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Colecţiile Bibliotecii Naţionale a României cuprind 13 000 000 de u.b.: cărţi, periodice,
manuscrise, partituri, documente audio-video, fotografii, hărţi, stampe etc.

BNR are două sedii în Bucureşti (sediul central şi Colecţii Speciale), precum şi două filiale
(Omnia – Craiova şi Batthyaneum – Alba Iulia).

Biblioteca pune la dispoziţie 13 săli de lectură specializate, cu o capacitate totală de 300 de locuri. 
Accesul este gratuit, pe baza unui permis eliberat oricărei persoane cu vârsta minimă de 18 ani.
Biblioteca oferă servicii de referinţe, acces la Internet, servicii de împrumut naţional şi

internaţional.

Baza de date conţine peste 500.000 de unităţi bibliografice: carte românească, carte
străină, teze de doctorat, periodice, bibliografii nepublicate, articole din publicaţii, abstracte din
domeniul bibliologiei.

Departamentul Colecţii Speciale are următoarele cabinete: Bibliofilie, Manuscrise, Arhivă
Istorică, Periodice româneşti vechi, Stampe, Fotografii, Cartografie, Audio-Vizual.

Cabinetul Bibliofilie: cca. 53.000 u.b. – incunabule, carte veche, carte rară, foi volante.
Cabinetul de Manuscrise: - manuscrise latine, arabe, persane, slave, greceşti; - cca.

30.000 u.b. corespondenţă şi pagini de jurnal (Titu Maiorescu, Martha Bibescu, George Enescu,
Simona Lahovari, Mircea Eliade, Emil Cioran, Vasile Voiculescu, Mihail Sebastian etc.);
manuscrise literare (O. Goga, N. Iorga, I. Pillat, Duiliu Zamfirescu, L. Blaga, Camil Petrescu, M.
Sadoveanu, Tudor Arghezi, G. Călinescu etc.).

Arhiva Istorică: fondurile “M. Kogălniceanu” (1.162 dosare), “I.C. Brătianu” (724 dosare),
“Al. Saint-Georges” (5.804 dosare). 

Periodice româneşti vechi (începutul secolului XIX – până la 1948): calendare,
almanahuri, anuare, anale, ziare, organe ale partidelor politice, reviste culturale, literare, istorice,
juridice, economice etc.

Cabinetul de Fotografii: cca. 19.000 u.b. –  fotografii originale şi cărţi poştale ilustrate.
Cabinetul de Cartografie: cca. 3.661 u.b. – hărţi istorice, lingvistice, etnografice,

demografice, militare, turistice; schiţe topografice, planuri de oraşe şi moşii; cca. 1.000 de atlase
geografice, geologice, climatice, meteorologice, hidrografice, ale solului şi mediului.

Cabinetul Audio-Vizual: plăci de patefon, discuri, CD-uri, DVD-uri, partituri, monografii etc.

Contact: www.bibnat.ro go@bibnat.ro Tel: 021/3142434; Fax: 021/3123381
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Misiunea Bibliotecii Naţionale a României

Biblioteca Naţională a României asigură accesul de
calitate la colecţiile sale atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare,
în scop de cercetare, studiu sau informare.
Pentru a-şi îndeplini această misiune, Biblioteca Naţională a
României:

● achiziţionează, prelucrează, prezervă şi valorifică toate
tipurile de documente din patrimoniul naţional;
● administrează patrimoniul cultural naţional de publicaţii
(cărţi, periodice), manuscrise, carte veche, incunabule,
hărţi, fotografii, materiale audio-vizuale şi documente
electronice;
● organizează Depozitului Legal, constituind principala
sursă documentară în ceea ce priveşte cunoaşterea
culturii naţionale. 

Viziunea Bibliotecii Naţionale a României

În cadrul politicii de susţinere permanentă a valorilor
culturale, Biblioteca Naţională a României va asigura în
continuare conservarea patrimoniului naţional, în seama sa
aflându-se şi transmiterea valorilor spirituale ale poporului român.
În acest sens, Biblioteca Naţională a României îşi propune
extinderea accesului la cultură, prin atragerea către studiul
valoroaselor sale colecţii a mai multor categorii de utilizatori şi
prin implicarea activă în procesul de dezvoltare a Bibliotecii
Digitale Europene.

Biblioteca Naţională a României este coordonatoarea
proiectului de realizare a Catalogului Colectiv Naţional al
publicaţiilor româneşti şi străine şi iniţiatoarea altor proiecte de
interes naţional în domeniu. 

Prin activităţile şi funcţiile sale specifice, Biblioteca
Naţională a României pune în valoare cultura românească în ţară
şi în străinătate, având un rol esenţial în desfăşurarea unor
programe culturale de interes naţional şi internaţional. În vederea
realizării acestui obiectiv, instituţia va depista şi include
permanent în colecţiile sale publicaţii din categoria Românica –
lucrări apărute în alte ţări şi în orice limbă, referitoare la cultura şi
civilizaţia poporului român.
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Anul 2007 şi Biblioteca Naţională

Pentru Biblioteca Naţională a României, anul 2007 poate fi considerat un an al
consolidării activităţilor biblioteconomice specifice unei biblioteci naţionale şi, în egală
măsură, un an al deschiderii spre colaborare, spre parteneriate.

Obiectivul principal pe următorii cinci ani este acela de a restructura şi reorganiza
activităţile şi serviciile existente, astfel încât instituţia să îşi poată îndeplini cât mai bine
funcţiile specifice de bibliotecă naţională, în concordanţă cu cerinţele societăţii actuale şi ale
construcţiei instituţionale moderne, care va da cu adevărat conţinut noului sediu în care
Biblioteca Naţională a României îşi va desfăşura în curând activitatea.

Astfel,
Activitatea curentă a bibliotecii a avut în vedere consolidarea funcţiilor şi activităţilor

specifice. Serviciile biblioteconomice şi administrative şi-au unit eforturile în direcţia
reorganizării şi eficientizării unor activităţi şi a unor spaţii şi au în vedere, ca obiectiv pe
termen mediu, organizarea activităţilor, a colecţiilor, în perspectiva mutării în noua locaţie a
bibliotecii.

Anul 2007 a fost un an bogat şi din perspectiva activităţilor culturale, ştiinţifice şi
profesionale. Biblioteca Naţională a organizat expoziţii tematice, a participat la târguri de
carte; personalul de specialitate a participat la simpozioane, conferinţe. Biblioteca a fost, de
asemenea, organizatoarea a patru manifestări ştiinţifice. Activitatea editorială a ilustrat
realizările din acest domeniu ale bibliotecii, pe lângă titlurile consacrate publicându-se
volumul de lucrări ale sesiunilor profesionale desfăşurate pe parcursul acestui an şi
Catalogul Editurilor din România.

Colaborarea cu bibliotecile din sistemul naţional de biblioteci poate fi considerată o
reuşită. Se doreşte redefinirea funcţiei metodologice a Bibliotecii Naţionale şi, în acest
context, au fost organizate manifestări comune cu biblioteci judeţene. S-a realizat un studiu
de fezabilitate privind digitizarea colecţiilor de biblioteci din România, studiu care a contribuit
la fundamentarea politicii publice privind realizarea Bibliotecii Digitale a României, ca parte a
Bibliotecii Digitale a Europei – EUROPEANA.

Anul 2007 a fost şi un an al redeschiderii internaţionale pentru Biblioteca Naţională a
României: a fost reluată activitatea în cadrul CENL; instituţia a fost reprezentată în Polonia la
un workshop şi un târg de carte de specialitate; s-au stabilit relaţii de colaborare şi
parteneriate cu Biblioteca Naţională a Ungariei şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
Biblioteca este implicată în proiectul european TEL+.

Raportul de activitate pe care vi-l propunem în paginile ce urmează descrie, aşadar,
parcursul instituţional al Bibliotecii Naţionale a României pe anul 2007. Informaţiile oferite sunt
astfel organizate încât să sublinieze cele două categorii de funcţii pe care instituţia noastră şi
le-a asumat – naţionale şi publice.

dr. Elena Tîrziman
director general
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Aşa după cum o arată şi titulatura sa, Biblioteca
Naţională a României îndeplineşte, în primul rând, funcţii
naţionale, fiind responsabilă de conservarea,
cercetarea, îmbogăţirea şi punerea în valoare a
patrimoniului naţional de documente.

Biblioteca Naţională a României organizează şi
gestionează Rezerva Naţională de Publicaţii şi este
centru metodologic naţional, elaborând instrucţiuni şi
norme metodologice pentru bibliotecile publice şi
realizând studii, cercetări şi informări documentare, atât
în domeniul biblioteconomiei, cât şi în alte domenii ale
culturii. 

În calitate de Centru Naţional de Patologie şi de
Restaurare a Documentelor, Biblioteca Naţională a
României elaborează, ţinând seama de normele
internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de
conservare şi de restaurare, de funcţionare a
laboratoarelor de restaurare din ţară şi acordă asistenţă
de specialitate.

Biblioteca Naţională a României are sarcina de a
elabora Bibliografia Naţională a României pentru toate
tipurile de documente, realizează cataloage colective
naţionale şi îndeplineşte funcţia de Centru Naţional
ISBN-ISSN-CIP.

Biblioteca Naţională a României este Agenţie
Naţională pentru Depozit Legal, organizând şi
coordonând depozitul legal la nivel central. 

Percepute până de curând aproape exclusiv
drept „biblioteci depozitare ale statului”, cu sarcina
expresă de a conserva şi prezerva tezaurul documentar
naţional, pentru generaţiile prezente şi viitoare,
bibliotecile naţionale şi-au redefinit în ultimii ani rolul şi
misiunea, în contextul extinderii tehnologiei informării şi
cunoaşterii, înlesnind accesul la patrimoniul lor cultural şi
ştiinţific pentru o categorie de tot mai variată de utilizatori. 

Îndeplinind din ce în ce mai vizibil şi funcţii
publice, Biblioteca Naţională a României şi-a consolidat,
în ultimii ani, imaginea de principal motor de comunicare
a patrimoniului documentar românesc, astfel încât să
corespundă exigenţelor de calitate ale utilizatorilor săi.

Biblioteca Naţională a României asigură accesul
neîngrădit la colecţiile sale, furnizează servicii
specializate de calitate, răspunde nevoilor informaţionale
din toate domeniile. 
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Biroul Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP are în
componenţa sa Centrul Naţional ISBN, Centrul
Naţional ISSN şi este responsabil cu organizarea
Programului CIP în România.

Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP îndeplineşte
una dintre funcţiile naţionale ale Bibliotecii Naţionale a
României, prin:

♦ atribuirea numărului standard pentru cărţi
(ISBN);
♦ atribuirea numărului standard pentru publicaţii
seriale (ISSN);
♦ realizarea descrierii CIP pentru cărţile editate în
România.

Serviciile oferite în cadrul Centrului Naţional
ISBN-ISSN-CIP sunt speciaizate, adresate editorilor din
România.

I. Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN este parte componentă a
Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP şi este reprezentanţa
în România a Agenţiei Internaţionale ISBN, cu sediul în
Londra.

Principalele atribuţii ale Centrului Naţional ISBN: 
♦ înregistrarea editurilor din România;
♦ acordarea codurilor ISBN.

Baza de date naţională este exportată periodic şi inclusă
în Catalogul Internaţional al Editurilor.

II. Centrul Naţional ISSN

Centrul Naţional ISSN este parte componentă a
Biroului Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP şi este
reprezentanţa în România a Centrului Internaţional ISSN,
cu sediul la Paris. 

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

♦ Au fost înregistrate 182 de edituri noi. S-au acordat
28.060 coduri ISBN în regim de editură şi 650 pentru
lucrări în regie proprie. 1



Misiunea principală a Centrului Naţional ISSN este aceea de a aplica sistemul de
numerotare standardizată ISSN pentru resursele continue din România.

Atribuţiile Centrului Naţional ISSN:
♦ înregistrarea resurselor continue editate în România, prin: stabilirea titlului cheie,
acordarea codului ISSN şi realizarea descrierii bibliografice;
♦ actualizarea înregistrărilor în baza de date naţională.

III. Centrul Naţional CIP

Programul CIP este organizat şi administrat la nivel naţional de către Biblioteca
Naţională a României, prin Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP, începând din anul 1996.

CIP este un program de colaborare între edituri şi Biblioteca Naţională a României,
gratuit şi obligatoriu, cf. Legii 186/2003. 

Prin intermediul său, se asigură catalogarea înaintea publicării pentru toate cărţile – în
format tipărit – aflate în curs de apariţie, editate la nivel naţional.

Atribuţiile Centrului Naţional CIP:
♦ organizarea şi derularea, la nivel naţional, a Programului CIP;
♦ editarea Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie. CIP, publicaţie periodică prin care
sunt semnalate viitoarele apariţii editoriale din România.
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Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

♦ Au fost înregistrate 1.187 de coduri ISSN şi au fost verificate şi actualizate 4.551 de
înregistrări ISSN.

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

♦ Au fost realizate 21.673 de descrieri bibliografice pentru cărţi în curs de apariţie;
♦ Au fost editate 12 numere ale publicaţiei Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie. CIP.  

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Depozit Legal, Catalogare-Clasificare, Achiziţii, Referinţe
Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare, Informatizare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, metodologice şi de promovare
organizate de BNR;
♦ administrarea secţiunilor ISBN, ISSN, CIP din cadrul paginii Web a Bibliotecii Naţionale a
României. 



Activităţi de promovare
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Colaborări extra-instituţionale:

ISBN:
♦ Au fost realizate lucrări şi materiale de specialitate, la cererea altor instituţii;
♦ La nivel internaţional, s-a continuat colaborarea cu Centrul Internaţional ISBN, prin
transmiterea materialelor solicitate în cadrul proiectelor specifice reţelei internaţionale şi a
raportului anual de activitate.

ISSN:
♦ Au fost realizate lucrări şi materiale de specialitate, la cererea altor instituţii; 
♦ La nivel internaţional, s-a continuat colaborarea cu Centrul Internaţional ISSN, prin
transmiterea materialelor solicitate în cadrul proiectelor specifice reţelei internaţionale şi a
raportului anual de activitate. Au fost transmise studii de caz în vederea reeditării Manualului
ISSN în cadrul Centrului Internaţional ISSN.

ISBN:
♦ Au fost actualizate materialele promoţionale specifice;
♦ Pentru promovarea sistemului de numerotare standardizată ISBN la nivel naţional, Centrul
Naţional ISBN a fost reprezentat la târgurile de carte şi la manifestările de profil;
♦ A fost redactată şi editată prima ediţie a Catalogului Editurilor din România.

ISSN:
♦ Au fost actualizate materialele promoţionale specifice şi secţiunea ISSN din cadrul paginii
Web a Bibliotecii Naţionale a României.

CIP:
♦ Au fost actualizate materialele promoţionale specifice şi secţiunea CIP din cadrul paginii
Web a Bibliotecii Naţionale a României;
♦ Pentru promovarea Programului CIP la nivel naţional, Centrul Naţional CIP a fost
reprezentat la târgurile de carte şi la manifestările de profil.



