedite ale academicianului Marin Simionescu-Rîmniceanu(1883-1964), critic, istoric
literar şi scriitor, donate de nepotul său, Matei Simionescu-Rîmniceanu; manuscrisul tezei de doctorat
şi diverse articole ale lui Anton Golopenţia, dăruite de fiica sa, prof.Sanda Golopenţia; fotografii şi
piese de arhivă donate de scriitorul Bujor Neselcovici; piese ce completează arhiva personală Dumitru
Ţepeneag. Mulţumim tuturor donatorilor pentru generozitatea lor.

2.1.2. Catalogarea şi indexarea documentelor

Câteva date statistice privind aceste activităţi sunt prezentate în continuare:
Înregistrarea cărţilor nou intrate în Aleph 500, separarea dubletelor şi constituirea stocurilor
În 2017 au fost înregistrate în Aleph 500 un număr de 22.034 ex. cărţi dintre care 18.710 titluri
de carte unicat; s-au identificat şi 2435 dublete şi 889completări (prin căutarea în catalogul on-line,
în fişierul clasic şi în cel de completări).

Publicaţiile intrate prin depozit legal sunt preluate de la Biblioteca Naţională cu documente
însoţitoare; pentru toate celelalte categorii de intrări s-au elaborat documentele de evidenţă contabilă
necesare, apoi publicaţiile au fost prelucrate (ştampilate, inventariate, cărţile descrise în sistem
informatizat în Aleph 500, conform procedurilor standard). Materialele ce au rămas în Bibliotecă au
fost predate, pe bază de borderouri, departamentelor de specialitate, în funcţie de specificul fiecăruia;
cele redistribuite la filiale au fost înborderate şi predate biroului de expediţii, iar cele pentru institute
au fost predate direct bibliotecarilor respectivi. Documentele însoţitoare au fost centralizate trimestrial
şi situaţiile cumulative, împreună cu toate documentele de evidenţă însoţitoare, au fost înaintate
Serviciului de Contabilitate.

2.1. 3. Valorificarea colecţiilor prin Împrumut international
În 2017 au fost lucrate 172 de cereri, dintre care 101 de solicitări ale noastre către bibliotecile

din străinătate şi 71 de cereri din străinătate pentru documente aflate în colecţiile Bibliotecii
Academiei Române.

Au fost cerute în străinătate: 101 titluri (91 de cărţi şi 10 articole) pentru cercetătorii români.
Au fost lucrate 71 solicitări din străinătate (47 de articole, 24 cărţi).
A. Pentru rezolvarea cererilor din străinătate:
S-au identificat publicaţiile cerute prin împrumut internaţional;
S-au efectuat formele necesare fotocopierii materialului ce nu a putut fi împrumutat ca atare,

unele dintre documente fiind scanate în cadrul serviciului Tehnologia Informaţiei – Mediatecă (25
documente: 12 cărţi şi 13 articole) ;

S-au întocmit formele de expediere a documentelor solicitate de către bibliotecile străine,
realizându-se 55 de borderouri. Au fost realizate totodată etichetele şi pachetele cu cărţi ce au fost
restituite prin Of. Poştal nr. 14.

Au fost contactate editurile sau autorii documentelor solicitate în străinătate, dar care nu existau
în B.A.R. (în vederea procurării acestora). În urma rezolvării acestor cereri s-au primit 39,5 IFLA
Vouchere.1

1 Datorită faptului că utilizatorii de împrumut nu pot face plăţi online, multe dintre cereri au fost rezolvate în mod
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S-a urmărit returnarea la timp a cărţilor trimise în străinătate şi reintroducerea acestora în
depozitele B.A.R.. S-a urmărit efectuarea plăţilor de către biblioteca solicitantă.2

B. Pentru rezolvarea solicitărilor de documente din străinătate (101 de cereri)
S-au identificat publicaţiile şi a fost selectată pentru împrumut, de fiecare dată, biblioteca ce are

politica de plată cea mai convenabilă: 0 taxe de împrumut (sau taxe cât mai mici), dar viteza mare
de răspuns;

