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BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

Serviciul Bibliografie Naţională

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI

1.01.2017-31.12.2017

I. Activităţile de cercetare-dezvoltare

1. Membrii Compartimentului – lucrările publicate în anul 2017 (lista); cea mai

importantă lucrare a fiecărui membru aparută în anul 2017 (subliniată)

1.2 Articole în alte reviste ştiinţifice/culturale din România sau în volume ale

conferinţelor:

• Măluşanu, Elena. Aida Vrioni – prima femeie gazetar profesionist din România. În:

Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 6, 2017, p. 178-180;

• A postat pe pagina de Facebook a BAR, în perioada 20-27 iulie 2017, imagini şi

comentarii legate de moartea Regelui Ferdinand.

• Mircea, Elena. Students’ values – an advantage on their path from knowledge to

recognition? În: International Scientific Conference. EdPROF 2017. Professionalism in

education [format electronic]. București : Editura ASE, 2017, p. 159-166;

• Neagu, Zalina. Mircea Vulcănescu – un far prealuminos în arealul publicisticii şi

culturii naţionale. În: Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 8,

2017, p. 235-241;
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• Pereverza, Tudor. Game... minore. În: România literară, nr. 29, din 7 iulie 2017, p. 4;

9. • Petre, Nadia. Aniversarea a 150 de ani de existență a Bibliotecii Academiei

Române (1867-2017). În: Academica: revistă editată de Academia Română, nr. 9, p.

22-25;

• Petre, Nadia. Considerente privind globalizarea informaţională. În: Biblioteca:

revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 1, 2017, p. 3-6;

• Petre, Nadia. Unele aspecte privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică. În:

Biblos, nr. 29/2017, p. 72-79;

• Petre, Nadia; Covaci Marinela. Întâlnirea Anuală Generală a Asociației

Europeana Network, Riga-Letonia, noiembrie 2016. În: Biblioteca: revistă de

bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 3, 2017, p. 83-85;

• Popescu, Ioana. Cartea – subiect al marketingului cultural. În: Biblioteca : revistă

de bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 10, 2017, p. 291-299. Comunicarea este

publicată şi în: Micle, Maria; Lovasz Agneta; Bursaşiu, Simona (coord). Biblioteca

fără bariere. Timişoara: Editura Universităţii de Vest; Bucureşti: Editura ABR,

2017, p. 83-98.

1.4 Cărţi şi volume coordonate în edituri din România

• S-a revizuit, actualizat broşura

Biblioteca Academiei Române. Biblioteca Academiei Române: Bucureşti, 2017, 38 p.

(Mihaela Dragu, Maria Buturuga, Luminiţa Radu).

• Neagu, Zalina (colab.). Personalităţi umbrăreştene de ieri şi de azi / Pr. Toderiţă Rusu,
Rozalia Rusu. Bucureşti: Electra, 2017, 240 p.

• Petre, Nadia. Metode eficiente în biblioteconomie: promovarea lecturii în rândul

persoanelor mature. În: Biblioteca fără bariere, Timişoara, Editura Universităţii de

Vest din Timişoara, 2017, p. 154-157.

• Popescu, Ioana. Cartea – subiect al marketingului cultural. În: Biblioteca : revistă de

bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 10, 2017, p. 291-299. Comunicarea este publicată şi în:

Micle, Maria; Lovasz Agneta; Bursaşiu, Simona (coord). Biblioteca fără bariere.

Timişoara: Editura Universităţii de Vest; Bucureşti: Editura ABR, 2017, p. 83-98.
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1.6 Participare la conferinţe cu comunicări:

• Buturugă, Maria. Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935 :

introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic. Cea de-a 28-a Conferinţă

Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 6-8 septembrie 2017, Braşov;

• Căzănaru, Svetlana. Bibliografia Românească Modernă. Addenda : principii de

organizare. Colocviul ştiinţific anual al studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi

alumnilor bibliologi, 26 mai 2017, Universitatea din Bucureşti;

• Dragu, Mihaela. Evoluţia Bibliografiei naţionale retrospective, memorie a spiritualităţii

româneşti. Simpozionul ştiinţific cu tema: Valori patrimoniale ale Bibliotecii Academiei

Române, 14-15 septembrie 2017, Bucureşti;

• Dragu, Mihaela. Sisteme integrate în biblioteci reprezentative din România. Conferinţa

Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 6-8 septembrie 2017, Braşov;

• Dragu, Mihaela. Comunicare la evenimentul prilejuit de lansarea celei de a 3-a

părţi (finală) a tomului V, al lucrării Publicaţiile periodice româneşti, 20 decembrie

2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române;

• Mircea, Elena. Students’ values – an advantage on their path from knowledge to

recognition? Conferința internațională de comunicări știintifice EdPROF 2017,

„Professionalism in education”, 18-19 mai 2017, Academia de Studii Economice din

București;

• dr. Petre, Nadia. Interferenţe multiculturale în bibliotecile poloneze. Cea de-a 28-a

Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 6-8 septembrie 2017,

Braşov;

• Petre, Nadia. Scriitori români în bibliotecile din Polonia. Zilele Bibliotecii Centrale

Universitare „Mihai Eminescu”, Biblioteca şi cultura memoriei”, Iaşi, 10-12

noiembrie 2017;

• Radu, Luminiţa. Bibliografia retrospectivă a periodicelor – Importanță și evoluție în

timp. Cea de-a 28-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 6-8

septembrie 2017, Braşov;
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• Radu, Luminiţa. Comunicare la evenimentul prilejuit de lansarea celei de a 3-a

părţi (finală) a tomului V, al lucrării Publicaţiile periodice româneşti, 20 decembrie

2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române.

1.7 Participări fără comunicări la conferinţe şi evenimente culturale

• Lucrările Sesiunii de primăvară a Secțiunii Periodice a Asociaţiei Bibliotecarilor din

România, cu tema: Aspecte novatoare ale prelucrării și evaluării serialelor şi a altor

resurse în continuare, 10 mai 2017, Biblioteca Naţională a României (Maria Buturugă,

Elena Mălușanu, Zalina Neagu, Luminița Radu);

• Lucrările Sesiunii de primăvară a Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare, a

Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 11-12 mai 2017, Biblioteca Națională a României

(Svetlana Căzănaru, Mihaela Dragu, Elena Mircea, dr. Nadia Petre, Ioana Popescu);

• Întâlnire cu utilizatorii produselor Ex Libris din Romania, 23-24 mai 2017, Amfiteatrul

Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române (Maria Buturugă, Elena

Mălușanu, Elena Mircea, dr. Nadia Petre, Zalina Neagu, Luminița Radu);

• Cea de-a XVIII-a ediție a Colocviului Ştiinţific anual al studenţilor, masteranzilor,

doctoranzilor şi alumnilor bibliologi, 26 mai 2017, Universitatea din Bucureşti (Elena

Mircea);

• Seminarul cu tema : Foi Volante, organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din România -

Diviziunea Biblioteci Naţionale, 24 august 2017, Biblioteca Naţională a României

(Mihaela Dragu, Elena Mircea, dr. Nadia Petre, Ioana Popescu);

• Simpozionul științific cu tema : Valori patrimoniale ale Bibliotecii Academiei Române,

14–15 septembrie 2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei

Române (întregul colectiv al serviciului);

• Conferinţa cu tema : La circulation du livre bruxellois dans la «Belgique de l’Orient»

(1830-1865), susţinută de Jacques Hellemans (Universitatea Liberă din Bruxelles), 20

octombrie 2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române.

(Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, dr. Nadia Petre, Ioana Popescu,

Luminița Radu).

• Conferinţa cu tema E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit, 16 noiembrie 2017,

Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române - în baza
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relaţiei de colaborare dintre instituţia noastră şi Delegaţia Wallonie-Bruxelles la

Bucureşti (Mihaela Dragu, Maria Buturugă, Elena Mălușanu, Zalina Neagu, dr.

Nadia Petre, Ioana Popescu, Luminița Radu);

• Întâlnirea Anuală Generală (AGM 2017) a Asociației Rețelei Europeana

(Europeana Network Association), Milano-Italia, 6 decembrie 2017 (dr. Nadia

Petre);

• Forumul Cultural European, Milano-Italia, 7-8 decembrie 2017 (Nadia Petre);

• Lansarea celei de a 3-a Părţi (finală) a tomului V, al lucrării Publicaţiile periodice

româneşti, 20 decembrie 2017, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii

Academiei Române (Maria Buturugă, Svetlana Căzănaru, Elena Mălușanu, Elena

Mircea, Zalina Neagu, Tudor Pereverza, dr. Nadia Petre, Ioana Popescu).