Serviciul Depozit legal este organizat şi
funcţionează conform Legii Depozitului legal nr.
111/1995, republicată în noiembrie 2007, prin care
Biblioteca Naţională a României este autorizată să
exercite funcţia de Agenţie Naţională pentru Depozit
legal.

Serviciul Depozit legal organizează depozitul
legal la nivel central şi coordonează depozitul legal la
nivel local. 

În cadrul Bibliotecii Naţionale a României,
Serviciul Depozit legal are următoarele atribuţii:
♦ constituirea, evidenţa, conservarea, în depozite, a
fondului intangibil;
♦ comunicarea şi distribuirea exemplarelor pentru
semnalarea în statistică şi pentru elaborarea Bibliografiei
Naţionale;
♦ dezvoltarea colecţiilor bibliotecii cu tipărituri şi alte
categorii de documente din producţia naţională curentă,
care fac obiectul Legii Depozitului legal;
♦ distribuirea publicaţiilor destinate schimbului
internaţional;
♦ constituirea Rezervei Naţionale de Publicaţii.

Serviciul Depozit legal desfăşoară o serie de
activităţi specifice, cu scopul de a propune reglementări
în domeniu, de a contribui la îmbunătăţirea legislaţiei în
vigoare şi de a elabora instrucţiuni de respectare a
acestora de către agenţii producători şi de către
beneficiari. 

În acest sens, activitatea sa presupune:
♦ colaborarea cu Serviciul Primiri-Evidenţă-Expediţii în
activitatea de colectare, de la producători, a numărului
de exemplare obligatorii potrivit legii;
♦ realizarea statisticilor, pe categorii, privind
documentele editate în România;
♦ acordarea numărului de Depozit legal;
♦ stabilirea preţurilor şi depistarea informaţiilor privind
tirajele publicaţiilor intrate cu titlu de Depozit legal fără
acte de însoţire; 
♦ realizarea descrierii bibliografice preliminare în sistem
informatizat; 
♦ constituirea şi asigurarea evidenţei şi conservării, în
depozite, a fondului intangibil de Depozit legal;
♦ redistribuirea exemplarelor către cele şase biblioteci
beneficiare ale dreptului de Depozit legal;
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♦ elaborarea şi transmiterea – către organele competente – a statisticii oficiale a ediţiilor
naţionale (statistica anuală a producţiei de tipar);
♦ controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Legea Depozitului legal.

Serviciul Depozit legal are următoare structură:
1. Depozitul legal tranzit (asigură redistribuirea publicaţiilor trimise cu titlu de Depozit legal de
către agenţii producători)

1.1. Depozitul legal tranzit-periodice
1.2. Depozitul legal tranzit-carte/audio-video

2. Prelucrare carte /audio-video
3. Depozit legal carte – fond intangibil
4. Depozit legal teze de doctorat – fond intangibil
5. Depozit legal periodice – fond intangibil
6. Relaţia cu producătorii

1. Depozitul legal tranzit

2. Prelucrare carte /audio-video:
♦ S-au prelucrat şi s-au acordat 17.906 numere de Depozit legal, dintre care 9.727 pentru ediţii
2007.

♦ Dublete carte: 2.876
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Depozit Număr de unităţi primite şi distribuite
Depozitul legal tranzit-periodice 188.057 ex./nr.

Depozitul legal tranzit-carte/audio-video 118.209 u.b.

Tip de document Semestrul I Semestru II Total (u.b.)
Carte 57.908 u.b. 58.624 u.b. 16.532 u.b.

CD-ROM 390 u.b. 450 u.b. 840 u.b.
CD 261 u.b. 293 u.b. 554 u.b.

Casete Audio 138 u.b. - 138 u.b.
Hărţi 4 u.b. 28 u.b. 32 u.b.
DVD - 113 u.b. 113 u.b.

Tip de document Nr. u.b.
Carte semnal 16.748 u.b.

Carte DL 17.461 ub.
Grup-carte 275 u.b.
CD-ROM 142 u.b

Hărţi 9 u.b.
DVD 19 u.b

Date cantitative privind activitatea serviciului pe anul 2007:



♦ Numere de Depozit legal atribuite (în ordinea descrescătoare a anilor de apariţie):
2007 = 9.727; 2006=7.383; 2005 = 976; 2004 = 324; 2003 = 165; 2002 = 132; 2001 = 84;
2000 = 59; 1999 = 32; 1998 = 9; 1997 = 3; 1996 = 8; 1995 = 4; 1993 = 2; 1992 = 1; 1990 =
1. 

3. Depozit legal carte – Fond Intangibil
În urma prelucrării listelor şi a borderourilor valorice corespunzătoare, în Depozitul

legal – Fond Intangibil au intrat 18.085 u.b., în valoare de 218.870,58 lei 

4. Depozit legal teze de doctorat – Fond Intangibil
Depozitul legal Teze de doctorat – Fond Intangibil vizează primirea, prelucrarea şi

depozitarea tezelor de doctorat.
A fost prelucrat (inventariat, cotat, catalogat preliminar, în cadrul serviciului) şi trimis în

prelucrare finală, pentru elaborarea Bibliografiei Naţionale – seria Teze de doctorat, un număr
de 3.260 u.b. în valoare de 22.915 lei.

5. Depozit legal periodice – Fond Intangibil
În urma prelucrării listelor în Depozitul legal periodice – Fond Intangibil, în cursul anului

2007, au intrat 33.413 de ex./nr. în valoare de 39.831,92 lei. 

6. Relaţia cu producătorii
Au fost recuperate: 4.800 de titluri de carte, 300 de numere de publicaţii seriale,

662 de documente audio-video.
În ceea ce priveşte publicaţiile periodice, au fost reclamate 20 de edituri şi s-au

recuperat 300 de numere de publicaţii seriale. 
Prin intermediul compartimentului Relaţia cu producătorii, se realizează operaţiuni de

control, reclamaţii şi confirmări ale respectării Legii Depozitului legal.

•De menţionat că, de la an la an, colaborarea cu editorii este mai bună, fapt reflectat şi de cifre.
Iată, în acest sens, evoluţia, pe ultimii ani, a documentelor de tip de carte intrate în BNR cu titlu
de Depozit legal:
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An 2000 2003 2006 2007

Nr. de titluri 12.135 15.079 16.370 17.736

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: ISBN-ISSB-CIP, Catalogare-Clasificare, Achiziţii, Referinţe
Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare, Informatizare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, metodologice şi de promovare organizate de BNR. 



Serviciul Bibliografia Naţională elaborează şi
publică bibliografia naţională curentă pentru toate
categoriile de documente, reprezintă punctul de vedere
oficial în domeniul bibliografiei naţionale, pe plan intern şi
internaţional, asigură partea de colaborare a României la
lucrările bibliografice internaţionale.

Potrivit normelor ISBD, categoriile de documente
cuprinse în bibliografia naţională sunt: - publicaţiile
monografice, - publicaţiile seriale, - muzica tipărită, -
documentele audio-vizuale, - documentele cartografice, -
documentele non-carte.

Descrierile bibliografice sunt conforme cu
normele internaţionale ISBD-M, ISBD-S, ISBD-NB şi, ca
sistem de clasificare, se foloseşte Clasificarea Zecimală
Universală.

Fiecare dintre categoriile de publicaţii
menţionate mai sus face obiectul unei serii a bibliografiei
naţionale române: 

♦ Cărţi, albume, hărţi (din 1952, bilunar);
♦ Publicaţii seriale (din 1992, anual);
♦ Note muzicale. Discuri. Casete (din 1968,

trimestrial);
♦ Teze de doctorat (din 1995, anual);
♦ Românica (din 1990, anual);
♦ Articole din publicaţii periodice. Cultură

(din 2000, lunar).
Cu excepţia bibliografiei Note muzicale.

Discuri. Casete, seriile bibliografiei naţionale se
elaborează în cadrul Serviciului Bibliografia Naţională.

Bibliografia naţională română. Cărţi, albume,
hărţi se elaborează pe baza existentului de titluri din
Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. 

Bibliografia este structurată, conform CZU, pe
nouă domenii şi subdomenii. La începutul lucrării există
o listă a divizionarelor folosite. În cadrul fiecărui domeniu
descrierile bibliografice sunt ordonate alfabetic după
numele autorului lucrării sau al titlului acesteia, dacă
documentul prelucrat nu are autor sau dacă are mai mult
de trei autori. 
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Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

♦ Au fost elaborate cele 24 de numere ale bibliografiei,
însumând 15.413 înregistrări bibliografice. 



Bibliografia naţională română. Teze de doctorat
Organizarea materialelor este aceeaşi ca la bibliografia pentru carte. 

Bibliografia naţională română. Publicaţii seriale se elaborează pe baza existentului
de titluri din Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. O altă sursă de informare este
Centrul Naţional ISSN din cadrul Bibliotecii Naţionale a României, care pune la dispoziţie
datele furnizate de editorii care solicită numere standard internaţionale pentru publicaţii seriale.
La rândul său, serviciul pune la dispoziţia Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP date despre
publicaţiile care nu figurează în baza sa de date. 

Lucrarea este structurată conform Clasificării Zecimale Universale. Pentru uşurarea
căutărilor, bibliografia are o listă a divizionarelor folosite. Sub fiecare divizionară sunt inserate,
în ordine alfabetică, publicaţiile din respectivul domeniu. 

Bibliografia naţională română. Românica înregistrează publicaţii consacrate integral
sau în parte unei tematici româneşti, ori semnate sau editate de autori români sau de origine
română, apărute în străinătate. 

La alcătuirea ei sunt folosite surse de informare interne (colecţiile Bibliotecii Naţionale,
Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România) şi externe (bibliografii
naţionale, Index translationum, alte publicaţii cu un caracter bibliografic, baze de date de
specialitate, cataloage online, site-uri ale distribuitorilor de cărţi etc.). Având în vedere faptul că
la realizarea acestei bibliografii nu există întotdeauna posibilitatea de a avea documentul în
faţă, ci doar date despre acesta, obţinute din diverse surse de informare, descrierea
bibliografică nu conţine totdeauna datele complete, importantă fiind stabilirea unicităţii
acesteia. Un ultim element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect, menite a spori
calitatea informaţiei oferite. 

Bibliografia naţională română. Articole din publicaţii periodice. Cultură
semnalează articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al Bibliotecii
Naţionale a României. Sunt excluse articolele din alte domenii decât cultură, articolele de
revistă a presei, notiţele informative etc. 

Publicaţia pune accent pe stabilirea vedetelor de subiect. În afară acestora, în softul de
bibliotecă, specializat pentru această lucrare, există câmpuri pentru vedetele de subiect
referitoare la persoanele, instituţiile, manifestările culturale sau domeniul geografic despre care
se vorbeşte în articol. Descrierile sunt organizate pe domenii, după o listă de divizionare ce se
află la începutul fiecărui număr al publicaţiei. În cadrul fiecărui domeniu, înregistrările sunt
ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau al titlului, dacă articolul nu are autor
sau sunt mai mult de trei autori. 
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Date cantitative privind activitatea pe anul 2007: 2.927 de înregistrări bibliografice.

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007: 2.317 de înregistrări bibliografice.

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

400 înregistrări bibliografice şi aproximativ 150 de titluri identificate. 



Colaborări internaţionale
În baza unor acorduri guvernamentale sau UNESCO, Biblioteca Naţională a României

strânge informaţii, pe care le prelucrează şi le transmite, conform normelor specifice, drept
contribuţie a părţii române la lucrările bibliografice internaţionale.

Publicaţiile la care România participă cu informaţii bibliografice sunt ABELL – Annual
bibliography of English language and literature, Index translationum (pentru cărţile apărute în
România, traduse din limbi străine sau pentru traduceri de carte românească în limbi străine),
ABHB – Annual bibliography of history of the printed book and libraries, BIHR – Bibliographie
internationale de l’umanisme et de la Renaissance.

Descrierea bibliografică a serialelor româneşti şi străine din fondul de publicaţii
al Bibliotecii Naţionale se realizează prin identificarea publicaţiilor, întocmirea descrierilor
bibliografice, stabilirea şi înregistrarea istoricului publicaţiilor seriale în descrierea cărora
intervin schimbări, repartizarea publicaţiilor în sălile de lectură, întocmirea şi intercalarea fişelor
pe suport hârtie, preluarea şi predarea publicaţiilor la Primiri-Periodice, determinarea statutului
publicaţiilor, întreţinerea fişierelor tradiţionale, înregistrarea numerelor care constituie
continuări ale colecţiilor, consultarea materialelor de referinţă şi a bazelor de date, în vederea
obţinerii de date bibliografice suplimentare. 
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Date cantitative: 1.860 de înregistrări bibliografice trimise colaboratorilor internaţionali în
anul 2007. 

Date cantitative: au fost prelucrate 350 titluri noi. 

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Depozit legal, Catalogare-Clasificare, Achiziţii, Cataloage
Colective, Referinţe Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare, Informatizare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, metodologice şi de promovare
organizate de BNR. 

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:

Au apărut numerele 1-12/2006, cu 22.187 de înregistrări şi numerele 1-4/2007, cu 7.012
înregistrări. 



Biroul Rezerva Naţională de Publicaţii,
constituit în anul 1969, printr-o hotărâre a guvernului, ca
parte componentă a Bibliotecii Naţionale a României, are
îndatorirea, stipulată prin Legea bibliotecilor nr. 334/2002
republicată, de a organiza şi gestiona rezerva de
publicaţii, la nivel naţional.

Principala atribuţie a serviciului este aceea de a
prelua publicaţiile devenite disponibile în cadrul
Bibliotecii Naţionale sau prin desfiinţarea unor biblioteci,
lichidări de stocuri ale unor edituri, preluarea unor fonduri
documentare provenite din succesiuni fără urmaşi sau
confiscări etc. şi de a le constitui într-o rezervă naţională. 

Rezerva Naţională de Publicaţii reprezintă o
sursă pentru donaţii şi pentru dotarea (completarea şi
actualizarea) unor structuri documentare.

Beneficiarii acestui serviciu sunt: 
♦ bibliotecile publice (de orice nivel);
♦ bibliotecile şcolare şi universitare;
♦ biblioteci documentare şi specializate (ale

unor culte religioase, ale muzeelor, ale unităţilor militare
şi administrative etc.);

♦ o poziţie privilegiată o au bibliotecile
comunităţilor româneşti de peste hotare, cu
precădere, cele din Republica Moldova. 

Pentru o mai bună promovare a valoroaselor
fonduri existente în cadrul Rezervei Naţionale de
Publicaţii, se întocmesc periodic Liste bibliografice
tematice. 
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Total do-
cumente
intrate în
RNP din
colecţiile

BNR

Depozit
Legal

Comple-
tarea

Colecţiilor

ISBN-
ISSN-CIP

Schimb
Interna-
ţional

27.329
u.b.

23.558
u.b.

1.457
u.b.

106 
u.b.

2.685 
u.b.

valoare totală: 282.262,14 lei

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007:
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♦ total documente prelucrate: 84.222 u.b., în valoare de 467.257, 41 lei.
♦ cca. 1 redistribuire /săptămână şi cca. 1 intrare/3 săptămâni.

Total structuri info-documentare beneficiare ale donaţiilor RNP 52 21.493 u.b.

Biblioteci judeţene 4 2.335 u.b.

