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Biblioteca Academiei Române Anexa 3
Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi Volante-Grup

Raport privind activitatea compartimentului în anul 2017
- forma finală din data de 09.02.2018 -

I. Activităţile de cercetare-dezvoltare

1. Membrii Compartimentului - 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 ştiinţifice/culturale din România sau în volume ale conferinţelor:

Bogdan Jugănaru
Articolul „Revista Bibliografică fondată de Nerva Hodoş, sprijin pentru cercetarea ştiinţifică
românească prin crearea unor repere editoriale“, în volumul Tradiţii ale presei ştiinţifice -
Lucrările Congresului Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a IX-a, Timişoara: Editura
Academiei Române şi Editura David Print Press, 2017;
Articolul „Stirpea Drăculeştilor, o istorie romanţată a familei Suţu”, în publicaţia on-line „Revista
de Recenzii”, anul V, 2017.

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

Bogdan Jugănaru
13 mai 2017
Colocviul doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti,
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere. Lucrare prezentată: „Aspecte referitoare la
colecţia de foi volante a BAR şi potenţialul ei informaţional“.
24 august 2017
Întrunirea Diviziunii Biblioteci Naţionale din cadrul A.B.R., 2017, Biblioteca Naţională.
Lucrare prezentată: „Foile volante, de la tradiţional la digital – aspecte privind prelucrarea
bibliografică şi conservarea”.
Comunicarea a fost urmată de un atelier de lucru pe aceeaşi temă.

Daniela Stanciu
15 septembrie 2017
Simpozionul Valori patrimoniale ale B.A.R. 1867-2017. Lucrare prezentată: „Amprenta ultimei
jumătăţi de veac asupra Serviciului Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante-grup 1967-2017”.

1.7 Participare la conferinţe fără comunicări

10 mai 2017
Întrunirea Secţiunii PERIODICE din cadrul A.B.R., 2017. Biblioteca Naţională.
Tema „ Aspecte novatoare ale prelucrării şi evaluării serialelor şi altor resurse în continuare”.
Participanţi: Lucia Ioniţă, Olimpia Novicov, Monica Pricope, Daniela Stoean, Adriana Suchici.
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24 august 2017
Întrunirea Diviziunii Biblioteci Naţionale din cadrul A.B.R., 2017 cu tema „Foile volante, de la
tradiţional la digital – aspecte privind prelucrarea bibliografică şi conservarea”.
Participanţi: Daniela Stanciu, Maria Diaconu, Lucia Ioniţă.

05 septembrie - 08 septembrie 2017
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (A.B.R.), a XXVIII-a ediţie,
Braşov, Universitatea „Transilvania”.
Bogdan Jugănaru: Atribuţii organizatorice ca membru în Consiliul Director al A.B.R.

15 septembrie 2017
Simpozionul Valori patrimoniale ale B.A.R. 1867-2017.
Participanţi: întregul serviciu.

2. Domeniile de cercetare. Programele fundamentale. Programele prioritare (dacă este cazul).
3. Resursele umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate (lista: nume şi domeniu).

Doctorand: Bogdan Jugănaru, domeniu: biblioteconomie.
4. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi. (lista: nume şi domeniu).
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)

6.2 Proiecte aflate în derulare
- Proiectul „Retroconversia publicaţiilor periodice” (RPP).

Coordonator proiect:
Daniela Stanciu, şef Serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante-grup
Echipa implicată în proiect:
Ana Maria Lazăr, Bogdan Jugănaru, Aliona Şadmanov (descriere bibliografică)
Maria Diaconu (verificarea datelor introduse)
Realizări în 2017: 1266 titluri de periodice descrise în Aleph.

- Proiectul „Valorificarea prin digitizare a foilor volante vechi, 1642-1866” (DFV).
Coordonator proiect:
Daniela Stanciu, şef Serviciu Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante-grup
Realizări:
1. Inventarierea a 9 mape şi înregistrarea a 1045 titluri foi volante. Responsabil: Lucia Ioniţă.
2. Expoziţia de publicaţii periodice şi foi volante cu titlul „Pagini de istorie adunate şi păstrate
în depozitele Bibliotecii Academiei Române”. Echipa implicată: Daniela Stanciu, Lucia Ioniţă,
Monica Pricope, Daniela Stoean, Adriana Suchici.

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

Simpozionul Valori patrimoniale ale B.A.R. 1867-2017. Lucrare prezentată: „Amprenta
ultimei jumătăţi de veac asupra Serviciului Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante-grup
1967-2017”; Daniela Stanciu, Şef serviciu.
Expoziţia de publicaţii periodice şi foi volante cu titlul „Pagini de istorie adunate şi păstrate în
depozitele Bibliotecii Academiei Române”. Echipa implicată: Daniela Stanciu, Lucia Ioniţă,
Monica Pricope, Daniela Stoean, Adriana Suchici.

8. Premii internaţionale, naţionale sau ale Academiei Române, obţinute (de către salariaţi, listă: premiile,
lucrările premiate).
9. Cooperările ştiinţifice internaţionale şi naţionale (stagii şi vizitatori în/din străinătate inclusiv în cadrul
proiectelor/temelor, cu menţionarea proiectului şi a partenerilor, listă: ţările, partenerii, localităţile, perioadele,
temele/proiectele/subiectele,persoanele implicate);
10. Conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate/susţinute de compartiment (listă: titlurile,
perioadele, localităţile, 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 internaţionale, 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
14. Expoziţii, propuse pentru 2018

Expoziţie de publicaţii periodice şi foi volante prilejuită de centenarul Marii Uniri (în
colaborare cu serviciul Conservarea Colecţiilor).

15. Alte rezultate (dacă este cazul)
28 septembrie 2017
Participarea la cursul „Implementarea sistemelor de control intern managaerial”: Daniela
Stanciu, Lucia Ioniţă.

• Concluzii, propuneri.

II. Activităţile de bază specifice compartimentului
2.1 Obiectivele specifice

Catalogarea şi clasificarea tuturor publicaţiilor cu caracter de serial, pe orice tip de suport
(hârtie, CD, DVD), atât pe fişele tradiţionale, cât şi în sistemul integrat de bibliotecă Aleph.
Sprijinul informaţional al cititorilor care caută în cataloagele de serviciu pe suport de hartie
(alfabetic, topografic, cronologic, geografic/sistematic) date referitoare la colecţiile de periodice
şi foi volante.
Valorificarea prin digitizare a fondului de foi volante.
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2.2 Programul de instruire a personalului pentru 2018
2.3 Programarea concediilor de odihnă pe 2018

Nume şi prenume Nr. zile CO Programare
STANCIU DANIELA 25 Septembrie
DIACONU MARIA 25 Februarie
PRICOPE MONICA ALINA 25 Iulie
JUGĂNARU MARIAN BOGDAN 25 Iunie
ALECSE ANA MARIA 25 Septembrie
STOEAN DANIELA EMILIA 25 August
DUMITRU GEORGEANA DANIELA 25 Iulie
ŞADMANOV ALIONA 25 August
NOVICOV OLIMPIA 25 Iulie
IONIŢĂ LUCIA 21 August
EMANDACHE MARIAN ALEXE 25 August
SUCHICI ADRIANA 25 Septembrie

vacant

• Concluzii, propuneri.

Data
09.02.2018

Şef serviciu,
Daniela Stanciu