2. Domeniile de cercetare. Programele fundamentale

Elaborarea bibliografiilor naţionale retrospective

Prin elaborarea marilor repertorii bibliografice retrospective (bibliografia cărţii şi

a periodicelor), Biblioteca Academiei Române şi-a a continuat misiunea naţională, aceea

de a evidenţia cât mai complet patrimoniul tipăriturii româneşti.

Pentru realizarea Bibliografiei româneşti retrospective a cărţii : 1919-1952, s-au

prospectat, identificat, localizat şi prelucrat în sistem informatizat lucrările monografice

tipărite pe teritoriul românesc în limba română, indiferent de autor şi locul apariţiei, ale

autorilor români, indiferent de limba şi locul în care au apărut, precum şi cele ale

autorilor străini în limba română, corespunzator perioadei menţionate. S-au realizat

descrieri bibliografice minuţioase, în cadrul literelor B, C, D, F, G, H, I-J, L, lucrarea

fiind structurată alfabetic pe autori şi titluri. S-au realizat cca 5.000 de descrieri

bibliografice, ajungându-se la cca 52.000 de înregistrări în baza BIB. Bibliografiei

Româneşti Moderne i s-au adus completări (127 inregistrari). BRM.Addenda, o

bibliografie deschisă în format on-line, s-a completat, cu referire la perioada 1831-1918,

cu un număr de 140 de înregistrări bibliografice (postate pe site prin intermediul

aplicaţiei SIMBNR).
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În privinţa lucrării Publicaţiile Periodice Româneşti, după finalizarea tomului V,

partea a III-a (1931-1935), s-a continuat activitatea bibliografică cu elaborarea tomului

VI (1936-1944), partea 1 (literele A-L) și completări cu alte litere. S-au realizat 702

descrieri bibliografice principale cuprinse preponderent în cadrul literei B și parțial în

0cadrul literelor A, C, E, M, însumând 58.700 unităţi bibliografice (numere de periodice),

dintre care, 80 de titluri în alte limbi: maghiară, germană, rusă, franceză, italiană, engleză,

ebraică, greacă. S-au alcătuit 360 fișe secundare (de trimitere și de orientare) – în cazul

existenței titlurilor paralele, a schimbărilor de titlu și a publicațiilor cu multiple schimbări

de titlu, descrise la alte litere în tomurile anterioare. S-a verificat fiecare titlu studiat cu

catalogul alfabetic de control al publicaţiilor periodice din BAR și cu cataloagele

tradiționale digitizate disponibile on-line ale bibliotecilor BCU-Cluj și BCU-Iași, în

vederea efectuării unor descrieri bibliografice cât mai exacte. Adunarea și clasarea

alfabetică, de către coordonatoarea lucrării (Luminiţa Radu), a tuturor descrierilor

bibliografice elaborate de grupul de lucru, precum și a fișelor de trimitere și de

orientare, literele A și B (parțial), într-un folder unic (280 pagini).

Bibliografia specială Eminescu a fost completată cu 2 informaţii suplimentare,

documentul numărând în prezent 20 p. word. Întregul material, structurat tematic şi

cronologic, conform capitolelor consacrate de ediţia tipărită şi, ulterior, de versiunea on-

line, poate fi afişat ca o nouă Addenda pe site.

3. Resursele umane: doctori

• dr. Nadia Petre (Bibliografie naţională)

6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2017

6.1 proiecte in 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

Wallonie Bruxelles. Partener: Universitatea Libera din Bruxelles (Jacques Hellemans).
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Proiectul este susţinut de 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 (cca 20 de titluri

descoperite). În colecţiile BAR, s-au parcurs în anul 2017 cca 120.000 de descrieri

bibliografice, identificându-se cca 100 de titluri care se încadrează în temă. Cercetarea a

reprezentat 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), partener de proiect. Evenimentul s-a desfăşurat în

Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române, în data de 20 octombrie 2017. (responsabili:

Mihaela Dragu, Maria Rafailă).