Biblioteci municipale 2 2.348 u.b.

Biblioteci orăşeneşti 3 2.870 u.b

Biblioteci comunale 14 6.856 u.b.

Asociaţii şi fundaţii 3 270 u.b.

Biblioteci şcolare 7 3.313 u.b.

Mănăstiri, parohii, institute teologice 18 2.990 u.b.

Biblioteci penitenciar 1 511 u.b.

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Achiziţii, Schimb Internaţional, Comunicare şi Conservare, Primiri-
Evidenţă-Expediţii, Referinţe Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare, Informatizare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, metodologice şi de promovare
organizate de BNR. 



Serviciul Cataloage Colective are sarcina de a
elabora cataloagele de documente străine (cărţi,
periodice, documente cartografice, microfişe, extrase,
teze de doctorat, lucrări ale congreselor şi ale
conferinţelor) intrate în colecţiile bibliotecilor din sistemul
naţional de biblioteci. La realizarea cataloagelor
colective contribuie aproximativ 200 de biblioteci. 

Informaţiile se regăsesc în: Repertoriul
periodicelor străine intrate în bibliotecile din
România (apariţie anuală) şi în Catalogul cărţilor
străine intrate în bibliotecile din România (apariţie
trimestrială). 

Prin informaţiile pe care le deţin, Cataloagele
Colective vin în sprijinul Împrumutului Interbibliotecar şi
al Schimbului Internaţional.

Cele două bibliografii redactate de Serviciul
Cataloage Colective conţin, pe lângă descrierea
bibliografică a documentelor, lista bibliotecilor
colaboratoare, indexurile de autori şi de titluri, lista
claselor CZU şi a divizionarelor folosite.
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Colaborări extra-instituţionale:
♦ numărul de biblioteci cu care s-a colaborat în anul
2007: 140;
♦ realizarea descrierii bibliografice pentru titlurile (cărţi
şi periodice) comunicate de bibliotecile colaboratoare,
care nu beneficiau de descriere standardizată;
♦ referinţe bibliografice la cerere: peste 100 de referinţe
(cărţi şi periodice);
♦ menţinerea colaborării cu actualii parteneri şi
atragerea de noi parteneri (prin adrese, convorbiri
telefonice, e-mail-uri etc.);
♦ colaborarea cu diverse structuri info-documentare din
Bucureşti (biblioteca Muzeului Ţăranului Român;
biblioteca Muzeului Oraşului Bucureşti; biblioteca
Muzeului Naţional de Istorie; biblioteca Muzeului

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Bibliografia Naţională;
Informatizare; Catalogare-Clasificare, Schimb
Internaţional; Achiziţii Publicaţii; Colecţii Speciale,
Referinţe Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, de
promovare şi metodologice organizate de BNR. 
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Titlu publicaţie Periodicitate Număr de intrări 
(de referinţe bibliografice) Situaţie

Catalogul Colectiv
al Cărţilor Străine

Intrate în Bibliotecile
din România

Trimestrial

Nr. 1/2006 – 3.505 r.b.
Nr. 2/2006 – 3.484 r.b.
Nr. 3/2006 – 3.663 r.b.
Nr. 4/2006 – 3.266 r.b.
Total referinţe: 13.918

difuzat
difuzat
difuzat

în curs de apariţie

Titlu publicaţie Periodicitate Număr de intrări 
(de referinţe bibliografice) Situaţie

Repertoriul
Periodicelor Străine
Intrate în Bibliotecile

din România

Anual 4.413 r.b. în curs de difuzare

Grigore Antipa; biblioteca Institutului de Istoria Artei), în scopul prelucrării publicaţiilor străine şi
de introduceri în baza de date a BNR. Acest lucru a fost necesar deoarece bibliotecile
respective nu dispuneau de personal calificat;
♦ colaborarea cu Institutul de Cooperare Interbalcanică „Rigas Velestinlis”: prin coordonarea
proiectului privind centralizarea datelor bibliografice şi scanarea manuscriselor greceşti aflate
în bibliotecile din România;
♦ participarea la conferinţe şi simpozioane de profil organizate în Bucureşti şi în ţară.  

Date cantitative privind activitatea serviciului pe anul 2007:
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2Duša, Ferdinand
[s.n.],1913 
Colecţia de Ex-libris a BNR



Serviciul Achiziţii-Publicaţii elaborează şi
coordonează politica de dezvoltare curentă şi de
perspectivă a colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României,
inclusiv a celor existente în filialele sale, “Battyaneum”-
Alba-Iulia şi “Omnia”-Craiova, cu publicaţii româneşti şi
străine obţinute prin toate formele de achiziţie
(cumpărătură, donaţii, schimb internaţional).

Serviciul Achiziţii colaborează cu alte două
servicii implicate în dezvoltarea colecţiilor BNR: Depozit
legal şi Schimb Internaţional (care contribuie la
dezvoltarea fondurilor de documente ale bibliotecii, prin
publicaţiile străine primite în cadrul relaţiilor de schimb cu
bibliotecile partenere). 

Biblioteca Naţională a României îşi completează
colecţiile în bună măsură prin exemplarele ce îi revin în
calitate de beneficiară a Legii Depozitului legal. În
atribuţiile Serviciului Achiziţii-Publicaţii intră şi
prelucrarea semnalului de Depozit legal şi
redirecţionarea dubletelor existente, provenite atât din
Depozitul legal, cât şi din donaţii, către Schimb, filiale şi
Rezerva Naţională de Publicaţii. 

Serviciul Achiziţii-Publicaţii are menirea de a
completa şi de a îmbogăţi colecţiile BNR cu titlurile
neintrate prin Depozitul legal şi cu documente care nu se
supun acestei legi (publicaţii străine, documente din
categoria colecţii speciale). 

Politica de achiziţie pe anul în curs se stabileşte
luându-se în considerare, pe de o parte, caracterul
enciclopedic al Bibliotecii Naţionale a României şi, pe de
altă parte, dimensiunea şi structura fondurilor sale
bugetare. 

În acest sens, Serviciul Achiziţii-Publicaţii
analizează şi selectează ofertele de publicaţii, urmărind
următoarele criterii: - acoperirea tuturor domeniilor
cunoaşterii, - acoperirea domeniilor şi subiectelor de
interes pentru cititori; - asigurarea necesarului de
publicaţii pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor
naţionale ale BNR. 

Informarea privind producţia editorială şi extra-
editorială, atât din ţară, cât şi din străinătate, se
realizează prin: - consultarea planurilor şi cataloagelor
de editură, pe baza cărora se realizează pre-comenzile;
- culegerea de informaţii cu ocazia târgurilor de carte;
- accesarea paginilor Web ale editurilor; – accesarea
librăriilor on-line; - studierea cataloagelor bibliotecilor
străine şi a bibliografiilor naţionale ale altor ţări. 

Achiziţiile se fac în limita unei norme de un
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exemplar pentru fiecare titlu. În funcţie de preţ şi de frecvenţa solicitărilor primite din partea
utilizatorilor, a serviciilor, a filialelor sau a partenerilor străini ai bibliotecii, se poate decide
achiziţionarea a două sau mai multor exemplare dintr-un titlu. 

Serviciul Achiziţii-Publicaţii are şi sarcina de a depista şi de a îmbogăţi colecţiile
Bibliotecii Naţionale a României cu documente din categoria Românica. În unele cazuri,
propunerile de achiziţie sunt semnalate Serviciului Schimb Internaţional, care le înaintează
spre rezolvare partenerilor din străinătate, în cadrul relaţiilor de schimb internaţional. Serviciul
Achiziţii-Publicaţii se ocupă de rezolvarea dezideratelor primite de la partenerii de schimb. 

1. Achiziţie publicaţii non-periodice

2. Achiziţie publicaţii periodice

O parte importantă a bugetului Bibliotecii Naţionale este alocată îmbogăţirii fondurilor
şi completării lacunelor existente în cadrul Colecţiilor Speciale, realizate prin intermediul
achiziţiei retrospective (cărţi şi de periodice româneşti şi străine, manuscrise, hărţi, documente
şi acte, fotografii, stampe, corespondenţă, ediţii bibliofile etc.). 
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Modalitatea de achiziţie Nr. de titluri Nr. de volume Valoare
BAZĂ

Achiziţie carte românească 177 213 8,615.53
Achiziţie carte străină 53 102 29,057.78

Audio-Video 416 864 30,016.00
Achiziţie retrospectivă 5 5 11,570.24

TOTAL BAZĂ 651 1184 79,259.55

SCHIMB
Achiziţie carte Românica 114 680 19,550.04

TOTAL SCHIMB 114 680 19,550.04

Modalitatea de achiziţie Nr. de titluri Nr. de volume Valoare
BAZĂ

Achiziţie periodice româneşti 336 20,890 31,449.56

Achiziţie periodice străine 36 1,843 25,450.67

Achiziţie baze de date 1 15.993,25

TOTAL BAZĂ 373 22,733 72.893,48

SCHIMB
Achiziţie periodice Românica 206 8,178 102,973.76

TOTAL SCHIMB 206 8,178 102,973.76

Date cantitative privind achiziţia pe anul 2007



Donaţiile de carte românească şi străină deţin un rol important în îmbogăţirea
fondurilor Bibliotecii Naţionale a României. 
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Date cantitative privind achiziţia retrospectivă pe anul 2007:

În cadrul comisiei de achiziţie retrospectivă, s-a decis achiziţionarea a 5 lucrări: 
♦ Fidus. Lebenszeichen: album. Berlin: Fritz Heyder, 1922.
♦ Grigoriev, Boris. Album. Berlin, 1918. conţine 11 litografii. Tiraj: 300 de exemplare. 
♦ Mann, Thomas. Tristan. München: Drei Masken Verlag, 1922. cu gravuri de Edwin Schaff.
exemplarul cu numărul 92 din 320. 
♦ Istrati, Panait. Kir Nicolas. Codine. Paris, 1926. exemplarul cu numărul 118 din 632.
♦ Istrati, Panait. Pour avoir aimé la terre…. Paris: Denoël et Steele, 1930. cu un frontispiciu
de Jean Texcier. ediţie limitată.  



Notă: 
Pentru alinierea procedurilor de achiziţionare a documentelor la OUG 34/2006, Legea Achiziţiilor

publice a impus restricţii majore în procesul de cumpărare, reflectate în reducerea volumului şi a
diversităţii documentelor achiziţionate în anul 2007.

26 Biblioteca Naţională a României

BAZĂ Titluri volume valoare

Donaţii carte românească 414 536 11,494.13

Donaţii carte străină 286 298 17.471.00

TOTAL BAZĂ 700 834 28,965.13

Date cantitative privind donaţia de publicaţii non-periodice pe anul 2007

Date cantitative privind donaţia de publicaţii periodice româneşti 
pe anul 2007
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Colaborări extra-instituţionale:
♦ participarea la conferinţe şi simpozioane de profil organizate în Bucureşti şi în ţară.  

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Depozit legal, Schimb Internaţional, Bibliografia Naţională,
Catalogare-Clasificare, Referinţe Bibliografice, Informatizare, Cercetare. Dezvoltare
♦ participarea la organizarea diverselor activităţi ştiinţifice, culturale, de promovare şi
metodologice ale BNR. 

Printre iniţiativele acestui departament este de menţionat încheierea contractului cu
firma INFORMA MANAGEMENT pentru baza de date electronice on-line a produsului
EMERALD MANAGEMENT EXTRA 95 – cu reviste specializate de biblioteconomie. 



Biroul Schimb Internaţional de Publicaţii
îndeplineşte funcţia de Centru Naţional de Schimb,
realizând evidenţa centralizată şi statistica schimburilor
internaţionale de publicaţii, şi răspunde necesităţilor de
informare ale utilizatorilor Bibliotecii Naţionale a României,
interesaţi de documente străine care nu se regăsesc în
circuitul intern. 

Biroul Schimb Internaţional are în vedere
identificarea documentelor editate în străinătate, precum şi
stabilirea şi menţinerea de contacte cu biblioteci naţionale,
academii, institute de cercetări, societăţi culturale şi
ştiinţifice, universităţi, muzee şi edituri ale altor ţări. Biroul
cultivă legăturile cu partenerii de schimb tradiţionali, cu cei
din ţările vecine, de care ne leagă o îndelungată tradiţie
cultural-istorică, şi cu acei parteneri de la care se pot
obţine nu numai publicaţii utile beneficiarilor bibliotecii, dar
şi informaţii profesionale şi culturale interesante. 

Biroul Schimb Internaţional cooperează cu
Serviciul Achiziţii-Publicaţii şi cu Serviciul Depozit legal în
politica de completare şi de îmbogăţire a colecţiilor
Bibliotecii Naţionale cu un număr cât mai mare de lucrări
de referinţă, de înaltă ţinută ştiinţifică, în limbi de circulaţie
internaţională, care să răspundă nevoilor de informare şi
de cercetare ale utilizatorilor. 

Pentru a putea realiza aceste deziderate, biroul
utilizează ca modalităţi de acţiune: - revizuirea
permanentă a partenerilor de schimb, pe baza informaţiilor
primite de la filiale şi de la unitatea centrală privind
fluctuaţia interesului pe care publicaţiile primite prin
schimb îl stârnesc utilizatorilor; - verificarea continuităţii
colecţiilor de periodice, prin verificări ale evidenţelor de
schimb, întocmirea şi transmiterea listelor de ofertă lunar
care cuprind noile apariţii editoriale şi extraeditoriale de
carte românească; - la solicitarea expresă a partenerilor,
întocmeşte şi expediază liste de oferte speciale, pe
domenii de interes. 

În colaborare cu Serviciul Bibliografic şi cu
Serviciul Achiziţii, Biroul Schimb Internaţional are sarcina
de a depista şi de a include în colecţiile Bibliotecii
Naţionale a României publicaţii din categoria Românica.

Biroul are în vedere identificarea şi comunicarea
către parteneri a documentelor din categoria Russica,
Bohemica, Bulgarica, Suedica etc., editate în România.

În cadrul Biroului de Schimb Internaţional se
desfăşoară şi activitatea de Împrumut Interbibliotecar
Internaţional.
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I. Relaţii de schimb: 

Număr total de relaţii BNR: 786, în 81 de ţări.