Au fost efectuate plăţile aferente împrumuturilor, trimiţându-se 76 de vouchere IFLA;
Pană la această dată au sosit deja 86 dintre documentele solicitate în afara ţării, celelalte

urmând să sosească foarte curând.
În cazurile în care nu au putut fi rezolvate cererile3, solicitanţii de împrumut internaţional au

primit informaţii ajutătoare valoroase.
În cazurile în care bibliotecile străine ne-au trimis documentele electronic, utilizatorii români

au efectuat plăţile la casierie în mod obişnuit: 8 Euro - pentru o carte; 4 Euro - pentru un articol.
Pentru rezolvarea ambelor tipuri de cereri, a fost realizată corespondenţa, expediindu-se, prin e-

mail sau prin poşta obişnuită mai mult de 500 de scrisori.
În 2017 au fost cumpărate, până la această dată, 30 de vouchere IFLA (de la sediul IFLA din

Haga). Pentru aceasta a fost realizate referatele către Contabilitate şi corespondenţa cu oficialii de la
IFLA (Haga), în vederea obţinerii facturii Pro Forma precum şi în grăbirea trimiterii coletului cu
voucherele IFLA .

În vederea expedierii coletelor prin Of. Poştal s-au completat etichetele, s-au împachetat
documentele; coletele au fost duse la Of. Poştal4.

În acest an am continuat să completez fişierul ce va cuprinde situaţia completă a Schimbului
Internaţional. Fişierul (realizat în Excel) cuprinde, la rândul său alte 24 de fişiere, corespunzând
literelor alfabetului, în acestea aflându-se ţările corespunzătoare literei respective cu partenerii de
schimb. Sunt completate următoarele rubrici: ţara; numărul partenerului de schimb; numele şi adresa
site-ului în care se află; adresa poştală; adresa de e-mail; titlurile publicaţiilor periodice primite;
titlurile monografiilor primite; titlurile publicaţiilor periodice trimise; titlurile monografiilor trimise şi
rubrica de observaţii. În urma contactării partenerilor de schimb internaţional vom putea completa
rubrica referitoare la documentele primite de către B.A.R., obţinânde-se astfel „oglinda” clară a
acestui serviciu.5

2.1.4.Colaborare cu parteneri externi

2.1.4. Schimb internaţional
Trebuie subliniat faptul că Biblioteca desfăşoară o susţinută activitate pentru promovarea

publicaţiilor academice peste hotare, asigurând schimbul atât cu proprii săi parteneri, cât şi cu
partenerii direcţi ai majorităţii redacţiilor revistelor academice.

Prin Schimb Internaţional Biblioteca Academiei Române a făcut schimb de publicaţii în 2017
cu 193 de parteneri din 58 de ţări, biblioteci şi alte instituţii.

Statistica schimburilor se prezintă astfel:
Biblioteca Academiei Române a primit prin schimb: 1.631 exemplare publicaţii
- 1315 exemplare periodice;
- 312 exemplare cărţi;

gratuit, deşi utilizatorii au insistat (chiar) să plătească în valută.
2 Au existat cereri de la biblioteci cărora nu le-au fost percepute taxe, deoarece nici acestea, la rândul lor, nu ne

percep taxe.
3 Motivele de nerezolvare fiind: documente excluse de la împrumut; documente aflate în bilioteci digitate cu plata

în valută; lipsa din B.A.R. a formelor de plată cerute de biblioteca împrumutătoare etc.
4 Realizate în plus, în afara sarcinilor de serviciu.
5 Realizat în plus, în afara sarcinilor de serviciu.
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- 4 publicaţii electronice.
La acestea trebuie adăugate publicaţiile primite de redacţiile şi institutele Academiei, pentru a
avea o situaţie clară a eficienţei schimbului.

Prin biroul de expediţii s-au trimis în străinătate 3534 publicaţii periodice
- la partenerii Bibliotecii Academiei Române – 1911 exemplare periodice
- la partenerii redacţiilor - 1623 exemplare periodice
S-au trimis la filialele Academiei Române 28 de colete cu publicaţii redistribuite şi au fost ridicate
de la poştă circa 100 de colete ce conţineau publicaţii sosite din ţară sau din străinătate.
Deşi cu un personal redus la minimul necesar, departamentul de schimb a gestionat în bună ordine
evidenţa schimburilor, a partenerilor, relaţia cu redacţiile şi cu Editura Academiei.
Subliniem faptul că sunt împachetate încă 5.700 de publicaţii periodice (în 1453 de colete, în
greutate de 1875 Kg.) care aşteaptă să fie expediate de îndată ce ni se vor aloca fondurile
necesare, aproximativ 150000 lei.