6.2 lista de teme de cercetare în derulare:

• 150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei Române –

lucrare dedicată momentului aniversar din anul 2017 (proiect în continuare)

Până în prezent au fost prospectate 88 de colecţii de periodice româneşti şi străine. În

anul 2017 au fost prelucrate 45 de noi informaţii bibliografice din cărţi şi periodice, cu

adnotări reflectând conţinutul. Referinţele despre BAR în periodice şi cărţi însumează

116 pagini word, la care se adaugă o webgrafie (10 pagini word). (coordonator: Tudor

Pereverza, echipa: Mihaela Dragu, Maria Buturugă, Svetlana Căzănaru, Elena Măluşanu,

Elena Mircea, Neagu Zalina, Nadia Petre, Ioana Popescu, Luminiţa Radu);

• Giurescu, o familie și trei generații de academicieni : studiu biobibliografic

Lucrarea urmăreşte parcursul activităţii a trei istorici marcanţi ai României, membri ai

Academiei Române: Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu.

- s-au prospectat şi identificat date bibliografice şi s-a finalizat în linii generale studiul,

urmând ca prin completarea cu alte informaţii de interes să se realizeze forma finală a

cercetării. (responsabil: Ioana Popescu);

• Indice cronologic al publicațiilor periodice românești din perioada 1790-1906 (proiect

amplu, ce se va desfăşura pe o perioadă de cca 5 ani, în perioada 2017–2021)

- a fost concepută structura acestui indice, cu indicarea primei date de apariție („primul

număr”), a perioadelor de întrerupere și a evidențierii ultimei date de apariție („ultimul

număr”), pentru fiecare periodic;
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- s-a început prospectarea tomului I din Publicațiile periodice românești (1820–1906) –

cca 100 pagini;

- au fost cercetate tomurile I–V din Publicațiile periodice românești (1790–1935), pentru

a depista finalul apariției unor publicații care au debutat în anii 1800. (responsabil:

Luminiţa Radu);

• Indice general de localităţi pentru tomul V din „Publicaţiile periodice româneşti”

- s-a realizat construcţia indicelui general, prin combinarea indicilor de localităţi din cele

trei părţi ale tomului V al „Publicaţiilor Periodice Româneşti”;

- s-a elaborat broşura „Publicaţiile periodice brașovene apărute în anii 1931-1935:

introducere, bibliografie, tabel cronologic, indice alfabetic”, pentru sălile de lectură ale

Bibliotecii Judeţene Braşov şi Bibliotecii Universităţii Transilvania. (responsabil: Maria

Buturuga);

• Mircea Vulcănescu – un far prealuminos în arealul publicisticii şi culturii naţionale.

- studiu realizat și promovat prin articole în reviste de specialitate. (responsabil: Zalina

Neagu);

• Momentul istoric al Marii Uniri oglindit în publicaţiile periodice româneşti ale vremii

- s-au prospectat tomurile II şi III din Publicaţiile periodice româneşti;

- s-au sistematizat informaţii, cu afişare la sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei

Române: Indicele alfabetic al publicaţiilor care consemnează Unirea Basarabiei cu

Regatul României : primele mesaje în presa românească din primăvara anului 1918.

(responsabil: Maria Buturugă);

• Nichifor Crainic – biobibliografie

- lucrare realizată în proporție de 90%, urmează publicarea unui articol. (responsabil:

Luminiţa Radu);

• Personalitatea Episcopului Dionisie Romano – primul donator al Bibliotecii Academiei

Române

- 3 articole afişate pe site, în cadrul rubricii PhiloBibliographica : Bibliofilul

Dionisie Romano, un tipograf harnic trezitor de cultură, Prima donație de carte către

Societatea Academică Română – un moment definitoriu pentru identitatea și

evoluția acestei instituții, Relevanţa istorico-literară a activității editoriale a episcopului

Dionisie Romano : studiu bibliografic. (responsabil: Elena Mircea);
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• Personalitatea Regelui Ferdinand „Întregitorul” surprinsă în publicațiile periodice

românești ale vremii (1922–1927) - 90 de ani de la moartea Regelui Ferdinand I

- imagini postate pe pagina de facebook a Bibliotecii Academiei Române (20-27 iulie

2017). (responsabil: Elena Măluşanu);

• PhiloBibliographica – studii bibliografice pe site-ul BAR (proiect în continuare)

S-au adaugat titluri de articole/lucrări prezentate în cadrul unor evenimente profesionale

(fragmente sau preluări integrale). (responsabil: Maria Buturugă);

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

continuare)

Temă a fost integrată în proiectul româno-belgian având titlul: Belgique-Roumanie à

travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des collections de la Bibliothèque de

l’Académie Roumaine. (responsabili: Mihaela Dragu, Maria Rafailă).