Carte

Total ieşiri carte: 23.791 u.b. în valoare de 186.155,06 lei din care:
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Intrări carte românească şi în limbi
străine în depozitul Schimbului 1.607 titluri (2.322 exemplare) 43.339,55 lei

Trimiteri de publicaţii (carte) către
partenerii de schimb internaţional 2.870 u.b. 52.114,58 lei

Primiri de publicaţii (carte) din
străinătate

1.332 u.b. (dintre care 137
Românica)

38.647,75 lei

Liste de oferte elaborate şi trimise
la parteneri 3 cu 239 titluri

Liste de dublete primite de la
parteneri

7.000 de titluri (dintre care: 
1.453 – solicitate de BNR; 

906 – primite de la parteneri)

Deziderate lansate de parteneri 244 titluri (dintre care 187 onorate
de Schimb)

Vizionare Semnal: în conformitate cu Achiziţiile

Depozit Schimb
(sediul din 

str. Sfinţii Voievozi)
18.761 u.b. 125.029,75 lei

Donaţii către:
Bangkok: 1
Spania: 3
Rusia: 1

Moldova: 1

Depozit Schimb
(sediul central) 2.160 u.b. 9.011,73 lei

Donaţii către:
ICR

Filocalia Orthodox
Center

Periodice româneşti intrate în Depozitul de
Periodice din sediul central

81 titluri – diverşi furnizori
14 titluri – publicaţii ale BNR

nr. total de u.b. expediate: 6.243

Periodice străine primite 1.092 titluri

Număr de fişe întocmite 1.307 (carte), 218 periodice (periodice)

Date cantitative privind activitatea biroului pe anul 2007



Periodice 

II. Împrumut Interbibliotecar Internaţional:
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Număr de periodice româneşti solicitate
de parteneri pentru anul 2008 272 titluri (2.100 abonamente)

Nr. crt. Ţară Cărţi Seriale

1 Austria 9 1

2 Belgia 20 1

3 Belarus 11 1

4 Bulgaria 3 6

5 Canada 24 24

33 Cehia 93 3

6 China 11 1

7 Croaţia 13 5

8 Danemarca 22 13

9 Finlanda 3 12

10 Franţa 24 26

11 Germania 190 3

12 Marea Britanie 14 9

13 Grecia 1 3

14 Ungaria 29 5

15 India 6 5

16 Israel 8 2

17 Italia 116 3

18 Japonia 37 2

19 Coreea 21 1

20 Kuweit 1 4

21 Letonia 4 100

Nr. crt. Ţară Cărţi Seriale

22 Lituania 11 79

23 Luxemburg 4 31

24 Macedonia 25 8

25 Moldova 181 22

26 Olanda - 4

27 Norvegia 2 3

28 Polonia 12 3

29 Portugalia 31 58

30 Rusia 163 45

31 Serbia şi Muntenegru 85 32

32 Slovacia 3 -

34 Spania 59 5

35 Suedia 8 14

36 Elveţia 17 2

37 Thailanda 6 16

38 Turcia 1 1

41 Turkmenistan 1 1

39 Ucraina 28 11

40 U.S.A. 28 5

42 Venezuela 2 2

43 Alte ţări 5 -

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Achiziţii, Depozit legal, Bibliografia Naţională, Informatizare;
Catalogare-Clasificare, Referinţe Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, de promovare şi metodologice
organizate de BNR. 

Titluri solicitate de BNR 32 (21 cărţi şi 11 fotocopii)
Soluţionate: 

19 (10 cărţi şi 9 fotocopii)

Titluri solicitate de
bibliotecile partenere 61 (27 cărţi şi 34 fotocopii)

Soluţionate: 
51 (17 cărţi şi 34 fotocopii)



Serviciul Primiri-Evidenţă-Expediţii realizează
evidenţa globală a intrărilor şi ieşirilor de documente,
calculele necesare pentru obţinerea totalurilor cantitative
şi valorice, pe baza cărora se stabileşte creşterea anuală
a colecţiilor BNR. 

Serviciul se ocupă de primirea, verificarea şi
întocmirea actelor pentru documentele sosite fără acte
însoţitoare şi colaborează cu Serviciul Completarea
Colecţiilor, în cazul publicaţiilor intrate fără preţ. 

Împreună cu Serviciile Depozit legal, Completarea
Colecţiilor şi Schimb Internaţional realizează distribuţia pe
fonduri a publicaţiilor intrate în BNR.

Are în componenţă cinci birouri:
- primiri carte românească;
- evidenţă preliminară periodice;
- evidenţă publicaţii;
- inventar periodice;
- expediţii.

Date cantitative privind activitatea serviciului
pe anul 2007

♦ Primiri carte românească:

♦ Evidenţa colecţiilor:
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Carte 124.213 u.b.
Periodice 192.860 u.b.
CD-ROM 1.067 u.b.

CD 311 u.b.
DVD 251 u.b.

Casete audio 93 u.b.
Hărţi 73 u.b.

Teze de doctorat 3.228 u.b.

Dublete DL pentru schimb internaţional: 1.557 u.b.

Semnal 17.795 u.b.
Schimb internaţional 1.330 u.b.

Donaţie persoană juridică 304 u.b.
Donaţie persoană fizică 146 u.b.

Cumpărătură 251 u.b.
Dublete DL 737 u.b.

Transfer 185 u.b.
CD-ROM 138 u.b.

Hărţi 4 u.b.
Muzică (partituri) 33 u.b.



♦ Evidenţa preliminară a periodicelor:

Serviciul Catalogare. Clasificare

I. Biroul Catalogare

♦ Realizează descrierea bibliografică completă a
documentelor româneşti şi străine intrate în colecţiile
bibliotecii, indiferent de suport.

♦ Întreţinerea şi actualizarea sistemului de
cataloage pentru: 

- Carte curentă;
- Teze de doctorat;
- Standarde.

♦ Activităţi de retroconversie:

♦ Propune norme şi metodologii de descriere
bibliografică şi indexare, în baza solicitărilor înaintate de
către bibliotecile sistemului naţional de biblioteci.

II. Biroul Clasificare

Realizează clasificarea pentru documentele
româneşti şi străine din fondurile bibliotecii. 

Indexarea se face cu ajutorul Sistemului de
Clasificarea Zecimală Universală. 

Clasificarea zecimală se face conform ediţiei
medii în limba română publicată de Biblioteca Naţională
în 1997-1998.
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Sursă de intrare nr. de titluri nr. de exemplare
Semnal 1.061 26.437

Abonament 221 20.060
Diverşi furnizori 115 -

Schimb 456 6.575
Donaţii 20 175

Plată (SWETS) 6 45
UNESCO 5 21

2.641 titluri (23.884 de volume)

700 titluri

22.278 titluri



Comunicare şi conservare. Împrumut
interbibliotecar

Prin sălile de lectură specializate pe domenii pe
care le gestionează şi prin împrumutul interbibliotecar
intern, Serviciul Comunicarea şi Conservarea
Colecţiilor contribuie la îndeplinirea funcţiei publice a
Bibliotecii Naţionale a României.

Competenţele şi responsabilităţile acestui
serviciu vizează în principal comunicarea colecţiilor
bibliotecii către toate categoriile de utilizatori, accesul la
bazele de date şi, nu în ultimul rând, conservarea
fondurilor existente în bibliotecă. 

Datorită relaţiei directe cu publicul şi colecţiile
existente în bibliotecă, Comunicarea şi Conservarea
Colecţiilor întocmeşte situaţiile statistice – lunare,
trimestriale şi anuale – privind numărul cititorilor,
frecvenţa şi volumele consultate; constituie şi
reînnoieşte continuu fondurile sălilor de lectură;
alcătuieşte şi organizează cataloagele speciale ale
acestora; stabileşte profilul sălilor de lectură, pe domenii
de cunoştinţe, şi structura fondurilor (cărţi şi periodice)
din fiecare sală; solicită serviciilor specializate
procurarea titlurilor pierdute din diverse motive sau
casate datorită uzurii fizice; efectuează şi răspunde de
legalitatea trierilor, transferurilor şi casărilor din fondurile
sălilor, întocmind acte de gestiune doveditoare
(borderouri); gestionează evidenţa anuală a utilizatorilor
şi se ocupă de instruirea acestora; elaborează proiecte
de regulamente de ordine interioară privind organizarea
şi funcţionarea sălilor de lectură, înscrierea cititorilor,
împrumutul interbibliotecar intern şi formulează
propuneri de îmbunătăţiri, atunci când consideră
necesar; stabileşte normele şi priorităţile de trimitere la
legat a publicaţiilor existente în sălile de lectură şi în
biblioteca documentară, controlând felul în care s-a
efectuat această operaţiune de către Atelierul de
Tipografie-Legătorie; examinează şi stabileşte împreună
cu Laboratorul de Patologie şi Restaurare, în cazul în
care apar condiţii improprii de depozitare starea de
conservare a colecţiilor şi măsurile ce se impun;
întreprinde, împreună cu Serviciul Cercetare.
Dezvoltare, studii privind structura socio-profesională a
utilizatorilor bibliotecii, fondurile consultate, dinamica
împrumuturilor şi a frecvenţei în diverse perioade de
timp etc.
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Biroul Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor Destructurate ia în evidenţă (clasică, cu
registre inventar, şi automatizată din 2007, în depozitul din Calea Moşilor nr.195) şi
organizează fondurile de publicaţii din depozitele destructurate, consecinţă a repetatelor
dislocări şi mutări de fonduri; propune distribuirea exemplarelor din fondurile depozitelor
destructurate care nu prezintă interes pentru Biblioteca Naţională a României către Rezerva
Naţională de Publicaţii, în urma trierilor efectuate de o comisie desemnată în acest sens.

Biroul de Conservare a Colecţiilor are sarcina de a păstra în cele mai bune condiţii
colecţiile de documente, organizându-le în depozite. De asemenea, biroului îi revine
îndatorirea de a asigura respectarea şi punerea în practică a prevederilor legale privind
gestionarea şi conservarea colecţiilor de bunuri culturale comune.

În acest departament se efectuează operaţiuni de evidenţă gestionară a publicaţiilor
aflate în depozitele Bibliotecii Naţionale, conform normelor legale în vigoare, răspunzând, prin
acte de gestiune, de legalitatea trierilor, a transferurilor şi a casărilor de publicaţii depăşite
moral sau degradate fizic. Tot aici se examinează şi se stabileşte, de comun acord cu
Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii, starea de conservare a colecţiilor şi măsurile
ce ar trebui luate în cazul în care apar condiţii improprii de depozitare a acestora.

Serviciul de Conservare a Colecţiilor eliberează din depozite publicaţiile solicitate de
utilizatori în sălile de lectură, de salariaţi, pentru împrumut interbibliotecar intern si internaţional,
pentru expoziţii şi simpozioane ale Bibliotecii Naţionale, întocmind, totodată, rapoartele statistice
privind publicaţiile eliberate din depozite, precum şi rapoartele privind activitatea biroului.
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Depozit Cărţi servite Cărţi primite Împrumut
salariaţi

Împrumut
interbibliotecar

Cărţi pentru
Expoziţii

Academie 1.031 267 264 94 125
Sediul nou 717 36 91 41 35

Parter 9.651 204 1.712 178 150
Etaj I 12.950 6.399 1.777 160 4
Etaj II 2.539 2.535 753 38 39
Arta 1.637 206 114 - 100
Total 28.525 9.647 4.711 511 453

Cititori înscrişi 6.886
Frecvenţă cititori 16.884

Titluri cărţi solicitate 42.840
Volume cărţi solicitate 45.478

Titluri periodice existente în săli 3.969
Titluri periodice solicitate 1.427

Frecvenţă solicitare periodice (vol/nr) 116.515
Îndrumare cititori 1.382

Vizitarea bibliotecii 163

Date cantitative privind activitatea serviciului pe anul 2007



Serviciul Colecţii Speciale are ca atribuţii
conservarea, prelucrarea şi valorificarea documentelor
de patrimoniu aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a
României.

Colecţiile acumulate – un adevărat tezaur
cultural – sunt structurate în compartimente distincte
pornind de la specificitatea materialelor documentare: 

Bibliofilie (fondurile de carte veche românească
şi străină, carte bibliofilă, incunabule, periodice vechi
româneşti şi străine, foi volante);

Cabinetul de manuscrise şi corespondenţă; 
Arhiva istorică (documente istorice din secolele

XV-XVII, precum şi fondurile „Kogălniceanu”, „Brătianu”,
„Saint-Georges”);

Cabinetul de fotografii şi cărţi poştale
ilustrate;

Cabinetul de stampe (desene, gravuri şi ex-
libris-uri româneşti şi străine);

Cabinetul de periodice româneşti vechi
(perioada 1832-1948);

Cabinetul de cartografie (hărţi şi atlase vechi);
Biroul audio-vizual (note muzicale, discuri,

casete audio şi video, CD-uri şi DVD-uri). 
În cadrul Biroului audio-vizual, se redactează

Bibliografia Naţională – seria Documente muzicale
tipărite şi audio-vizuale, cu apariţie trimestrială.
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Tip document u.b.
carte 272

manuscrise 8
arhiva istorică - 

fotografii - 
cartografie - 

grafică - 

audio-vizual

782 CD-uri
41 casete audio

232 DVD-uri
total: 1.055 

note muzicale 33 
periodice (muzică) 85

periodice vechi - 

Transfer (ieşiri): 68 u.b. (carte veche) 

Date cantitative privind activitatea serviciului
pe anul 2007



1. Creşterea colecţiilor
2. Catalogare. Comunicare. Conservarea colecţiilor
♦ Au fost executate operaţiuni de desprăfuire, etichetare, reorganizare şi au fost trimise la
Laboratorul de Patologie şi Restaurare mai multe documente din categoria: carte bibliofilă,
manuscrise, grafică, fotografii, cartografie, arhivă istorică, periodice româneşti vechi.
♦ A fost organizat depozitul de dublete ale Monitorului Oficial.
♦ A fost realizată retroconversia pentru: 

♦ A fost realizată catalogarea pentru:

3. Activitatea cu publicul

Sala de lectură
♦ Numărul de cititori: 612 cititori frecvenţi;
♦ Numărul de u.b. consultate: 3.755.

Sala de audiţii: 1.891 de utilizatori
Sala video: 520
Numărul materialelor consultate: 11.235 u.b.
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carte românească 423 u.b.
carte străină 990 u.b.
hărţi vechi 989 u.b.

manuscrise (corespondenţă) 400 u.b.
total 4.008 u.b.

CD-uri 840 u.b.
DVD-uri 86 u.b.

Tip document u.b. consultate
bibliofilie 113

manuscrise 99

arhiva istorică
729 dosare (sec. XV-XVII)

35 documente (sec. XV-XVII)
total: 764

fotografii
542 fotografii

3 albume
cartografie 57

grafică 71 (desen străin)
carte de artă 868

periodice de artă 35

periodice româneşti vechi

767 monitoare
244 ziare

192 reviste
total: 1.203



4. Activitate editorială
♦ Bibliografia Naţională a României – Documente muzicale tipărite şi audio-vizuale

♦ Concepţie grafică pentru o serie de materiale de promovare a instituţiei (cărţi poştale,
calendare, diplome de excelenţă, afişe, coperte publicaţii etc.).
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Tip document u.b. consultate
CD 4.707

casete audio 641
discuri 740

note muzicale 800

carte de muzică
855

370 u.b. (lucrări de referinţe)
periodice de muzică 2.120

casete video 289
DVD 713

nr. 4/2006
69 CD-uri
13 casete

total semnalări: 82

nr. 1/2007

40 CD-uri
24 casete
4 DVD-uri

15 M (partituri, note muz.)
total semnalări: 83

nr. 2/2007

38 CD-uri
26 casete

17 M (partituri, note muz.)
total semnalări: 81

nr. 3/2007

32 CD-uri
37 casete
6 DVD-uri

3 M (partituri, note muz.)
total semnalări: 78



5. Scanare documente de patrimoniu
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fotografii ex-libris manuscrise stampe cărţi
800 u.b. 250 u.b. 120 u.b. 120 p. 620 p.

