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Anexa 3

Biblioteca Academiei Române

Serviciul Catalogarea şi clasificarea cărţii

Raport privind activitatea compartimentului în anul 2017

I. Activitățile de cercetare-dezvoltare

1. Membrii Serviciului - lucrările publicate în anul 2017 (lista); cea mai importantă
lucrare a fiecărui membru apărută în anul 2017 (subliniată)

1.1 Articole publicate în reviste cotate ISI
1.2 Articole în alte reviste științifice/culturale din România sau în volume ale conferinţelor

Cuţurescu Violeta – proză scurtă:
- Meridian Cultural Românesc nr. 3-11/2017
- Surâsul Bucovinei nr. 3-16/2017
- Booklook nr. 42-43/2017
- Meridianul nr.24/iunie 2017

1.3 Cǎrţi în edituri din strǎinǎtate
1.4 Cǎrţi în edituri din România
1.5 Albume, cataloage de expoziții, expoziții virtuale
1.6 Participare la conferințe cu comunicări (comunicarea, conferința, perioada, locul)

Participarea la Simpozionul “150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei
Române”, Bucureşti, 13-15 septembrie 2017:

Monica Psarusi cu evocarea “Biblioteca Academiei Române
în ultimii 30 de ani – o mărturie”

1.7 Participare la conferințe fără comunicări

La următoarele conferinţe au participat: Alexandrina Moraru, Iamandi
Karin, Brihac Remus, Cuţurescu Violeta, Berechet Luminiţa,
Chiriţă Alina, Huiban Silviu, Panaitescu Despina, Duca Mădălina,
Mihalache Mihai:

11-12 mai – Biblioteca Naţională a României, secţiunea de lucru „Catalogare,
clasificare, indexare” organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din România cu tema:
„Instrumente de lucru în catalogare şi indexare”, Bucureşti (Alexandrina Moraru,
Luminiţa Berechet)
23-24 mai – Simpozion: Întâlnirea cu utilizatorii produselor ExLibris-ALMA
SYSTEMS, Bucureşti (Luminiţa Berechet, Alexandrina Moraru, Chiriţă Alina,
Iamandi Karin, Huiban Silviu, Brihac Remus)
26 mai – Participant la Colocviul Ştiinţific al studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi alumnilor bibliologi. Ediţia a XVIII-a; „Societatea cunoaşterii şi
structurile infodocumentare” Bucureşti (Despina Panaitescu)
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13-15 septembrie Simpozion: 150 de ani de la înfiinţarea Biblioteca Academiei
Române, Bucureşti (Brihac Remus,Karin Iamandi, Huiban Silviu, Alina Chiriţă,
Despina Panaitescu, Luminiţa Berechet, Alexandrina Moraru, Răzvan Frăţilă, Duca
Mădălina, Mihalache Mihai)
20 octombrie – Conferinţa: „La Circulation du Livre Bruxellois dans la Belgique de
L'Orient (1830-1865)”, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti (Alexandrina
Moraru, Luminiá Berechet, Despina Panaitescu, Alina Chiriţă, Silviu Huiban, Karin
Iamandi)

2. Domeniile de cercetare. Programele fundamentale. Programele prioritare (dacă este
cazul).
Domenii de cercetare:

1. Clasificare zecimală – Remus Brihac
2. Biblioteconomie – Luminiţa Berechet
3. Catalogarea cărţii – Alexandrina Moraru şi Karin Iamandi

3. Resursele umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate (lista: nume și
domeniu).
4. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi. (lista: nume
și domeniu).

Brihac Remus – doctorand în Istorie la Institutul „Nicolae Iorga”
5. Infrastructură de cercetare nouă, achiziţionată/completată în anul 2017 (listă:
denumiri echipamente, valori)
6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2017
(6.1 listă granturi/proiecte în derulare: titlul, acronimul, programul, director de grant/proiect,
parteneri, organismul finanţator, durata grantului/proiectului, valoarea totală, valoarea pentru anul
2017, responsabil BAR, valoarea totală BAR, valoarea BAR pentru anul 2017)
(6.2 lista teme de cercetare în derulare: idem)

1. Clasificare zecimală “CZU şi limbajele binare” – Remus Brihac, se
va finaliza cu un seminar în 2018 şi un articol ce va fi publicat în
Revista Biblioteca în anul 2019
2. Biblioteconomie „ Scriitori români în colecţiile bibliotecilor din
Polonia” – Luminiţa Berechet, se va finaliza cu un articol publicat
în Revista Biblioteca, în 2018
3.Catalogarea cărţii „Completarea blocului 7 din UNIMARC/B în
ALEPH 500, eficienţă şi eroare în regăsirea informaţiei” –
Alexandrina Moraru şi Karin Iamandi, se va finaliza în 2018,
printr-un articol în Revista Biblioteca

7. Realizări excelente ale Compartimentului obţinute în anul 2017 (cca. 3 realizări):
- Cărţi (opere fundamentale);
- Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat);
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- Rapoarte/studii (de mare interes naţional/public);
- Alte realizări (pe care le consideraţi excelente, dacă este cazul).

