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Informaţii generale despre temă: 

nr. ................ din .................. 

 

1. Titlu: 150 de ani de existenţă. O bibliografie deschisă a Bibliotecii Academiei 

Române 

2. Acronim: BAR150 

3. Scurtă descriere:  

Înfiinţată acum aproape 150 de ani, la scurt timp după constituirea statului naţional român, 

Biblioteca Academiei Române a avut nobila misiune de a organiza şi conserva patrimoniul 

naţional de manuscrise şi imprimate, acesta reprezentând istoria, cultura şi civilizaţia 

poporului român, dar şi istoria şi civilizaţia universală. Biblioteca este ctitoria mai multor 

generaţii de cărturari care, prin donaţii şi o intensă politică de achiziţii, au contribuit în timp la 

dezvoltarea unei instituţii de cultură remarcabile. Pe aceste repere, Biblioteca Academiei 

Române s-a identificat ca o bibliotecă ştiinţifică cu caracter enciclopedic, având statut de 

bibliotecă naţională, fiind, în privinţa colecţiilor patrimoniale, cea mai veche, mai valoroasă şi 

mai complexă din România. O bibliografie a Bibliotecii Academiei Române, la cei 150 de ani 

de existenţă, reprezintă un demers inedit, care va pune în valoare instituţia noastră, o va face 

mai cunoscută şi va reprezenta în acelaşi timp un instrument de cercetare pentru specialişti ai 

domeniului. Bibliografia va fi dedicată momentului aniversar din anul 2017. Ea va fi postată 

pe site-ul BAR.       

4. Obiective: 
- elaborarea unei lucrări bibliografice despre Biblioteca Academiei Române,   

  urmărind parcursul acesteia în cei 150 de ani de existenţă; 

- realizarea unei lucrări inedite, dedicate evenimentului jubiliar;  

- o mai mare vizibilitate a lucrării, prin postarea pe site-ul BAR;   

- completarea în timp a bibliografiei, prin descoperirea de noi surse.     

 

 

5. Rezultate anterioare: nu este cazul 



6. Etapizarea realizării şi rezultate livrabile: 

- Fixarea metodologiei de lucru                                                     aprilie 2015 

- Prospectări în colecţiile BAR (cărţi, periodice)                           2015-2016 

- Organizarea şi sistematizarea materialului informativ                 ianuarie-iunie 2017  

- Postarea lucrării pe site-ul BAR                                                   iulie 2017               

7. Resursele implicate: 

- resurse umane: 

echipă formată din 7 persoane (Buturugă Maria, Căzănaru Svetlana, Dragu Mihaela, Mircea 

Elena, Neagu Zalina, Pereverza Tudor, Radu Luminiţa) 

 

Data: 09.03.2015                                                     Responsabil: 

                                                                                               Tudor Pereverza                                         

 

 

 