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Achiziţii, Informatizare; Catalogare-Clasificare, Schimb
Internaţional; Referinţe Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, de promovare şi metodologice
organizate de BNR. 

Colaborări extra-instituţionale:
♦ participarea la conferinţe şi simpozioane de profil organizate în Bucureşti şi în ţară.  



În calitate de Centru Naţional de Patologie şi
Restaurare a Publicaţiilor, Laboratorul de Patologie şi
Restaurare a Publicaţiilor elaborează, ţinând seama de
normele internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de
conservare şi de restaurare, de funcţionare a laboratoarelor
de restaurare din ţară, acordând asistenţă de specialitate.

Răspunde de restaurarea bunurilor de
patrimoniu (manuscrise, tipărituri româneşti şi străine,
incunabule, documente, scrisori, hărţi, afişe etc.) aflate în
colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.

În calitate de Centru Naţional de Patologie şi
Restaurare a Publicaţiilor, laboratorul asigură cursuri de
formare, specializare şi perfecţionare a restauratorilor şi
conservatorilor din cadrul Bibliotecii Naţionale a
României şi din alte instituţii de profil din ţară (biblioteci,
arhive, şcoli şi facultăţi de arte plastice etc.). 

Laboratorul de Patologie şi Restaurare a
Publicaţiilor al BNR este singurul laborator de restaurare
existent în reţeaua de biblioteci publice şi unul dintre cele
mai mari din ţară.

Dispunând în prezent de un colectiv de 15
persoane, majoritatea cu atestat în profesiile de restaurator
şi conservator, laboratorul este structurat în trei secţiuni: 

♦ investigaţii biologice şi fizico-chimice;
♦ restaurare corp carte (document);
♦ restaurare legătură şi confecţionare de sisteme

individuale de protecţie.
Pentru parcurgerea acestor etape, este

necesară prezenţa unei echipe alcătuită din biolog,
chimist, restaurator corp carte şi restaurator legătură.

În cadrul secţiunii de investigaţii sunt efectuate
analizele fizico-chimice şi biologice ale documentelor
aduse în laborator, în vederea stabilirii naturii
materialelor componente, a tehnicilor de fabricare, a
degradărilor suferite etc. În urma investigaţiilor fizico-
chimice şi biologice, sunt elaborate metode de tratament
specifice fiecărui caz în parte (tratamente de
dezinfecţie/dezinsecţie, tratamente chimice etc.). 

Tot aici sunt efectuate cercetări privind
perfecţionarea tehnologiilor de restaurare, sunt testate
reacţiile secundare ale substanţelor utilizate în cadrul
tratamentelor chimice şi interacţiunea dintre materialele
componente ale obiectului restaurat şi cele utilizate
pentru completare şi consolidare etc. 

În cadrul secţiunii  de restaurare corp carte
(document) sunt restaurate lucrări pe suport de hârtie (hărţi,
fotografii, manuscrise, tipărituri etc.). Tratamentele efectuate
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presupun, în general, următoarele etape: - curăţarea (uscată sau umedă); - uscarea liberă a filelor;
- consolidarea zonelor fragilizate; - repararea fisurilor şi a rupturilor; - completarea zonelor lipsă;
- realizarea de integrări de culoare a zonelor de completare; - presarea filelor. 

În cadrul secţiunii de restaurare legătură sunt efectuate următoarele operaţiuni: -
repararea regiunilor deteriorate ale legăturii (recoasere, completarea zonelor lipsă ale
învelitorilor şi copertelor, înlocuirea cotoarelor şi copertelor pierdute, hidratarea învelitorilor din
piele, corectări ale deformării coperţilor etc.); - relegarea volumelor a căror legătură a fost total
distrusă; - restaurarea sau refacerea încuietorilor şi ornamentelor; - confecţionarea unui sistem
individual de protecţie (casetă, mapă, tub etc.).

Fiecărui document care intră în laborator i se întocmeşte un dosar de restaurare.
Rezultatele cercetărilor şi modalităţile de rezolvare a unor cazuri mai dificile sau deosebite sunt
comunicate în cadrul reuniunilor şi publicaţiilor de specialitate. 
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I. Activităţi de restaurare

II. Investigaţii fizico-chimice şi biologice

III. Activităţi de conservare curativă

IV. Activităţi de conservare preventivă

Restaurare corp carte 2.100 p.
Restaurare cromolitografie (70 x 100 cm) 1 planşă

Restaurare legătură carte 31 u.b.
Restaurare/confecţionare scoarţe de lemn 2 u.b.

Reconstituire închizători metalice 2 u.b.
Fotografii martor, tradiţionale 138 u.b.

Imagini martor, digitale 950 unităţi
Marmorare coli pentru forzaţuri (50x70 cm) 6 u.b.

Integrări cromatice şi colorări forzaturi 25 u.b

Analize fizico-chimice 636
Analize  biologice 205

Preparare culturi fungice pentru micotecă 20
Stabilizare medii de cultură pentru analize biologice
Sterilizări sticlărie şi ustensile, preparare reactivi etc.

Tratare şi igienizare publicaţii mucegăite 4 u.b.
Tratare atacuri de insecte u.b.

Tratamente (spălări, scos pete, fixări ştampile etc.) 38 u.b.

Confecţionare casete de protecţie dublu caşerate 52 buc.
Confecţionare cutii supradimensionate dublu caşerate 17 buc.

Confecţionare rame-suport din carton pentru etalări 55 buc.
Desprăfuiri volume carte cca. 4000 u.b.

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Colecţii Speciale, Comunicare şi Conservare, Referinţe
Bibliografice, Cercetare. Dezvoltare, Informatizare etc.
♦ participarea la diverse activităţi ştiinţifice, culturale, metodologice şi de promovare
organizate de BNR. 

Date cantitative privind activitatea laboratorului pe anul 2007



Biroul Referinţe Bibliografice are misiunea de
a furniza informaţii referitoare la România, la cultura şi
civilizaţia românească şi de a promova, la nivel naţional
şi internaţional, studiile despre România.

În acest scop, biroul îndeplineşte următoarele
atribuţii: 

• mediază accesul la informaţie pentru toţi
utilizatorii bibliotecii; 

• elaborează publicaţii secundare de informare
documentară: bibliografii, ghiduri documentare,
bio-bibliografii;

• organizează, gestionează şi conservă arhiva de
bibliografii nepublicate a Bibliotecii Naţionale a
României.

I. Activitatea de informare bibliografică

II. Culegere text şi tehnoredactare

III. Catalogare şi clasificare. Retroconversie

IV. Gestionare

V. Activităţi culturale
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Informări 44 (1.030 referinţe)

Referinţe prin e-mail 90 (350 referinţe)

Cercetări bibliografice
58 bibliografii 

(2.141 referinţe)
Număr de bibliografii

comunicate
48

Bibliografii 1.611 referinţe bibliografice

Bibliografii nepublicate 58
Retroconversie 2.000 articole

♦ Gestionarea fondului de microfişe şi microfilme. 

♦ Organizarea şi coordonarea celor 3 târguri de carte;
♦ Organizarea evenimentului Octavian Paler –
comemorare (15 mai 2007).

Date cantitative privind activitatea biroului
pe anul 2007



VI. Statistică

VII. Activităţi, studii, sinteze la nivel instituţional etc.
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♦ Completare formular CULT 1 pentru Institutul Naţional de Statistică (INS);
♦ Redactarea propunerilor pentru modificarea formularului CULT 1 şi participarea la şedinţa
comună INS – MCC.

♦ Participarea la realizarea unor caiete de sarcini, amendamente la acte normative,
parteneriate etc.

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu serviciile: Colecţii Speciale, Comunicarea şi Conservarea Colecţiilor,
Cercetare. Dezvoltare, Informatizare  etc.



Serviciul Cercetare. Dezvoltare îndeplineşte
funcţia de centrul naţional metodologic pentru
bibliotecile publice. În această calitate, elaborează şi
emite, cu avizul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor,
instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile
publice din ţară, realizează studii, cercetări şi informări
documentare în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării,
precum şi în alte domenii ale culturii, conform Legii nr.
334/2002 republicată, Art. 12, Alin (1), pct. f.

Serviciul Cercetare. Dezvoltare stabileşte agenda
pentru anul în curs şi coordonează activităţile culturale şi
profesionale ale Bibliotecii Naţionale a României.

Elaborează o serie de publicaţii periodice de
informare profesională şi cu profil cultural, coordonează
elaborarea şi editarea altor publicaţii şi materiale
generate de instituţie sau apărute la editura BNR.

A. Activitate editorială:
ABSI – Abstracte în bibliologie şi ştiinţa

informării şi Biblioteconomie – Culegere de traduceri
prelucrate oferă informaţii din domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării, din ţară şi din străinătate.

Revista Bibliotecii Naţionale a României
abordează atât subiecte din domeniul bibliologiei şi al
ştiinţei informării, cât şi subiecte culturale (antropologie
culturală, istoria mentalităţilor, sociologia lecturii etc.).

Revista Română de Istorie a Cărţii reuneşte
studii şi cercetări din domeniul istoriei culturii scrise.

Aniversări Culturale oferă bio-bibliografii ale
personalităţilor culturii naţionale şi universale aniversate
în anul în curs.
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Date cantitative privind activitatea editorială:

♦ ABSI: nr. 12/2006, 1-8/2007;
♦ Biblioteconomie – Culegere de traduceri prelucrate:
nr. 3-4/2006, 1-2/2007;
♦ Revista Bibliotecii Naţionale a României: difuzate nr.
2/2006, 1-2 /2007;
♦ Aniversări Culturale: nr. 1-2/2007.

B. Activitatea Cabinetului Bibliologic:
Cabinetul Bibliologic oferă cercetătorilor,

bibliotecarilor, studenţilor etc. acces la publicaţii din
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. În prezent,
este gândit şi ca spaţiu dedicat întâlnirilor profesionale:
discuţii tematice, seminare, workshop-uri etc.

636 cititori, 1.650 u.b. consultate



C. Activităţi culturale şi profesionale:
Asigură organizarea şi coordonarea activităţilor culturale şi profesionale ale BNR:

expoziţii şi lansări de carte, seminare, participări la târguri de carte, întâlniri profesionale etc.

D. Studii, sinteze etc.:
Realizează sinteze pe teme de interes din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei

informării, la cererea direcţiunii sau a altor departamente ale bibliotecii.
Elaborează şi întreţine corespondenţă, la cererea direcţiunii, în română şi în alte limbi

de circulaţie internaţională.
Participă la elaborarea de materiale oficiale, de protocoale şi de alte documente care

stau la baza colaborărilor dintre Biblioteca Naţională a României şi alte instituţii din ţară şi din
străinătate.

Coordonează practica în Biblioteca Naţională a studenţilor de la facultăţile de profil, din
ţară şi din străinătate.

Participă la activitatea de achiziţie de publicaţii, de materiale şi de logistică, prin
realizarea de caiete de sarcini, documentare, prospectare de piaţă etc.

Participă la administrarea site-ului BNR cu informaţii privind agenda culturală şi
profesională a instituţiei.

E. Activitatea metodologică:

Organizează şedinţe şi seminare privind metodologia activităţilor de bibliotecă.
Stabileşte şi întreţinere contacte cu bibliotecile judeţene.
Elaborează şi expediază chestionare metodice, cu scopul de a stabili planul

metodologic al BNR pe anul curs, în funcţie de priorităţile sugerate de bibliotecile judeţene.
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În august 2007, Biblioteca Naţională a României a reluat, după o destul de lungă de
întrerupere, prin intermediul Serviciului Cercetare. Dezvoltare, una dintre cele mai importante funcţii
naţionale – activitatea de coordonare metodologică. 

Această activitate a inclus: 
♦ reluarea legăturilor cu bibliotecile judeţene, care sunt parte integrantă a sistemului naţional

de biblioteci;
♦ organizarea a două ateliere de lucru cu specialişti din cadrul serviciilor Bibliotecii Naţionale a

României;
♦ organizarea unor vizite de informare-documentare.

În scopul reorganizării şi modernizării activităţilor metodologice pe plan naţional, Biblioteca
Naţională a României a reluat contactatele cu cele 40 de biblioteci judeţene, în vederea schimbului de
date referitoare la: – activităţile pe care acestea le desfăşoară cu bibliotecile pe care le coordonează din
punct de vedere metodologic; – personalul disponibil în acest sens; – depistarea disfuncţionalităţilor din
sistem. Totodată, Biblioteca Naţională a României a lansat un chestionar către structurile pe care le
coordonează din punct de vedere metodologic, cu scopul de a centraliza propunerile venite din partea
bibliotecilor judeţene privind unificarea proceselor biblioteconomice şi reconfigurarea activităţilor
metodice practice.

Sistemul naţional de biblioteci publice este, din punct de vedere funcţional, un sistem piramidal
în care toate bibliotecile - biblioteca naţională, bibliotecile judeţene, bibliotecile orăşeneşti şi comunale
– trebuie să funcţioneze într-o reţea informaţională capabilă să permită partajarea resurselor (catalog
partajat, achiziţii partajate) şi, de asemenea, dezvoltarea de servicii integrate (catalog colectiv, biblioteca



Activităţi de promovare
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naţională digitală, împrumut interbibliotecar etc.).
Conform datelor  furnizate Centrului naţional metodologic, dintre cele 34 de biblioteci

judeţene care au răspuns la chestionare, 31 au bibliotecar metodist, iar 3 nu au un astfel de specialist
sau au postul vacant (în judeţele Brăila, Călăraşi şi Tulcea). Cei mai mulţi metodişti desfăşoară şi alte
tipuri de activităţi, în cadrul altor servicii, şi de cele mai multe ori, nu dispun de timpul şi de mijloacele
necesare pentru o bună îndrumare a bibliotecilor publice aflate în subordinea bibliotecilor judeţene. 

Răspunsurile oferite de către bibliotecile judeţene permit definirea unui plan metodologic care
să sprijine funcţionalitatea sistemului naţional de biblioteci şi uniformizarea activităţilor desfăşurate de
fiecare structură în parte. 

Tot în ideea reluării activităţii de coordonare metodologică şi de restabilire a contactelor cu
structurile din sistemul naţional de biblioteci publice, Biblioteca Naţională a României a organizat două
vizite de informare-documentare: în perioada 12-13 septembrie 2007, la Biblioteca Judeţeană „Dinicu
Golescu” Argeş, Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu, BNR – Filiala Batthyaneum, Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu” Braşov, iar în data de 2 noiembrie – la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu
Dâmboviţa” şi la Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti din Târgovişte. 

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborarea cu toate serviciile BNR, pentru coordonarea şi organizarea activităţilor
metodologice, ştiinţifice, culturale, de marketing şi relaţii publice ale instituţiei. 

Colaborări extra-instituţionale:
♦ coordonarea unora dintre proiectele de colaborare interne şi internaţionale ale BNR;
♦ participări la evenimente culturale şi profesionale organizate de structuri info-
documentare din Bucureşti şi din ţară. 

Coordonarea activităţilor metodologice, ştiinţifice, culturale, de marketing şi relaţii publice
ale BNR. 



