
1BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE

Raport privind activitatea Compartimentului Catalogarea şi Clasificarea cărţii pentru
anul 2019

(1 ianuarie - 15 octombrie)

I. Activități de cercetare-dezvoltare

1. Domenii/direcții de cercetare. Programe fundamentale și/sau Programe prioritare (dacă
este cazul).

BRIHAC, Remus:

1. Stagiu de cercetare în Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi în
vederea documentării privind activitatea culturală a cofondatorului Bibliotecii
Academiei Române, Melchisedec Ştefănescu, în 10-15 iunie 2019.

2. Stagiu de cercetare în Arhiva Arhiepiscopiei Romanului în vederea documentării
privind activitatea culturală a cofondatorului Bibliotecii Academiei Române,
Melchisedec Ştefănescu, în 17-22 august 2019.

3. Stagii succesive de cercetare în Arhivele Naţionale ale României, serviciul Arhive
Naţionale Istorice Centrale în vederea documentării privind activitatea culturală a
cofondatorului Bibliotecii Academiei Române, Melchisedec Ştefănescu.

4. Susţinerea raportului de cercetare: “Rolul lui Melchisedec Ştefănescu în activitatea
Şfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române” în cadrul Institutului de Istorie
“Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru şcoala Doctorală – Şcoala de Studii
Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) în data de 28 octombrie 2019.

2. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate.

3. Activități de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi.

1. BRIHAC, Remus – doctorand în Istorie la Institutul „Nicolae Iorga”

4. Infrastructură de cercetare nouă achiziţionată/completată în anul 2019: biblioteca de
specialitate, echipamente de cercetare, etc.

5. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2019

5.1 Articole publicate: din care x în reviste ISI, y în reviste ISI Romania, z în reviste B+

1. În străinătate:
2. În țară:

5.2 Cărți/capitole publicate:
1. În străinătate:
2. În Editura Academiei Române:



23. În țară:
5.3 Premii:

1. Academia Română:
2. Naționale:
3. Internaționale:

5.4 Manifestări științifice și culturale organizate/susținute:
1. Manifestări organizate:
2. Manifestări susținute:

5.5 Rapoarte de interes public:
5.6 Granturi/proiecte în derulare:

6. Lucrări publicate în anul 2019.
6.1 Articole

URDĂ (CUŢURESCU), Violeta:
 The Mainichi, Japan's National Daily/ 23 sept. 2019

https://mainichi.jp/english/articles/20190822/p2g/00m/0et/113000c

 La revue du haiku/ Ploc 77/ august 2019
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_la_revue_du_haiku_77.html

 Revista Booklook nr. 31/2019(51), p. 14
file:///C:/Users/violetac/Downloads/BK%2051%20-%20PIM.pdf

 Surâsul Bucovinei nr. 2(21)/ iulie 2019, ISSN 2344-620XISSN-L 2344-620X, p. 66
https://www.scribd.com/document/419394436/Surasul-Bucovinei-Nr-2-21-Iulie-2019-
pdf?fbclid=IwAR2hztmew0xiEd7wMneKoGfjhOCuN91Eydv8bG6ixPQHmbmQZxtsMt
eFXdQ

 The Mainichi/ 5 iulie 2019
https://mainichi.jp/english/articles/20190625/p2g/00m/0et/106000c

 La Revue du Haiku no 76/ mai 2019 - ISSN revue en ligne : 2266-6109
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_la_revue_du_haiku_76.html

 Revista Societăţii Române de Haiku, mai 2019
http://revistahaiku.blogspot.com/

 Revista online Booklook nr. 49/2019, pag. 50
file:///C:/Users/violetac/Downloads/BK%2049%20PIM.pdf

 The Mainichi/ 25 aprilie 2019
https://mainichi.jp/english/articles/20190329/p2g/00m/0et/088000c

 La Lettre de Haïkouest , Ed. no 54 (loc II, martie 2019)
http://prezenteromanesti.blogspot.com/search?updated-max=2019-04-
02T15:17:00%2B03:00&max-results=7&start=7&by-date=false