- Proiecte naţionale în curs de realizare sub egida A.B.R. (au continuat
şi în 2017)

a) Ghidul de Catalogare (secţiunea catalogare -indexare) - L.
Berechet

b) Grupul de lucru Lives-RO (secţiunea catalogare – indexare) –
Alexandrina Moraru
- Proiectul Serviciului (pe termen lung) „Digitizarea şi OCR-izarea
manualelor CZU” – Remus Brihac

8. Premii internaţionale, naţionale sau ale Academiei Române, obţinute (de către
salariați, listă: premiile, lucrările premiate).
9. Cooperările ştiinţifice internaţionale și naţionale (stagii și vizitatori în/din străinătate
inclusiv în cadrul proiectelor/temelor, cu menţionarea proiectului şi a partenerilor, listă: țarile,
partenerii, localitățile, perioadele, temele/proiectele/subiectele,persoanele implicate);
- Schimb interacademic Academia Română – Biblioteca Academiei Române,
Bucureşti cu Academia Polonă de Ştiinţe – Institutul de Cercetări Literare,
Varşovia 21-30 iunie 2017, cu tema „Scriitori români în colecţiile bibliotecilor din
Polonia”- Luminiţa Berechet
10. Conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate/susținute de
compartiment (listă: titlurile, perioadele, localitățile, persoanele implicate);
11. Granturi/proiecte câştigate în competiţiile europene/naţionale (listă: titlul, acronimul,
director de grant/proiect, parteneri, responsabil BAR, organismul finanţator, durata
grantului/proiectului, valoarea totală, valoarea pentru anul 2017).
12. Granturi/proiecte pregătite (depuse în vederea evaluării) în competiţiile
internaționale, europene, naţionale (listă: titlul, acronimul, director de grant/proiect, parteneri,
responsabil BAR, organismul finanţator, durata grantului/proiectului, valoarea totală, responsabil
BAR, valoarea aferentă BAR)
13. Teme de C-D noi, propuse pentru 2018

- Proiect al Serviciului (pe tremens lung) propus de Brihac Remus
“Scanarea şi OCR-izarea Catalogului alfabetic clasic al Serviciului
(literele A-L)” (2018-2024)
14. Expoziții, propuse pentru 2018
14. Alte rezultate (dacă este cazul)

•Concluzii, propuneri.
Pe lângă activitatea profesională de bază toţi membrii Serviciului au

fost implicaţi în activităţi complementare (cercetare de specialitate,
participări naţionale şi internaţionale, schimburi interacademice,
programe de dezvoltare naţionale şi ale Serviciului )
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II. Activitățile de bază specifice compartimentului

Activitatea de bază – rezultate pe 10 luni 2017-
(ianuarie – octombrie 2017)

2.1. Obiectivele şi indicatorii de performanţă ai Serviciului
pe 10 luni

Obiective indicatori perf. Realizare
2.1.1 Catalogarea cărţii 12.100 c. 17.510 c.- 145%
2.1.2. Indexare sub. 12.100 c. 17.510 c.- 145%
2.1.3 Indexare CZU 5.850 c. 5.926 c.- 102%
2.1.4 Perfecţionare personal 2 pers. 6 pers. - 300%
2.1.5. Proiecte naţionale, 2 teme 4 teme - 200%

europene şi ale
Serviciului

2.2. Programul de instruire a personalului pentru 2018
- cursuri de limbi străine (limba engleză 2 pers.: A. Moraru

, M. Duca)
- s-au desfăşurat în cadrul Serviciului 3 teme de cercetare

în Clasificare zecimală, biblioteconomie şi catalogarea
cărţii (4 pers.: R. Brihac, L. Berechet, A. Moraru, K.
Iamandi)

- curs de limba elină şi de bizantinologie (R. Brihac)
- Doctorantură în Istorie la Institutul de Studii Sud-Est

Europene (Brihac Remus)
- curs „Implementarea sistemului de control intern

managerial” – Moraru Alexandrina, Cuţurescu
Violeta, la Biblioteca Academiei Române, 28 septembrie
2017

2.3 Programarea concediilor de odihnă pe 2018

1. Monica Ioana Parusi - 01-02 2018 (pensionare)
2. Mihalache Mihai - 07. 2018
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3. Brihac Remus - 08. 2018
4. Moraru Alexandrina - 08. 2018
5. Răzvan Frăţilă - 08. 2018
6. Berechet Luiminţa - 06. 2018
7. Duca Mădălina - 06. 2018
8. Karin Iamandi - 08. 2018
19.Cuţurescu Violeta - 07. 2018
10. Panaitescu Despina - 07. 2018
11. Chiriţă Alina - 07. 2018
12. Huiban Silviu - 08. 2018

• Concluzii, propuneri.
Din punct de vedere calitativ, riscurile aferente activităţior

Serviciului au scăzut drastic ( la sub 1%), prin întărirea activităţii de
Control la catalogare şi indexare (L. Berechet/A.Moraru) şi la clasificare
zecimală (Remus Brihac)
Spaţiile s-au utilizat adecvat, conform structurii funcţionale a

Serviciului, astfel încât activitatea Serviciului să fie fluentă şi eficientă.
Activitatea Serviciului a fost intensă, de o mare acurateţe din punct de
vedere profesional şi complexă.

În ciuda faptului că la compartimentul de clasificare zecimală al
Serviciului, în urma pensionării d-lui M. Niculescu s-a funcţionat timp de
şase luni cu un bibliograf lipsă, indicatorul de performanţă (pe zece
luni) a fost atins.

10.11.2017
Şef Serviciu

Monica Ioana Parusi
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