Biroul Editura Bibliotecii Naţionale a
României contribuie la realizarea funcţiei de valorificare
a patrimoniul cultural naţional, prin editarea unor lucrări
precum: Bibliografia Naţională Română (cu şase serii),
reviste de profil, cataloage, manuale şi monografii de
specialitate (istoria cărţii, metodologie, bibliofilie etc.),
lucrări de referinţe, carte universitară etc.

Biroul întocmeşte planul editorial anual al
Bibliotecii Naţionale a României şi îl supune avizării
Consiliului Ştiinţific şi aprobării conducerii bibliotecii. 

Totodată, asigură distribuţia şi promovarea
producţiei editoriale a BNR.

Alte activităţi ale biroului:

- tehnoredactare şi machetare publicaţii;
- concepţie grafică pentru o serie de materiale de

promovare a instituţiei (pliante, afişe etc.);
- scanare, prelucrare imagine etc.;
- culegere text;
- relaţia cu tipografiile;
- relaţia cu distribuitorii (abonamente);
- relaţia cu bibliotecile beneficiare.

1. Tehnoredactarea şi machetarea publicaţiilor
Bibliotecii Naţionale a României

2. Tehnoredactarea şi machetarea altor publicaţii ale
Bibliotecii Naţionale a României :

♦ Ghidul editurilor din România (în colaborare cu 
biroul ISBN-ISSN-CIP)
♦ Informare şi documentare: lucrări ale sesiunilor
profesionale 2007
♦ Buletinul ABBNR
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Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborare cu toate serviciile BNR;
♦ colaborare la organizarea activităţilor culturale, de
marketing şi relaţii publice ale instituţiei.

Date cantitative privind activitatea biroului
pe anul 2007
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Bibliografia Naţională Română

- Cărţi. Albume. Hărţi: nr. 1-16/2007
- Publicaţii seriale: nr. pe anul 2007
- Articole din publicaţii periodice.
Cultură: nr. 1-3/2007
- Documente muzicale tipărite şi
audiovizuale: nr. 1-2/2007
- Teze de doctorat – nr. pe anul 2007
- Românica – nr. pe anul 2006

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile
din România

nr. 1-4/2007

Repertoriul periodicelor străine intrate în
bibliotecile din România

nr. pe anul 2007

Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP nr. 1-11/2007

Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri nr. 3-4/2006; nr. 1-2/2007

Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informări – ABSI nr. 11-12/2006; nr. 1-9/2007

Aniversări culturale nr. 1-2/2007
Revista Bibliotecii Naţionale nr. 2/2006; nr. 1-2/2007



Serviciul Informatizare dezvoltă şi
implementează infrastuctura informatică necesară
Bibliotecii Naţionale, pentru a sprijini instituţia în efortul
de a pune la dispoziţia utilizatorilor servicii moderne şi de
a oferi suport tehnic şi consultanţă de specialitate, pentru
a susţine biblioteca în îndeplinirea misiunii sale.

Prin însăşi misiunea sa, Serviciul Informatizare
interacţionează şi colaborează cu toate departamentele
din Biblioteca Naţională a României, răspunzând pe de o
parte rolul cerinţelor acestora şi de găsndi soluţii pentru
rezolvarea diverselor probleme, iar pe de altă parte fiind
cu un pas înainte şi propunând produse şi servicii bazate
pe noi tehnologii.

Număr de angajaţi: 7
Pentru realizarea obiectivelor sale, Serviciul

Informatizare se ocupă de:

I. Infrastructura informatică
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Infrastructura informatică a Bibliotecii Naţionale
constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor
utilizate şi a serviciilor puse în funcţiune în toate sediile
instituţiei: Sediul Central, Sediul Colecţii speciale,
Laboratorul de Patologie, depozite externe, precum şi
filialele Omnia şi Batthyaneum. 

♦ În prezent, sistemul informatic este compus din
248 calculatoare, 60 de imprimante, 1 imprimantă barcode,
4 cititoare barcode, 6 scanere, echipamente active de reţea
(switch-uri, hub-uri), 2 routere şi 10 servere.

Calculatoarele utilizează platforma Windows
XP; ca soft de birou se foloseşte suita Microsoft Office.
Alte softuri utilizate: QuarkExpress, Adobe Photoshop,
CorelDraw, Macromedia Studio8, alte utilitare gratuite.

Serverele utilizează platforma LINUX şi asigură
servicii de reţea (Gateway, Firewall, Proxy, DNS, Styx, mail,
antispam, web, sistem integrat de bibliotecă, antivirus).

♦ În ceea ce priveşte mentenanţa infrastructurii
hardware/software, au fost realizate extinderi şi
modificări ale reţelei, dintre care, cea mai importantă a
fost reamenajarea Sălii Cataloagelor, prin proiectarea şi
realizarea unei reţele locale de 10 calculatoare
destinate publicului, cu acces la catalogul bibliotecii şi
la Internet.

♦ Unele dintre cele mai importante elemente
ale politicii Serviciului Informatizare sunt folosirea
eficientă a echipamentelor şi respectul pentru utilizator,
ceea ce se traduce prin efortul de a schimba



II. Activitatea de asistenţă şi suport tehnic are două componente: activitatea de
HelpDesk şi activitatea de asistenţă, training şi suport tehnic. 

Este o activitate permanentă, se realizează la cerere (prin telefon sau mail).
Serviciul are în componenţa sa analişti SI/SIA, ingineri sistem, operatori PC.

III. Activitatea de administrare şi actualizarea a site-ului bibliotecii, în funcţie de
cererile venite din diversele servicii.

IV. Activitatea de mentenanţă a sistemului informatic
Sistemul informatic din Biblioteca Naţională a României este unul complex şi extins,

atât al hardware-ului, cât şi al software-ului. 
Dat fiind că instituţia are mai multe sedii şi filiale, atât în Bucureşti, cât şi în ţară,

sistemul este foarte eterogen din punctul de vedere al dotării şi al funcţionalităţii.
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echipamentele atunci când acestea sunt depăşite (din punct de vedere legal, durata de viaţă
a unui calculator este de trei ani). 

În acest sens, a fost derulată procedura de achiziţii echipamente IT, software şi
servicii pentru anul 2007. 

Serviciul Informatizare a realizat caietul de sarcini şi a redactat contractul de furnizare
de produse pentru următoarele echipamente: 45 de staţii de lucru cu monitor, 3 servere, 4
copiatoare digitale color A3, 1 imprimantă disc Publisher II CD/DVD, switch, 2 laptop-uri , 2
tablet PC, rack, softuri grafică din suita Adobe , softuri utilitare.

♦Au fost reinventariate toate echipamentele IT din instituţie şi au fost identificate
echipamentele care trebuie casate (depăşite fizic şi moral).

Anul acesta, a fost analizată şi regândită structura site-ului şi a fost realizat caietul de
sarcini pentru reconstrucţia acestuia, în concordanţă cu noile tendinţe şi cu cererile
utilizatorilor noştri. 

Colaborări intra-instituţionale:
♦ colaborare cu toate serviciile BNR;
♦ colaborare în cadrul activităţilor metodologice, ştiinţifice, culturale, de marketing şi relaţii
publice ale instituţiei.





Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a luat
fiinţă la 31 iulie 1798 din iniţiativa şi pe cheltuiala
episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Batthyány
Ignác, în cadrul fundaţiei numită iniţial Institutum
Batthyaniani Albae Carolinae (Institutul lui Batthyani din
Alba Iulia).

Tezaurul cultural conservat aici, constituit din
manuscrise şi rarităţi tipografice de o incontestabilă
valoare documentar-ştiinţifică şi bibliofilă, alături de un
valoros material arhivistic şi de colecţii cu un caracter
muzeal, i-a asigurat bibliotecii un prestigiu internaţional.

Biblioteca Batthyaneum funcţionează de două
sute de ani în clădirea fostei biserici trinitariene din Alba
Iulia, al cărei edificiu a fost construit în stil baroc, în anul
1719.

Totalul publicaţiilor (fondul de carte veche şi
fondurile contemporane reunite) însumează astăzi
70.958 unităţi bibliografice, dintre care 24.000 unităţi
bibliografice carte veche. 

I. Activitatea de Evidenţă – Catalogare

II. Activitatea de Conservare

III. Activitatea ştiinţifică a filialei

IV. Comunicare. Valorificare
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♦ Cărţi restaurate: 25 de u.b.;
♦ Desprăfuire şi etichetare: 15.386 u.b. carte.  

♦ Număr de articole publicate: 11;
♦ Sunt în curs de publicare: 4 cataloage.

♦ În 2007, filiala a fost frecventată de 16 cercetători;
♦ Au fost consultate 281 de u.b, dintre care 121 de mss.
şi 85 de u.b. tipărituri vechi, 75 de periodice;
♦ Biblioteca a fost vizitată de 41 grupuri organizate;
♦ Au fost rezolvate 3 cereri de fotografiere.

♦ Număr de documente prelucrate: 19 u.b. carte, 42
u.b. periodice (donaţie sau cumpărătură);
♦ A fost achiziţionat un volum şi s-a făcut propunere de
achiziţionare pentru alte volume de specialitate;
♦ Catalogare manuscrise: cca. 150.

Date cantitative privind activitatea pe anul 2007



Biblioteca OMNIA – Craiova a fost fondată din
iniţiativa unui grup de intelectuali craioveni cu sprijinul
Institutului pentru Dezvoltarea Relaţiilor Culturale cu
România din Lyon-Franţa (ulterior Institutul Franco-
Român “Liviu Rebreanu”), al Primăriei din Lyon şi al
cetăţenilor lyonezi.

La 25 mai 1990, Biblioteca OMNIA a devenit
filială a Bibliotecii Naţionale a României şi pe 3 ianuarie
1991 şi-a deschis porţile pentru public. Inaugurarea
oficială a avut loc la data de 1 iulie 1991.

Filiala OMNIA funcţionează ca bibliotecă publică
cu împrumut la domiciliu şi consult în sălile de lectură.
Serveşte interesele de informare, studiu, educaţie,
lectură şi recreere ale cititorilor, oferind acces liber şi
gratuit la informaţie şi cunoaştere. 

Biblioteca deţine un fond de 25.000 de volume
din diverse domenii: beletristică, istorie, sociologie,
medicină, filosofie, artă, sport, geografie, precum şi o
colecţie bogată de periodice: Magazine Littéraire, Géo,
Science et vie, Histoire, Figaro Magazine etc.
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Sub raport documentar, ştiinţific şi bibliofil, cea
mai importantă colecţie este colecţia de manuscrise,
ilustrativă pentru cultura europeană şi transilvăneană
din secolele IX-XX. Peste o sută de manuscrise-codice
sunt copiate pe pergament şi patruzeci sunt
anluminate.

Renumele internaţional al bibliotecii se
datorează şi prezenţei celui mai vechi codice medieval
occidental anluminat din România. Este vorba de
Codex Aureus, un fragment dintr-un evangheliar latin
scris şi pictat cu cerneală de aur şi culori vegetale pe
pergament. Manuscrisul integral este opera
scriptoriului şcolii de curte (Schola Palatina) de la
Aachen (Aix-la-Chapelle), executat în anul 810 la
comanda lui Carol cel Mare.

Cel mai vechi incunabul este opera lui Apuleius
Lucius Madarensis, tipărită la Roma de pionierii
tipografiei italiene, Konrad Sweynheym şi Arnold
Pannartz, în 28 februarie 1469.

Ovidiu – Epistolae heroides, tipărită de Petrus
Martyr la Milano, în 22 iulie 1494, nu apare în nici unul
dintre cataloagele de specialitate, fiind considerată
ediţie-unicat.



Activităţile filialei vizează: 
- evidenţa şi prelucrarea documentelor; 
- administrarea bazei de date; 
- organizarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor; 
- dezvoltarea fondului de documente (în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publicaţii sau

prin donaţii); 
- promovarea colecţiilor şi serviciilor, a imaginii şi activităţii filialei; 
- evenimente culturale etc.
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În 2007, Filiala Omnia a desfăşurat mai multe activităţi de comunicare şi de promovare: 
♦ programe de parteneriat cu şcoli şi colegii din Craiova şi din judeţul Dolj; 
♦ un eveniment organizat cu ocazia zilelor francofoniei (lansare de carte, expoziţie etc.).

Fondul bibliotecii s-a îmbogăţit prin achiziţionarea unor importante colecţii –
Enciclopedia Universalis, Enciclopedia Britanica, Enciclopedia Alpha Juniors, Tout l’Univers,
Dictionnaires Larousse, Cahiers de l’Herne – a căror valoare este remarcabilă.
Biblioteca are două săli de împrumut, o sala de lectură şi o sală de periodice.

Printre cei care au contribuit cu donaţii la fondul de documente al Bibliotecii OMNIA
se numără: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Municipală din Lyon, Ordinul
Cavalerilor de Malta-Paris, Ambasada Franţei la Bucureşti, Institutul Franco-Român “Liviu
Rebreanu” din Lyon, Editura Gallimard, Editura Actes Sud, Biblioteca Palaiseau, Biblioteca Le
Puy, Primăria din Bergerac, Clubul Rotary, Consulatul Francez din Craiova.

Pentru a putea organiza conferinţe, simpozioane, cenacluri, întâlniri literare şi
colective s-a constituit Fundaţia Bibliotecii OMNIA care urmăreşte sporirea fondului de
documente al bibliotecii. A fost iniţiată seria “Întâlnirile OMNIA”.
Biblioteca OMNIA are sediul într-un imobil, monument de arhitectură – Casa Pleşia – construit
în 1890, după proiectul arhitectului francez Albert Galleron. Ca urmare a acordului cadru de
împrumut dintre Ministerul Culturii şi Cultelor şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
(BDCE), Biblioteca Franceză Omnia din Craiova va beneficia de finanţarea executării
lucrărilor de restaurare, consolidare şi modernizare a clădirii.

Număr de cititori: 8.000.



Serviciul Resurse Umane stabileşte programul
de perfecţionare a salariaţilor, recrutează şi selectează
personal, se ocupă de evaluarea anuală şi de
promovarea salariaţilor, conform dispoziţiilor legale în
vigoare, organizează concursurile pentru ocuparea
posturilor vacante, întocmeşte statul de funcţii, deciziile
de salarizare, deciziile privind sporurile şi alte modificări.