 The Mainichi/ 9 febr. 2019

https://mainichi.jp/english/articles/20190822/p2g/00m/0et/113000c
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_la_revue_du_haiku_77.html
../Users/violetac/Downloads/BK 51 - PIM.pdf
https://www.scribd.com/document/419394436/Surasul-Bucovinei-Nr-2-21-Iulie-2019-pdf?fbclid=IwAR2hztmew0xiEd7wMneKoGfjhOCuN91Eydv8bG6ixPQHmbmQZxtsMteFXdQ
https://www.scribd.com/document/419394436/Surasul-Bucovinei-Nr-2-21-Iulie-2019-pdf?fbclid=IwAR2hztmew0xiEd7wMneKoGfjhOCuN91Eydv8bG6ixPQHmbmQZxtsMteFXdQ
https://www.scribd.com/document/419394436/Surasul-Bucovinei-Nr-2-21-Iulie-2019-pdf?fbclid=IwAR2hztmew0xiEd7wMneKoGfjhOCuN91Eydv8bG6ixPQHmbmQZxtsMteFXdQ
https://mainichi.jp/english/articles/20190625/p2g/00m/0et/106000c
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_la_revue_du_haiku_76.html
http://revistahaiku.blogspot.com/
Downloads/BK 49 PIM.pdf
https://mainichi.jp/english/articles/20190329/p2g/00m/0et/088000c
http://prezenteromanesti.blogspot.com/search?updated-max=2019-04-02T15:17:00%2B03:00&max-results=7&start=7&by-date=false
http://prezenteromanesti.blogspot.com/search?updated-max=2019-04-02T15:17:00%2B03:00&max-results=7&start=7&by-date=false
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https://mainichi.jp/english/articles/20190206/p2g/00m/0et/093000c

 https://tri-rijeke-haiku.hr/the-results-of-a-little-iris-haiku-contest-croatia

 La Revue du Haiku no 75/ ian. 2019
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_revue_haiku_numero_75.pdf

6.2 Cărți și reviste

7. Realizări excelente obţinute în anul 2019 (minim 3 realizări), ale compartimentului:
- Cărţi (opere fundamentale);
- Lucrări ştiinţifice (publicate în reviste cu factor de impact ridicat);
- Rapoarte/studii de mare interes național;
- Alte realizări pe care le consideraţi excelente (dacă este cazul).

1. BRIHAC, Remus – interviu la Trinitas TV pe marginea dezbaterilor
pricinuite de Simpozionul Internaţional “Anul 2019, Anul omagial al satului
românesc”, 29 mai 2019

2. MIHALACHE, Mihai Lucian: Activitate în domeniul traducerilor (respectiv
textul dintr-o limbă străină, în acest caz germană şi engleză tradus în limba
română) şi retroversiunilor (operaţia fiind inversă, din limba română în
limba ţintă germană şi engleză) acoperă următoarele domenii:

 domeniul juridic- sub forma sentinţelor juridice
 domeniul economic – sub forma contractelor de preempţiune, contractelor de închiriere şi,
nu în ultimul rând contractelor de vânzare-cumpărare
 domeniul administrativ – fiscal – reprezentate de certificatele fiscale şi studiilor de
fezabilitate
 domeniul tehnic- manuale pentru utilizatori sau studii tehnice pentru implementarea unor
noi tipuri de instalaţii şi aparate.
 domeniul teologic-filozofic- mateiale de prezentare a unor studii de interferenţă a teologiei
ortodoxe contemporane cu doctrinele filozofice şi politice din secolul 19-20, respectiv a
raportării teologiei de astăzi la curentele sociale din ultimii 40-45 de ani.
În cadrul altui plan a acestor activităţi, menţionez că se află în curs de traducere şi definitivare
traducerea următoarelor cărţi, proiectate a fi continuate şi în anul 2020:
DER MODERNE KAPITALISMUS de WERNER SOMBART - traducere în limba engleză
a originalului german.
 GESCHICHTE DER BYZANTINISCHEN LITERATUR de KRUMBACHER – traducere
în limba română.
 DER BYZANTINISCHE STAAT de GEORG OSTROGORSKY – traducere în limba
română.
 Pe de altă parte se adună material pentru o carte vizând caracteristicile picturii chineze,
plecând de la bazele taoiste şi budiste, proiectată a fi tradusă în următorul an în limbile
germană şi engleză.

https://mainichi.jp/english/articles/20190206/p2g/00m/0et/093000c
https://tri-rijeke-haiku.hr/the-results-of-a-little-iris-haiku-contest-croatia-2018/
http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_revue_haiku_numero_75.pdf


48. Premii internaționale/naţionale, ale Academiei Române obţinute de către
cercetători (autori, lucrări premiate).

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaționale, inclusiv în cadrul proiectelor și
schimburilor interacademice; vizitatori din străinătate.

10. Conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice/culturale organizate/susținute;

11. Rapoarte de interes public

12. Granturi/proiecte câștigate în competiții naționale/europene (titlul, director
grant/proiect, organismul finanțator, durata grantului/proiectului, valoarea totală
/valoarea pentru anul 2019).