În 2017 BAR a expediat la 193 de parteneri, din 52 de ţări, 9 titluri de periodice.

Statistica schimbului internaţional 2017
Trimiteri în străinătate Primiri din străinătate

Nr.
crt.

Ţara Nr.
Parteneri

Periodice/
titluri

Cărţi Periodice/
titluri

Discuri
CD-
ROM

1 Albania 1 1 2
2 Argentina 2 3 1
3 Armenia 1
4 Australia 2 1
5 Austria 6 8 3 11
6 Azerbaidjan 1 2 2
7 Belarus 2 4 5
8 Belgia 5 8 2 3

9
Bosnia
Herţegovina 1 1 6 3

10 Brazilia 2 6 2
11 Bulgaria 3 9 1 49
12 Canada 1 1
13 Cehia 6 5 14 16
14 Chile 1 2
15 China 2 5 9
16 Columbia 1 2 1
17 Coreea de Sud 4 10
18 Costa Rica 1 3 9
19 Croaţia 3 8 5
20 Cuba 1 1
21 Danemarca 2 3
22 Egipt 1 1
23 Elveţia 4 4 3 4
24 Estonia 2 4 6
25 Finlanda 2 7 8
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26 Franta 5 5 37 14
27 Germania 21 9 103 44 2
28 Grecia 2 6 3 3
29 India 5 5 4
30 Israel 3
31 Italia 13 9 8 8
32 Japonia 5 6 1 19
33 Letonia 1 5
34 Lituania 3 4 21
35 Luxembourg 1 1
36 Macedonia 1 2 11 8
37 Malta 1 3 1
38 Marea Britanie 6 9 11
39 Mexic 2
40 Muntenegru 1
41 Norvegia 1 2 1
42 Noua Zeelandă 1 2
43 Olanda 1 1 3
44 Polonia 11 9 19 63
45 Portugalia 1 3 3
46 Rep. Moldova 3 8 46 20
47 Rusia 9 8 11
48 Serbia 3 9 47 43 1
49 Slovacia 2 4 5
50 Slovenia 1 3 3 6 1
51 Spania 4 4 8
52 Sri Lanka 1 1
53 SUA 24 9 69 24
54 Suedia 2 3 2 2
55 Turcia 1
56 Ukraina 7 9 1
57 Ungaria 5 9 10
58 Venezuela 1 2

Total 193 9 382 488 4

Trebuie reţinut faptul că BAR asigură şi expedierea periodicelor la partenerii redacţiilor, dar acestea
primesc direct, la institut, publicaţiile sosite prin schimb şi raportează separat situaţia schimbului la
Biblioteca Naţională.

Au fost ridicate la termen, de la oficiu poştal, coletele sosite din străinătate şi din ţară, destinate
Bibliotecii Academiei Române: 190 de colete.

La 1-01-2017 în maşina de francat se afla un sold de 448,65 lei. În timpul anului s-au primit
pentru alimentarea maşinii de francat 93157,45 lei. Din totalul de 93606,1 lei alocaţi, s-au cheltuit,
87072,3 lei, din care pentru corespondenţa schimbului internaţional s-au cheltuit 156 lei, pentru
corespondenţa împrumutului internaţional 88,8 lei, pentru expedierea schimbului internaţional (1259
colete: 625 pentru partenerii BAR si 634 la partenerii redacţiilor, de cca.1202 kg ) 80265,5 lei, iar
pentru expedierea împrumutului internaţional (79 colete) 6562 lei.

Săptămânal au fost aduse de la Editura Academiei publicaţiile nou apărute, adică 11543
publicaţii în vederea expedierii. Pentru fiecare material francat s-au întocmit actele însoţitoare necesare.



8

S-au folosit în mod judicios fondurile alocate în acest scop şi s-au întocmit riguros şi la timp toate
documentele justificative, prezentate Serviciului de Contabilitate.

Lunar s-au întocmit deconturi pentru fiecare oficiu poştal cu care lucrăm.