Oficiul juridic asigură reprezentarea Bibliotecii
Naţionale a României în faţa instanţelor de judecată şi
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei
în raporturile cu autorităţile publice, persoanele juridice
sau fizice, române sau străine, pe tot parcursul
proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de
toate gradele şi în toate fazele procesuale; avizează
pentru legalitate toate contractele, convenţiile, deciziile şi
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Date privind activitatea serviciului în 2007

♦ organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante: - 1 post de referent MIA (Biroul Mecano-
Energetic); - 1 post de portar (Biroul Pază PSI); - 1 post
de bibliotecar SII (Serviciul Comunicarea şi
Conservarea Colecţiilor); - 1 post de bibliotecar SI
(Serviciul Achiziţii Publicaţii); - 1 post de bibliotecar MI
(Biroul Schimb Internaţional de Publicaţii); - 1 post
referent MIII (Biroul Achiziţii Publice);
♦ organizarea de concursuri pentru ocuparea unor
posturi vacante: - 1 şef serviciu (Serviciul
Administrativ); - 1 referent SII (Protecţie şi Pază); - 1
auditor SII; - 1 consilier SI;
♦ transformarea a 2 posturi, ca urmare a absolvirii, de
către doi salariaţi, a cursurilor postuniversitare de
biblioteconomie şi ştiinţa informării;
♦ realizarea situaţiei privind posturile vacante (în data
de 30 iunie 2007): 12,5 posturi vacante;
♦ introducerea de informaţii în baza de date privind
registrul general de evidenţă a salariaţilor şi
transmiterea în format electronic către ITM (situaţia din
perioada 2003-2007: aproximativ 353 de salariaţi);
♦ întocmirea şi înregistrarea a 21 dosare de
pensionare;
♦ efectuarea formalităţilor pentru încetarea contractelor
individuale de muncă pentru 11 salariaţi;
♦ organizare de examene la reluarea activităţii: 7
salariaţi;
♦ număr de decizii emise: 200.  



alte documente cu un caracter juridic; asigură
consultanţă de specialitate conducerii instituţiei şi
angajaţilor acesteia; urmăreşte apariţia, modificarea şi
completarea actelor normative în domeniu.

Serviciul Administrativ asigură serviciile şi
utilităţile necesare în toate sediile Bibliotecii Naţionale a
României. Are în subordine Biroul Mecano-Energetic şi
Biroul Pază PSI.
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Date privind activitatea serviciului în 2007

♦ A reprezentat instituţia în faţa instanţelor de judecată
în 4 procese; a formulat în scris şi susţinut apărările în
faţa instanţei; a formulat 1 cerere de chemare în
judecată şi a constituit 1 dosar ce urmează a fi judecat
în 2008;
♦ A verificat, corectat şi avizat 80 de contracte, 750 de
note justificative şi peste 200 de decizii şi alte
documente cu un caracter juridic;
♦ A întocmit 2 dosare de restituire a proprietăţii, în baza
legii nr.10/2001, precum şi procesele-verbale de punere
în posesie, pentru două imobile aflate în administrarea
BNR;
♦ A formulat 4 notificări către persoane juridice, în
scopul restituirii sumelor datorate instituţiei şi evacuării
unui spaţiu ocupat abuziv;
♦ A înaintat 4 întâmpinări Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, în urma contestaţiilor
depuse de către unii participanţi la procedurile de
atribuire a contractelor de achiziţii publice;
♦ A elaborat 1 proiect de act normativ (Hotărâre de
Guvern) şi o notă de fundamentare, având ca obiect
desfăşurarea, pe lângă Biblioteca Naţională a
României, a unei activităţi finanţate exclusiv din venituri
proprii;
♦ A soluţionat 3 cazuri de abateri disciplinare, în cadrul
Comisiei de disciplină. 

Date privind activitatea serviciului în 2007

I. Investiţii
♦ tehnică de calcul (45 staţii de lucru, 3 servere, 3
copiatoare digitale color, 1 imprimantă Disc Publisher,
1 Switch, 2 laptop, 23 de licenţe soft grafică, 1 rack, 45
licenţe soft utilitar, 42 licenţe soft OCR, 2 Tablet PC);
♦ echipament pentru modernizarea Atelierului Tipografic
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(1 echipament de tipărire, 1 masă montaj, 1 ramă pentru copiat plăci presensibilizate);
♦ 1 echipament sonorizare şi 1 sistem audio-conferinţe – pentru desfăşurarea în condiţii
optime a manifestărilor culturale;
♦ 1 aparat foto digital performant, necesar în activitatea Laboratorului de Patologie a Cărţii;
♦ 30 de echipamente de climatizare de diverse capacităţi – pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de microclimat în sălile de lectură şi în birouri;
♦ 2 centrale telefonice – pentru sediul central şi sediul “Colecţii Speciale”;
♦ 2 uşi rezistente la foc, 2 porţi de acces, 1 sistem control acces, cu pontaj electronic şi
sistem supraveghere video, 2 dispozitive detecţie gaze cu autoînchidere – pentru remedierea
deficienţelor constatate în urma controlului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
♦ 1 sistem control acces porţi – pentru sediul Omnia din Craiova;
♦ 1 soft integrat de contabilitate sintetică şi analitică – pentru gestiunea materialelor, a
obiectelor de inventar şi pentru execuţie bugetară.

II. Cheltuieli materiale şi servicii
♦ servicii pentru conversia bazei de date LIVES-RO (Lista de vedete de subiect enciclopedice
româneşti);
♦ servicii de curăţare şi de înlocuire a geamurilor din sediul central al BNR;
♦ mochetarea birourilor şi a Sălii Cataloagelor;
♦ mobilier pentru folosirea optimă a spaţiilor de lucru cu publicul;
♦ materiale pentru repararea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor electrice, a
instalaţiilor termice, precum şi a instalaţiilor sanitare;
♦ uniforme şi vestiare pentru personalul de protecţie şi pază;
♦ cartele de acces pentru personal şi cititori.

III. Achiziţii Publice
♦ întocmirea şi coordonarea programului anual de achiziţii publice;
♦ 71 de contracte şi peste 650 de produse şi servicii;

♦ inventarierea mijloacelor fixe – redactare şi verificare (peste 8.000 poziţii, circa 450 pagini). 
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– Raport privind veniturile şi cheltuielile –

I. Alocaţii bugetare 

În cadrul cheltuielilor pentru Bunuri şi servicii, ponderea cea mai mare au avut-o:

Bunurile şi serviciile (20.01) = 47,74%;

Bunurile tip obiecte de inventar (20.05) = 16,85%;

Alte cheltuieli (20.30) = 9,77%.  

II. Venituri din activităţi prestate

Tipuri de activităţi prestate: acordare coduri ISBN-ISSN, activitate editorială, taxe şi imputaţii diverse.

Valoare totală: 75.565,20 lei.

Suma a fost virată în termen legal, conform legislaţiei în vigoare, la bugetul de stat. 



Biblioteca Naţională a României
Raport anual

3Ferreira, Dias Eduardo 
[s.n.], 1974
Colecţia de Ex-libris a BNR



Agenda culturală

♦ Biblioteca Naţională a României la târgurile 
de carte

Activitatea de promovare a produselor şi
serviciilor reprezintă unul dintre punctele importante ale
planului strategic de dezvoltare a Bibliotecii Naţionale a
României din ultimii ani. 

Târgurile de carte sunt un bun prilej de
promovare a acestor produse şi servicii în peisajul
cultural şi educaţional românesc, contribuind la întărirea
rolului social al Bibliotecii Naţionale. 

În 2007, Biblioteca Naţională a României a
participat la toate cele trei târguri internaţionale de carte
organizate la Bucureşti: Salonul de carte şi presă
Bucureşti (7-11 martie 2007), Târgul internaţional de
carte Bookfest (6-10 iunie), Gaudeamus – carte de
învăţătură (21-25 noiembrie), prin expoziţiile cu vânzare
de produse şi servicii, prin materialele de promovare,
prin conferinţele şi lansările de carte.

♦ Tineri artişti la Biblioteca Naţională a României 
– expoziţie de pictură, grafică şi fotografie –
22 martie 2007

În data de 22 martie 2007, în Sala Rotondă din
sediul central al BNR a avut loc vernisajul expoziţiei
Tineri artişti la Biblioteca Naţională a României
(pictură, grafică şi fotografie) la care au expus elevi ai
Liceului Nicolae Tonitza din Bucureşti. 

Artiştii au primit din partea bibliotecii diplome de
participare.

♦ Rolul Franţei în crearea României moderne 
– 12 iulie 2007

În data de 12 iulie 2007, la sediul central al
Bibliotecii Naţionale a României a avut loc evenimentul
Rolul Franţei în crearea României moderne, organizat
de Biblioteca Naţională a României în colaborare cu
Liga de Cooperare Cultural-Ştiinţifică România-Franţa.

Evenimentul a fost ilustrat de expoziţia
Francofilia în viaţa publică şi privată a României
moderne – cărţi, manuscrise şi fotografii din
colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, precum şi
de un scurt moment artistic (recital de poezie – Paula
Romanescu şi recital instrumental – Valentin
Albeşteanu).
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În emoţionantele prelegeri susţinute cu
ocazia acestui eveniment, istoricul Georgeta Filitti
şi academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici au
analizat impactul cultural, politic şi emoţional pe
care Franţa l-a avut asupra României secolului XIX
şi începutului de secol XX, iar Jean François-
Peres, redactor-şef al revistei Regard, a vorbit
despre experienţa sa de francez trăitor în România
începutului de secol XXI.

♦ Războiul de Independenţă în documente 
– 25 octombrie 2007

Biblioteca Naţională a României a vernisat
în data de 25 octombrie 2007 expoziţia Războiul
de Independenţă în documente: 1877-2007, în
care au fost prezentate cărţi, telegrame, cărţi
poştale, scrisori, foi volante, înscrisuri oficiale,
fotografii, stampe, periodice şi partituri din
Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a
României, precum şi câteva piese interesante din
biblioteca I. C. Rogojanu. 

Au susţinut prelegeri: drd. Marian Ţuţui –
Arhiva Naţională de Film, bibliofilul I. C. Rogojanu,
Mariana Jaklovsky şi Dana Ţilică, specialişti în bibliofilie
– Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României. 

Arhiva Naţională de Film, prin amabilitatea
domnului Marian Ţuţui, a prezentat participanţilor
la eveniment filmul Războiul de Independenţă – o
reconstituire cinematografică realizată de Grigore
Brezeanu, în 1913, film care a avut un ecou
deosebit în momentul lansării sale, atât în ţară, cât
şi în străinătate.

♦ Aproapele văzut de departe – 30 noiembrie
2007

În data de 30 noiembrie, cu ocazia sesiunii
ştiinţifice care a avut ca teme Regăsirea informaţiei
în bibliotecile de mâine şi Comunicarea şi
valorificarea colecţiilor, a fost vernisată expoziţia
Aproapele văzut de departe în care au fost
prezentate documente Românica, intrate în colecţiile
BNR în perioada 2000-2007.

♦ 125 de ani de activitate bursieră în România
– 5 decembrie 2007

Cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la
înfiinţarea Bursei de Valori Bucureşti (1882-2007),
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la sediul central al BNR a fost organizată o
conferinţă de presă, precum şi o spectaculoasă
expoziţie de acţiuni, titluri de proprietate, statute
etc. ale societăţilor comerciale cotate la bursă între
anii 1882-1947. 

Toate acest documente fac parte din
colecţia documentară Francisc Ambruş. 

În cei peste 14 ani de când colecţionează
documente financiare, domnul Francisc Ambruş a
reuşit să strângă aproximativ 2.400 de titluri
emise de 1.200 de societăţi româneşti.
Documentele au fost prezente în expoziţii atât în
ţară, cât şi în străinătate.

♦ Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Ediţia
a X-a – 13-14 decembrie 2007

Ziua de 13 decembrie a fost dedicată în
întregime marcării a două importante evenimente
din istoria şi viaţa profesională a Bibliotecii
Naţionale a României: aniversarea a 50 de ani de
la înfiinţarea Serviciului Cataloage Colective şi a
40 de ani de la înfiinţarea Laboratorului de
Patologie şi Restaurare a Publicaţiilor. 

Întâlnirea s-a desfăşurat în spaţiul
reorganizat şi modernizat al Cabinetului Bibliologic
“Dan Simonescu”.

Prin simpozionul Mircea Eliade şi
generaţia ‘27, organizat în 14 decembrie,
Biblioteca Naţională a României a dorit să încheie
simbolic Anul Eliade, an în care mai multe instituţii
de cultură din ţară şi din străinătate au celebrat
împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui
savant, prozator şi publicist.

O serie de invitaţi prezenţi la simpozion, a
încercat să contureze un portret intelectual şi
deopotrivă sentimental al lui Mircea Eliade, precum
şi al colegilor săi de generaţie. Dacă dnii Mihail
Şora şi Ioan Jata l-au evocat pe Eliade ca tânăr
asistent universitar şi, apoi, ca profesor şi creator
de şcoală, dl Mircea Handoca a vorbit despre
ediţiile româneşti din Mircea Eliade, iar  dl Ion
Bogdan Lefter – despre asocierile şi disocierile
aşa-numitei generaţii ’27.

Expoziţia deschisă cu acest prilej a
prezentat valoroase documente din colecţiile
speciale ale BNR, precum şi din fondul
documentar I.C. Rogojanu.
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Agenda editării

♦ Revista Bibliotecii Naţionale a României apare din 1995 şi se
adresează cercetătorilor, documentariştilor, bibliotecarilor,
arhiviştilor, studenţilor, vizând fenomene precum: producerea,
organizarea, prezervarea şi receptarea cărţilor şi a altor tipuri de
documente, antropologia culturală, istoria mentalităţilor etc. 

Apărut în primăvara anului 2007, numărul 2/2006 a inclus grupaje
dedicate aniversării a 400 de ani de la naşterea lui Rembrandt
(1606-2006) şi Anului Carol I – Casa Regală a României în
documente (câteva titluri: prof. dr. Ion Bulei – Carol I – imaginea
unui rege; acad. Gabriel Ştrempel – G.T. Kirileanu – un
bibliotecar regal; prof. univ. Sergiu Iosipescu – Carol I şi idealul
naţional roman; dr. Mioara Ioniţă – Consideraţii privind
alegerea unei reşedinţe de varǎ princiare; drd. Marian Ţuţui –
Familia regală în documente cinematografice; Gabriela
Dumitrescu – Carmen Sylva şi Pierre Loti – O prietenie literară;
Georgeta Filitti – Ella Filitti şi principele Carol (jurnal şi
corespondenţă); Mariana Jaklowsky – Carmen Sylva –
bibliofilie modernă pe cale regală). 

Numerele 1-2/2007 ale revistei au reunit o serie de articole pe
tema Confluenţe: textul şi imaginea (Letiţia Constantin –
Câteva observaţii privind istoria politică a imaginii; Lucian
Popa – O fiinţă de „hârtie” – pisica în literatură şi în artele
plastice; Adriana Dumitran – Arta fotografiei în România
(1840-1900) – document şi mentalitate; Dana Silvia Ţilică –
Scurt comentariu pe marginea unui manuscris spaniol din
secolul XVII; Mariana Jaklowsky – Legătura de carte
românească – naşterea unor motive ornamentale etc.). La
secţiunea Eveniment, amintim: Anul Mircea Eliade (1907-
2007) – O perspectivă bibliografică asupra fenomenului
Mircea Eliade (cercetare bibliografică privind ediţiile româneşti
şi străine din şi despre Mircea Eliade), 14 IULIE – Ziua
Naţională a Republicii Franceze – Franţa şi crearea
României moderne (comunicări susţinute de Georgeta Filitti,
acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici şi Jean François-Peres).
Sumarul oferă, în rubrica Biblioteca secolului XXI, şi câteva
articole pe teme biblioteconomice de interes: prof. dr. Hermina
G.B. Anghelescu – De la Detroit la Sibiu; James E. Schultz –
Evaluarea rezultatelor muncii catalogatorilor: două posibile
metode; Amy F. Fyn – Colaborări în spaţiul universitar:
parteneriate între bibliotecile universitare şi facultăţi;
Pamela L. Bayer – Programele Open Source: o alternativă
pentru biblioteci; Denisa Eustasius – Programele
bibliografice Open Source; Dina Paladi – Reguli de morală
profesională.

