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1. Titlu: Bibliografia românească retrospectivă a cărţii: 1919-1952 (continuare) 

2. Acronim: nu 

3. Scurtă descriere:  
 

Bibliotecii Academiei Române i-a revenit misiunea naţională, recunoscută prin lege, de a 

elabora Bibliografia românească retrospectivă, ca parte a amplului plan al lui Ioan Bianu 

(1895). Concepută să evidenţieze cât mai complet patrimoniul tipăriturii româneşti din 

perioada 1919-1952, cu referire la cărţi, ea continuă ansamblul naţional al bibliografiei vechi 

(BRV) şi moderne (BRM) ca o lucrare de mari dimensiuni, fundamentală pentru cultura 

poporului român. Realizarea repertoriului bibliografic presupune rigoare şi o minuţioasă 

cercetare (de altfel, în decursul timpului, aceste repertorii bibliografice au fost prevăzute în 

Planul de cercetare al Academiei Române). Introducerea descrierilor bibliografice în sistem 

informatizat (baza BIB a catalogului on-line) conferă lucrării vizibilitate, devenind un 

instrument esenţial prin accesul liber la informaţie pentru cercetătorul din orice colţ al lumii.   

 

4. Obiective:  

- Continuarea elaborării lucrării (literele B, C, D, F), având la bază catalogul alfabetic al 

BAR, cu respectarea normelor şi a standardelor stabilite la nivel internaţional; 

- Completarea lucrării cu informaţii bibliografice din diverse tipuri de surse;      

- Completări ale repertoriului BRM cu informaţii bibliografice din diverse tipuri de 

surse;                                                                                                          



      -     Accesul larg la informaţiile bibliografice oferite.    

 

5. Rezultate anterioare: 

- Finalizarea descrierilor bibliografice  - litera A                                                           2010 

- Finalizarea decrierilor bibliografice    - litera E                                                           2013   

- Completări ale repertoriului BRM (2010-2014)                         100 descrieri bibliografice             

                                                          

6. Etapizarea realizării şi rezultate livrabile: 

- Descrieri bibliografice literele B, C, D, F (cu verificări şi completări de date)      dec. 2015 

   în sistem informatizat (baza BIB, catalog on-line BAR) 

- Finalizarea  descrierilor bibliografice – literele B, C, F                                                  2016    

- Completări ale repertoriului BRM                                                     pe tot parcursul lucrării     

                                                        

7. Resursele implicate: 

Echipă formată din 4 persoane: Căzănaru Svetlana, Mihaela Dragu, Elena Mircea, Zalina 

Neagu 
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