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

Raport privind activitatea compartimentului în anul 2018
- forma finală din data de 22.01.2019 -

I. Activităţile de cercetare-dezvoltare

1. Membrii Compartimentului - lucrările publicate în anul 2018 (lista); cea mai importantă lucrare a
fiecărui membru apărută în anul 2018 (subliniată)

1.1 Articole publicate în reviste cotate ISI
Bogdan Jugănaru: Articolul științific BDI (indexat în bazele de date ProQuest și EBSCO) intitulat:
„Foile volante – de la tradițional la digital. Aspecte privind prelucrarea bibliografică şi
conservarea în cadrul Bibliotecii Academiei Române“ în revista „Informare și documentare:
activitate științifică și profesională“, vol. X, București: Editura Bibliotecii Naționale a României,
2018, ISSN: 2065-1058.

1.2 Articole în alte reviste ştiinţifice/culturale din România sau în volume ale conferinţelor:
Bogdan Jugănaru:
02/06/2018 – Articolul intitulat: „Vizită de documentare la Biblioteca Academiei Române“ în
publicația online: „Revista de recenzii“, Anul VII, 2018, ISSN: 2285 – 729X ISSN–L: 2248 –
729X, (link: , preluată și de site-ul oficial ABR );
14/06/2018 – Lucrarea științifică: „Efemeridele din colecția Bibliotecii Academiei Române,
mesagere ale culturii române prin timp“, în volumul colectiv intitulat: Unitatea limbii și culturii
române – lucrările Congresului Internațional al Culturii Române, Ediția I, Timișoara: Editura
Academiei Române & Editura David Press Print, 2018, editat de Academia Română – Timișoara și
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“ al Academiei Române, p. 513-527;
06/2018 – Articolul intitulat: „Publicații periodice românești. Tomul V 1931-1935, Partea a 3-a“,
în revista „Academica – revistă editată de Academia Română“, anul XXVIII, 331/332, nr. 5/6
(Mai/Iunie), 2018, ISSN: 1220-5737, http://www.acad.ro/academica2002/pag_academica.htm, p.
128-134.
12/2018 – articolul: „Foile volante din colecţia Bibliotecii Academiei Române, martore peste timp
ale Marii uniri de la 1918“, în volumul colectiv: Presa Marii Uniri. Coordonator: prof. univ. dr.
Marius Ioan Grec, editat de Asociaţia pentru Cultură, Educaţie şi Tineret, Asociaţia Română de
Istorie a Presei şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad, editura: „Vaile Goldiş -
University Press“ ISBD: 978-973-664-878-6, p. 507-515.

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
Conferinţe cu caracter internaţional
19-21/04/2018 – Congresul Internațional de Istorie a Presei – ediția a XI-a
Tema conferinței: Presa Marii Uniri
Lucrarea prezentată: Foile volante din colecția Bibliotecii Academiei Române, martore peste timp
ale Marii Uniri de la 1918
Loc de desfășurare: România/Arad – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“;
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Organizatori: Asociația Română de Istorie a Presei;
14-16/06/2018 – Congresul Internațional al Culturii Române – prima ediție
Tema conferinței: Unitatea limbii și culturii române
Lucrarea prezentată: Efemeridele din colecția Bibliotecii Academiei Române, mesagere ale culturii
române prin timp.
Loc de desfășurare: România/Timișoara – Academia Română;
Organizatori: Academia Română – filiala Timișoara.
Conferinţe cu caracter naţional
23/04/2018 – Simpozionul Național al Bibliotecii Academiei Române
Tema simpozionului: Între tradiție și modernitate – manifestare organizată sub semnul
Centenarului Marii Uniri
Lucrarea prezentată: Colecția de foi volante, componentă a patrimoniului B.A.R.;
Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „I. Heliade
Rădulescu“
Organizatori: Biblioteca Academiei Române

1.7 Participare la conferinţe fără comunicări
Bogdan Jugănaru
11-14/09/2018 – Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din
România – ediția a XXVIII-a
Tema conferinței: Patrimoniul cultural şi digital
Loc de desfăşurare: România/Sibiu – Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” – Casa Teusch;
Organizatori: Asociația Bibliotecarilor din România.

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 2018 (listă: denumiri echipamente,
valori)
6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2018
(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
2018, responsabil BAR, valoarea totală BAR, valoarea BAR pentru anul 2018)
(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 2018: 1022 titluri de periodice descrise în Aleph.
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- Proiectul „Digitizarea foilor volante” (DFV).
Daniela Stanciu, şef Serviciu Catalogare – coordonator al proiectului
Bogdan Jugănaru, bibliograf – consultare, selectare, înregistrări bibliografice
Lucia Ioniță, bibliograf – pregătirea documentelor pentru scanare, înregistrare bibliografică
Olimpia Novicov, bibliograf – pregătirea documentelor, înregistrare bibliografică a
documentelor redactate în alfabet chirilic sau de tranziție
Marian Emandache, custode al Fondului de Foi Volante
Realizări în 2018: 29 înregistrări bibliografice în Aleph.