13. Alte rezultate (dacă este cazul)

13.1 Granturi/proiecte pregătite și depuse în cadrul competiţiilor naţionale:
13.2 Expoziții virtuale:
13.3 Participări la conferințe, cu comunicări:
1. BRIHAC, Remus – Participare şi susţinerea referatului “Naţionalismul ca reacţie a

spaţiului ortodox la modernitate”, în cadrul Simpozionului Internaţional “Anul 2019, Anul

omagial al satului românesc”, Galaţi, 28-29 mai 2019

13.4 Participări la conferințe, fără comunicări:

1. MORARU, Alexandrina: participant EBSCO Databases and Services Training -

Dragan Nikolic (EBSCO Publishing Regional Sales Manager, Southeast Europe);

Universitatea din Bucureşti, octombrie 2019

2. BERECHET, Luminiţa: întâlnirea profesională “Biblioteci pentru Bucureşti”,

B.N.R., 20 septembrie 2019

3. MORARU, Alexandrina; CHIRIŢĂ, Alina, IAMANDI, Karin; HUIBAN, Silviu;

MIHALACHE, Mihai Lucian; DUCA, Mădălina; BERECHET, Luminiţa: participanţi la

Conferinţa Naţională A.B.R., ed. a XXX-a “30 de ani de evoluţie în bibliotecile româneşti”,

la B.C.U. Bucureşti, 4-6 septembrie 2019

4. CHIRIŢĂ, Alina; IAMANDI, Karin; HUIBAN, Silviu; BERECHET, Luminiţa: -

A.B.R. participanti la Sesiunea de primăvară-vară, Secţiunea Catalogare, Clasificare-

Indexare, Biblioteca Naţională, 16 mai 2019

5. MORARU, Alexandrina; CHIRIŢĂ, Alina; IAMANDI, Karin; HUIBAN, Silviu;

BERECHET, Luminiţa: participanti la Sesiunea de prezentare şi instruire în vederea utilizării



5platformelor electronice de baze de date ştiinţifice Science şi Ebsco Host, Amfiteatrul

“I. H. Rădulescu” B.A.R., 15 aprilie 2019

6. BERECHET, Luminiţa; DUCA, Mădălina: participanţi la Sesiunea aniversară

“Academia Română – 153 ani” în Aula Academiei Române, 4 aprilie 2019

7. BERECHET, Luminiţa: participant la Proiectul coregrafic “Poezia lichidă a

sufletului”. Au interpretat elevii Şcolii de Artă SEA şi ai Liceului de Coregrafie “Floria

Capsali” în Cupola de sticlă a B.A.R., 25 martie 2019

8. MORARU, Alexandrina; IAMANDI, Karin; MIHALACHE, Mihai Lucian;

BERECHET, Luminiţa; HUIBAN, Silviu: participanţi la “Ziua Culturii Naţionale”, Ateneul

Român, 15 ianuarie 2019

13.5 Citări, în 2019, ale lucrărilor anterioare.
14. Teme de C-D noi, propuse pentru 2020
15. Expoziții, propuse pentru 2020
- Concluzii şi propuneri.

Pe lângă activitatea profesională de bază toţi membrii Serviciului au fost implicaţi în

activităţi complementare (publicare articole, traduceri, participări la simpozioane naţionale şi

internaţionale, conferinţe naţionale, sesiuni de prezentare şi instruire, programe de dezvoltare

naţionale)

II. Activitățile de bază specifice compartimentului
1. Obiectivele specifice (raportul de activitate al compartimentului)

Activitatea de bază – rezultate pe 10 luni 2019-
(ianuarie – octombrie 2019)

Obiectivele şi indicatorii de performanţă ai Serviciului
pe 10 luni

Obiective indicatori perf. Realizare

1.1 Catalogarea cărţii 12.222 cote – 12.585 vol. 100%
1.2 Indexare CZU 12.189 cote 100%
1.3 Perfecţionare personal 2 pers. 100%

2. Programul de instruire a personalului pentru 2020



6- doctorand în Istorie la Institutul N. Iorga (Brihac Remus)

- masterand în Gestionarea Informaţiei în Societatea Contemporană – Universitatea

Bucureşti, Facultatea de Litere (Moraru Alexandrina)

3. Programarea concediilor de odihnă pe 2020

1. Iamandi Karin Brigitte – august 2020
2. Chiriţă Alina Florina – iulie 2020
3. Moraru Alexandrina – august 2020
4. Duca Mădălina Daniela – iulie 2020
5. Frăţilă Răzvan – august 2020
6. Berechet Luminiţa – iunie 2020
7. Huiban Silviu – mai 2010
8. Cuţurescu Violeta – iulie 2020
9. Brihac Remus – octombrie 2020
10. Mihalache Mihai Lucian – august 2020

• Concluzii, propuneri.
Activitatea serviciului a fost intensă, complexă şi de o mare acurateţe din punct de

vedere profesional.

Spaţiile s-au utilizat adecvat, conform structurii funcţionale a serviciului, astfel încât

activitatea serviciului să fie fluentă şi eficientă.

În ciuda faptului că în cadrul compartimentul de clasificare-indexare al serviciului, s-a

funcţionat doar cu trei bibliografi, indicatorul de performanţă (pe zece luni) a fost atins.

Şef Serviciu interimar,

Alexandrina Moraru