3. Îmbunătăţirea activităţii profesionale

3.1.Proiecte proprii
- Pentru realizarea dezideratului de a avea colecţii cât mai complete am acţionat în următoarele

direcţii: completarea lacunelor din Depozitul legal, dobândirea tezelor de doctorat şi a cărţilor
publicate în străinătate de/despre români. Cea mai eficientă metodă s-a dovedit a fi aceea de a
stimula oferirea de donaţii şi de a sesiza donatorilor ce ne lipseşte (numere de reviste, volume ale unui
lucrări din care ni se dona un tom). În acest scop au fost elaborate şi expediate peste 300 de scrisori şi
e-mail-uri prin care s-a confirmat, s-a mulţumit sau s-a solicitat unor donatori exemplare care au
completat fericit colecţiile noastre. Am adresat rugămintea de a ni se completa colecţiile la circa 50 de
persoane din ţară şi din străinătate, la majoritatea solicitărilor răspunzându-ni-se pozitiv.

- Înregistrarea în Aleph 500, prin completarea câmpurilor 10, 35, 200, 210, 940 şi 950 adică:
ISBN, nr. inventar, titlu, autor, date editoriale, calea de intrare, provenienţa cărţilor nou intrate a
funcţionat perfect în 2017. Prin eforturile susţinute ale membrilor colectivului ce se ocupă de
dezvoltarea colecţiilor în 2017 s-au înregistrat în Aleph 500 un număr de 22.034 ex. cărţi dintre care
18.710 titluri de carte unicat; s-au identificat şi 2435 dublete şi 889 completări (prin căutarea în
catalogul on-line, în fişierul clasic şi în cel de completări).

- Cedarea de publicaţii din fondul disponibil al depozitului de schimb. În anul 2017 au fost
transferate din acest depozit la biblioteca Institutului de Geologie al României 1154 exemplare
periodice, institutul oferind în schimb Bibliotecii Academiei Romane bibliografia analitica a unor
publicatii din domeniul ştiinţelor exacte, pentru a fi pusă la dispozitia cititorilor nostri, fiţier obţinut
prin introducerea datelor de către bibliotecarul institutului, economisind astfel timpul de lucru al
colegilor noştri.

3.2.Participări la stagii de documentare/proiecte de colaborare interacademică:

A) stagiu de documentare: Maria Rafailă, Şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor, Schimb
Internaţional a efectuat un stagiu în Belgia, la Biblioteca Centrală a Universităţii Catolice din Leuven,
în cadrul schimburilor interacademice, în baza acordurilor de colaborare ale Academiei Române şi a
acordului bilateral semnat între Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven şi Biblioteca Academiei
Române, în perioada 10 - 23 iulie 2017.

Tema propusă: Prezenţe româneşti în biblioteci belgiene.

Obiectivele stagiului:

a) - identificarea de piese de arhivă, documente, corespondenţă, manuscrise referitoare la
personalităţi româneşti care au activat în spaţiul flamand, a unor cărţi publicate de autori români în
străinătate sau de autori străini despre România care nu se regăsesc în colecţiile B.A.R., în vederea
organizării unor evenimente expoziţionale comune, a completării bibliografiilor româneşti cu
informaţii despre prezenţele româneşti în Belgia precum şi pentru întocmirea listelor de “desiderata”,
necesare completării colecţiilor B.A.R.;

b) - strângerea relaţiilor cu Belgia şi susţinerea acordului Academiei Române cu F.W.O. şi a
acordului bilateral dintre cele două biblioteci.

Obiectivele stagiului au fost realizate.
B) Proiectul Belgique-Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des

collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine ce se desfăşoară în cadrul schimbului
interacademic dintre Academia Româna şi Fundaţia Wallonie Bruxelles. Partener: Universitatea Libera
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din Bruxelles (Jacques Hellemans), este susţinut de Fondation Wallonie Bruxelles, Fonds de la
Recherche Scientifique (FNRS) şi Academia Română şi se derulează pe o perioadă de 3 ani (2016-
2018). Responsabili de proiect: Rafailă Maria şi Dragu Mihaela.

3.3. Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

Cursuri de perfecţionare la iniţiativa şi cu sprijinul instituţiei:
- Cursuri interne de limbi străine:
- Limba engleză – curs ţinut de Ioniţă Elena, membră a serviciului Dezvoltarea colecţiilor, la

care este cursantă Popa Florica.

Şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor,
Schimb Internaţional

Maria Rafailă
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