7. Realizări excelente ale Compartimentului obţinute în anul 2018 (cca. 3 realizări):
- Cărţi (opere fundamentale);
- 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).

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 2018).
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
15. Alte rezultate (dacă este cazul)
24/05/2018 – Întrunirea Diviziunii Periodice din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România, urmată
de un workshop.
Tema reuniunii: Tradiție și inovație în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare
Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Națională a României
Organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din România.
Participanţi: Adriana Suchici, Lucia Ioniţă, Maria Diaconu, Ana Maria Alecse, Monica Pricope,
Daniela Stoean.
12/10/2018 – Întrunirea Diviziunii Biblioteci Naționale din cadrul Asociației Bibliotecarilor din
România, urmată de un workshop.
Tema reuniunii: Biblioteca şi accesul liber la cunoaştere în Europa în secolele XX şi XXI
Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Națională a României
Organizatori: Asociația Bibliotecarilor din România.
Participanţi: Adriana Suchici, Lucia Ioniţă, Aliona Şadmanov, Bogdan Jugănaru.
• Concluzii, propuneri.
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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.
Au fost catalogate în total 44052 exemplare publicaţii periodice.
Dintre acestea, INTRĂRI DIRECTE prin Serviciul Catalogarea şi Clasificarea Periodicelor reprezintă
40090, după cum urmează:
 6810 exemplare prin abonament:
 33280 exemplare prin depozit legal, reprezentând:
Listele 40-55/2017 şi 1-42/2018.
La care se adaugă prin: Schimb Internaţional - 945 xemplare,

Donaţii - 3017 exemplare
Achiziţii - -

Au fost catalogate 580 TITLURI NOI după cum urmează:
480 titluri noi pe suport de hârtie, ultima cotă fiind P.II.57242
100 de titluri noi pe suport electronic, în acest fel s-a ajuns la cota P.CD.275

Au fost îmborderate şi trimise la depozitele de unicate:
36748 exemplare + 59 volume + 437 CD-uri
Au fost îmborderate şi trimise la depozitul de dublete româneşti:
9757 exemplare periodice + 20 volume + 28 CD-uri.
În total, la depozitele de unicate şi dublete au fost trimise:
46505 exemplare periodice, 79 volume şi 465 CD-uri.

Au fost decontate periodicele sosite prin depozit legal semestrele 1 şi 2 din 2018 Listele 40-55/2017 şi
1-36/2018, iar rezultatul decontului a fost predat Serviciului Contabilitate.
S-a întocmit decontul publicaţiilor româneşti intrate prin abonament în anul 2018 şi a fost predat la
serviciile Contabilitate şi Dezvoltarea Colecţiilor.

În sistemul de cataloage al Bibliotecii s-au introdus fişe pe suport de hârtie, după cum urmează:
 480 fişe internaţionale au fost introduse în Catalogul GEOGRAFIC de serviciu
 480 fişe de bază au fost introduse în Catalogul ALFABETIC de serviciu
 480 titluri au fost înscrise în Catalogul TOPOGRAFIC.

Prin introducerea acestor 480 de titluri în sistemul de cataloage al Serviciului Periodice s-a ajuns la cota
57242.

Descrierile bibliografice ale publicaţiilor periodice apărute exclusiv pe suport electronic şi pentru care
s-a creat un nou catalog intitulat Catalogul publicaţiilor periodice pe suport electronic sunt
accesibile pentru utilizatori în Aleph, sub o nouă formă de cotare: P.CD.1. În acest catalog au fost
introduse în anul 2018 încă 100 de titluri, ajungând la cota P.CD.275.

Au fost introduse în baza de date automatizată a BAR, in sistemul integrat de bibliotecă Aleph,
1602 titluri, după cum urmează:

 580 titluri noi de periodice intrate în colecţiile Bibliotecii în anul 2018,
 1022 titluri de periodice vechi din depozitele Bibliotecii, reprezentând parte din proiectul

„Retroconversia publicaţiilor periodice” (RPP), aflat în derulare.
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S-a acordat sprijin informaţional 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, în baza cererilor justificative aprobate de conducerea Bibliotecii.
În cadrul proiectului “Digitizarea Foilor Volante” (DFV) au fost inventariate 6 mape şi înregistrate în
Aleph 29 de foi volante scanate.

2.2 Programul de instruire a personalului pentru 2018

2.3 Programarea concediilor de odihnă pe 2019

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

Data
22.01.2018

Şef serviciu,
Daniela Stanciu
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