7. Realizări excelente ale Compartimentului obţinute în anul 2017

- Cărţi (opere

fundamentale) • Publicaţiile

Periodice Româneşti, tom V, partea a III-a (1931-1935) - lucrare fundamentală pentru

cultura română (în curs de apariţie la Editura Academiei Române).

- Alte realizări

• 150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei Române –

lucrare dedicată momentului aniversar din anul 2017, prezentată sub formă de proiecţie în

cadrul Simpozionului științific cu tema: Valori patrimoniale ale Bibliotecii Academiei

Române, desfăşurat în perioada 14-15 septembrie 2017.

9. Cooperările ştiinţifice internaţionale şi naţionale

Cooperările ştiinţifice internaţionale

i. Stagii de cercetare/documentare (în cadrul schimburilor interacademice):

• Belgia, partener Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven, 17-30 iulie 2017, tema:

Prezenţe româneşti în Bibliotecile din Belgia (Dragu Mihaela);
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• Belgia, partener Universitatea Universităţii Libere din Bruxelles, 31 iulie-6 august

2017, tema: Belgique-Roumanie à travers l’imprimé (1815-1865) : une valorisation des

collections de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine (Dragu Mihaela);

• Polonia, partener Academia Polonă de Ştiinţe - Biblioteca Institutului de Cercetări

Literare din Varşovia, 21-30 iunie 2017, tema: Scriitori români în bibliotecile din

Polonia (dr. Nadia Petre).

ii. Vizitatori primiţi: 1 - Belgia (două perioade de stagiu)

Cooperări ştiinţifice naţionale:

• Elaborarea Ghidului Naţional de Catalogare sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din

România (Mihaela Dragu, Nadia Petre, Ioana Popescu)

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

compartiment

• Simpozionul științific cu tema: Valori patrimoniale ale Bibliotecii Academiei Române,

în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de existenţă a Bibliotecii

Academiei Române, desfăşurat în perioada 14-15 septembrie 2017 (Mihaela Dragu,

dr. Nadia Petre).

• 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 de proiect, desfaşurată în data de 20 octombrie 2017, în

Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române (Mihaela Dragu, Maria Rafailă)

• Conferinţa cu tema E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit, eveniment desfăşurat în

ziua de 16.11.2017, în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei

Române, în baza relaţiei de colaborare dintre instituţia noastră şi Delegaţia

Wallonie-Bruxelles la Bucureşti.

• Lansarea lucrării Publicaţiile Periodice româneşti, Tom V, Partea a 3-a (finală),

eveniment desfăşurat în ziua de 20.12.2017, în amfiteatrul I. H. Rădulescu al

Bibliotecii Academiei Române.

14. Expoziţii propuse pentru 2018
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• 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 din Bruxelles (Mihaela Dragu, Maria Rafailă)

II. Activitaţile de bază specifice compartimentului

2.1 Obiectivele specifice

• Elaborarea bibliografiilor naţionale retrospective

• Elaborarea bibliografiilor speciale de interes naţional

• Alte activităţi de cercetare

• Alte activităţi: organizare şi suport ştiinţific pentru activitaea de practică a studenţilor

(Mihaela Dragu - tutore, Elena Măluşnu)

2.2 Programul de instruire a personalului pentru 2018

Propuneri de cursuri:

• Curs privind regulile de catalogare (format UNIMARC)

• Cursuri de limbi straine: maghiară, germană (nivel de bază)

2. 3 Programul concediilor de odihnă pe 2018

Dragu Mihaela – septembrie 2018

Buturugă Maria – mai 2018

Căzănaru Svetlana – iulie 2018

Măluşanu Elena – iulie 2018

Mircea Elena – iulie 2018

Neagu Zalina – iulie 2018

Pereverza Tudor – august 2018

Petre Nadia – august 2017

Popescu Ioana – august 2018

Radu Luminiţa – august 2018
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Alte activităţi :

• Maria Buturugă - membru al Comisiei profesionale a BAR, membru în echipa de

gestionare a riscurilor din BAR

• Petre Nadia – secretar ştiinţific al Comisiei profesionale a BAR

• Petre Nadia - membru în Comisia paritară a Bibliotecii Academiei Române (dezbaterea

prevederilorcontractuluicolectivdemuncă)

Întocmit

MihaelaDragu

Şef Serviciu Bibliografie Naţională