♦ Catalogul Editurilor din România, lansat de Biblioteca
Naţională a României cu ocazia Târgului de Carte GAUDEAMUS,
ediţia a XIV-a, noiembrie 2007, este rezultatul a peste 15 ani de
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activitate a Centrului Naţional ISBN.
Lucrarea este un material de referinţă pentru activitatea editorială din
România, reunind aproape 5.000 de înregistrări de edituri româneşti
de carte, înscrise în perioada ianuarie 1990 – august 2007. 
Organizarea geografică a materialului, pe judeţe, şi alfabetică în
cadrul fiecărui judeţ, precum şi indexul de edituri pe care-l oferă, fac
din acest catalog un instrument util, pentru colaborarea dintre
Biblioteca Naţională a României şi toţi cei implicaţi în “lanţul cărţii”
(editori, bibliotecari, difuzori, tipografi, librari etc.). 

♦ Revista română de istorie a cărţii, editată din 2004, este
rezultatul colaborării a trei importante instituţii de cultură:
Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară
Carol I din Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române.
Revista reuneşte studii din domeniul istoriei cărţii şi a tiparului,
bibliofiliei şi antropologiei culturale şi promovează cercetarea
românească în ţară şi străinătate. 

♦ Aniversări culturale apare din 1964 şi cuprinde prezentări bio-
bibliografice ale personalităţilor culturii româneşti şi universale,
aniversate în anul în curs.

♦ Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării – ABSI, cu o
apariţie lunară, este editată din 1960.
Publicaţia se adresează bibliotecarilor, cercetătorilor, cadrelor
didactice şi studenţilor, cărora le pune la dispoziţie o bază de
informaţii selectate dintr-o serie de periodice de specialitate,
româneşti şi străine.
Începând cu 2002, toate abstractele accesibile şi online în baza de
date a Bibliotecii Naţionale a României.

♦ Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate, cu o apariţie
trimestrială, continuă periodicul Revista de referate în bibliologie,
apărut între 1964-1989, în cadrul Bibliotecii Centrale de Stat a
Republicii Socialiste România, Serviciul Documentare în Cultură. 
Periodicul încearcă să aducă în atenţia publicului de specialitate,
noutăţile domeniului bibliologiei şi ştiinţei informării. Traducerile
tratează probleme variate – de la impactul noilor tehnologii
informaţionale asupra domeniului până la prezentarea de noi
sisteme şi programe, de la organizarea serviciilor şi a colecţiilor, cu
deosebire a celor neconvenţionale, până la studii de caz, de la
analizarea unor concepte noi precum micromanagementul şi
managementul calităţii până la studierea raportului dintre
bibliologie şi domenii conexe precum socionica şi psihologia.
Se adresează bibliotecarilor, cercetătorilor, cadrelor universitare şi
studenţilor, tuturor persoanelor interesate de evoluţia fenomenului
info-documentar din alte ţări.

♦ Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP este un buletin
lunar care oferă descrierile bibliografice ale cărţilor semnalate
Centrului Naţional CIP în luna în curs. Materialul bibliografic este
ordonat pe domenii şi dispune de mai multe indexuri. 
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Buletinul reprezintă un instrument de lucru dinamic pentru
bibliotecile, atât din ţară, cât şi din străinătate, extrem de util în
activitatea de achiziţie, pentru editori, care beneficiază astfel de un
serviciu de promovare gratuit şi realizat la standarde internaţionale,
pentru difuzorii de carte, brokerii informaţionali şi cititori. 

♦ Bibliografia Naţională. seria Cărţi, albume, hărţi este un buletin cu
apariţie bilunară editat din anul 1952. Lucrarea dispune de indexuri
alfabetice de autori şi nume de persoane, de titluri de lucrări şi de
edituri. 

♦ Bibliografia Naţională. Seria Publicaţii seriale apare din anul
1992, având o periodicitate anuală. Lucrarea, care redă producţia
naţională de publicaţii periodice, dispune de indexuri alfabetice de
titluri, de redactori şi de editori. 

♦ Bibliografia Naţională. Seria Note muzicale. Discuri. Casete
apare din anul 1968, având o periodicitate trimestrială. Cuprinde
producţia naţională de partituri, CD-uri, discuri, casete etc. şi oferă
indexuri alfabetice de nume de persoane şi de titluri. 

♦ Bibliografia Naţională. Seria Românica oferă descrierea
bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de
doctorat) publicate în străinătate care sunt semnate/editate de
autori/editori români sau de origine română ori care sunt
consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti.
La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite în principal
următoarele surse: catalogul Bibliotecii Naţionale a României,
baza de date OCLC, cataloage on-line ale bibliotecilor naţionale
din Europa, America de Nord şi Israel, ediţiile Books in Print ale
diverselor ţări etc. 

♦ Bibliografia Naţională. Seria Teze de doctorat este o publicaţie
cu periodicitate anuală editată din 1995. Lucrarea dispune de
indexuri alfabetice de nume, de titluri şi de edituri. 

♦ Bibliografia Naţională. Seria Articole din publicaţii periodice.
Cultură este o lucrare cu periodicitate lunară, editată din anul
2000, reluând (exclusiv pentru domeniul sus-amintit) bibliografia
de articole editată de Biblioteca Centrală de Stat (actual Biblioteca
Naţională) în perioada 1953-1988. 
Lucrarea dispune de indexuri alfabetice de nume, de surse şi de
subiect.
Sursele utilizate sunt: publicaţiile periodice de cultură intrate în
Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. 

♦ Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România
apare neîntrerupt din 1957. De-a lungul anilor, a suferit mai multe
transformări. Din 1992 are periodicitate trimestrială.
Catalogul cuprinde lista indicativelor bibliotecilor colaboratoare,
descrierea bibliografică a cărţilor străine, precum şi indexuri
alfabetice de autori şi de titluri. 
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♦ Repertoriul periodicelor străine intrate în colecţiile din România apare anual din 1958. 
Lucrarea cuprinde lista indicativelor bibliotecilor colaboratoare, descrierea bibliografică a publicaţiilor,
precum şi un index alfabetic de titluri.

♦ Volumul Informare şi documentare: lucrări ale sesiunilor profesionale 2007 a apărut la editura
Bibliotecii Naţionale a României în decembrie 2007.
Cu un conţinut compozit, volumul cuprinde atât articole de prezentare a misiunii şi activităţilor serviciilor BNR,
cât şi de analiză a unor subiecte bibliologice de interes.
Aurelia Perşinaru, Mihaela Stanciu, Nicoleta Corpaci şi Laura Mărgărit se ocupă de numerotarea standardizată
ISBN-ISSN şi de programul CIP în România; Silvia Căpăţână – de istoria Depozitului legal în România;
Virginica Iamandi şi Andreea Răsboiu – de activităţi, procese şi politici de achiziţie; Elena Niţu şi Doina
Stănescu – de împrumutul interbibliotecar, precum şi de funcţia de centru naţional de schimb internaţional.
Noile principii şi filosofii de catalogare, problematica descrierii bibliografice standardizate şi a indexurilor
alfabetice, constituirea Listei de vedete de subiect enciclopedice româneşti – LIVES-Ro sunt câteva dintre
temele abordate de specialiştii Serviciului Catalogare. Clasificare (Victor Duţescu, Doina Lincu, Nina
Dumitrescu, Viorica Constantin, Maria Stăncescu, Denise Rotaru).
Izabela Lişman, Carmen Stângaciu-Cărăuşu, Elena Tălpeanu şi Delia Chiru se ocupă de relaţiile
Bibliotecii Naţionale a României cu publicul, de produse şi servicii, de soluţiile de marketing avute în
vedere pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor acestuia.
Colecţiile Speciale sunt prezente cu un consistent grupaj de articole privind structura colecţiilor de documente
de patrimoniu ale BNR; piesele cele mai valoroase ale colecţiei de carte bibliofilă românească; problematica
identificării, catalogării şi prezervării incunabulelor, fotografiilor, manuscriselor, partiturilor şi documentelor
audio-video; proiectele româneşti şi europene privind digitizarea documentelor de patrimoniu etc. Articolele
sunt semnate de Doina Nemeş, Dana-Silvia Ţilică, Elena-Maria Schatz, Marilena Popescu, Cristina
Marinescu, Ana Pleşia, Mihaela Niculescu şi Mariana Radu.
Din sumar mai amintim: articolul Dinei Paladi despre standardele naţionale şi internaţionale din domeniul
biblioteconomic, cel al Sandei Ciucur despre activitatea BNR, în calitate de agenţie bibliografică naţională,
cel al Marianei Lucia Nesfântu privind Laboratorul de Patologie şi Restaurare al BNR, articolele de
prezentare a filialelor Batthyaneum – Alba Iulia şi Omnia – Craiova ale Ileanei Dârja şi Doinei Ghiţă, precum
şi articolele semnate de Nicoleta Rahme şi Veronica Popa privind vizitele documentare întreprinse de BNR
în 2007.
În Cuvânt înainte, conf. dr. Elena Tîrziman, director general, vorbeşte despre „funcţiile de importanţă
socială” ale Bibliotecii Naţionale a României (funcţiile de conservare şi informare, funcţia culturală, funcţia
educaţională etc. ), precum şi de tipurile de public / partener vizate de această instituţie de rang naţional.
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Agenda profesională şi ştiinţifică

I. Sesiuni de comunicări şi ateliere de lucru organizate de Biblioteca Naţională a României

În anul 2007, Biblioteca Naţională a României a desfăşurat o serie de ateliere de lucru şi
sesiuni de comunicări ce reflectă misiunea şi funcţia sa specifică de centru metodologic naţional, în
sensul valorificării şi diseminării teoriilor şi conceptelor biblioteconomice prin prisma aplicabilităţii lor
practice. 

Manifestările din cadrul bibliotecii au vizat patru ateliere de lucru.

În luna octombrie, au avut loc două ateliere de lucru, cu următoarele teme: 
Colecţiile speciale – Norme privind accesul cititorilor la fondurile de patrimoniu ale BNR;
Dezvoltarea colecţiilor – Politici de achiziţie.

Temele abordate cu ocazia celor două ateliere de lucru din noiembrie au fost: Regăsirea
informaţiei în bibliotecile de mâine; Comunicarea şi valorificarea colecţiilor.

Aceste întâlniri profesionale s-au dovedit deosebit de utile pentru toţi bibliotecarii participanţi la
discuţii. Astfel, s-au putut cunoaşte mai amănunţit problemele cu care se confruntă serviciile din
Biblioteca Naţională, ce anume trebuie făcut pentru remedierea inconvenientelor şi îmbunătăţirea
activităţilor desfăşurate – o experienţă utilă şi benefică din perspectivă biblioteconomică.

II: Participări ale Bibliotecii Naţionale a României la alte manifestări profesionale şi ştiinţifice din
Bucureşti şi din ţară

Biblioteca Naţională a României a participat în 2007 la o serie de manifestări profesionale şi
ştiinţifice, conferinţe şi seminare pe teme de interes, organizate de alte instituţii şi structuri info-
documetare.

♦ În data de 27 aprilie 2007, Hotelul Novotel din Bucureşti a fost gazda unui workshop intitulat
The Brave New E(U) – World: as seen by ETH Library and Swets (Curajoasa nouă lume electronică:
viziunea Bibliotecii ETH şi a Swets). 

Acest important eveniment dedicat, cu precădere, achiziţiei şi managementului produselor
electronice în bibliotecă, a fost organizat de agenţia Swets, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din
România (ABR). Au fost prezenţi bibliotecari din reţeaua biblioteconomică universitară, profesori şi
reprezentanţi din rândul furnizorilor, inclusiv serviciul de achiziţii de la Biblioteca Naţională a României.
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♦ Universitatea Transilvania din Braşov a organizat în perioada 3-5 mai 2007 cea de-a VI-a
ediţie a conferinţei anuale cu participare internaţională Biblio-Braşov 2007, un prilej deosebit de
întâlnire a specialiştilor în biblioteconomie şi ştiinţa informării.

Conferinţa din acest an a reunit lucrări şi comunicări ştiinţifice pe tema “Biblioteca digitală”.

♦ Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” - Bucureşti a organizat în zilele de 17 şi 18 mai 2007
un seminar cu tema Utilizatorii Bibliotecilor. Practici documentare, satisfacţii, aşteptări, în cadrul
Asociaţiei Bibliotecarilor din România – Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar.

Din partea BNR au participat bibliotecari din Serviciul Comunicarea colecţiilor şi Cercetare. Dezvoltare.

♦ La cea de-a XVIII-a Conferinţă ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din
România), Sibiu 8-10 noiembrie 2007, a cărui tema a fost Bibliotecile publice şi accesul la informare
şi comunicare, Serviciul ISBN-ISSN-CIP din BNR a prezentat comunicarea Centrul Naţional ISBN-
ISSN-CIP din perspectiva accesului la informare şi comunicare. 

Din partea Biblioteca Naţională a României au participat bibliotecari din Serviciile ISBN-ISSN-
CIP şi Schimb Internaţional. BNR este membru al ANPBR din anul 2007.

♦ La cea de-a XVIII-a Conferinţă ABR cu tema Statutul profesiei de bibliotecar în
România, care a avut loc la Braşov, în perioada 19-21 septembrie 2007, Biblioteca Naţională a fost
reprezentată de bibliotecari din Serviciile Cercetare. Dezvoltare şi Schimb Internaţional.

III. Participări ale Bibliotecii Naţionale a României la conferinţe şi simpozioane internaţionale

Conferinţa Bibliotecarilor din Bibliotecile Naţionale Europene (CENL) – Helsinki,
septembrie 2007

La întâlnirea CENL din 2007 au fost abordate teme precum:
♦ digitizarea colecţiilor; - mutarea accentului de pe colecţiile de tip tradiţional pe cele digitale;

- crearea Bibliotecii Digitale Europene: o prioritate pentru bibliotecile naţionale din Europa şi pentru
strategia Comisiei Europene şi a Parlamentului European de susţinere a dezvoltării societăţii
informaţionale, de protejare a patrimoniului cultural european;

♦ asumarea – de către fiecare ţară din Europa – a protejării patrimoniului naţional scris, ca
parte a patrimoniului cultural european;

Importanţa participării active (cu resurse financiare, prin plata la zi a taxelor corespunzătoare,
cu resurse umane, tehnice şi documentare) a membrilor la proiectele şi acţiunile CENL este esenţială. 

Amendamentele aduse anul acesta la statutul CENL prevăd că neimplicarea membrilor aduce
de la sine excluderea din CENL.

Proiectul TELplus, susţinut de Uniunea Europeană şi de CENL, are în vedere, pentru anul
2008, implicarea activă a României şi Bulgariei.

La întâlnirea CENL din 2007, a participat, din partea BNR, conf. dr. Elena Tîrziman, director general.

Reuniunea de lansare a proiectului TELplus – Tallinn, octombrie 2007
Obiectivele majore ale proiectului:
♦ dezvoltarea, extinderea şi îmbunătăţirea serviciului Biblioteca Europeană (The European

Library), în ceea ce priveşte conţinutul şi accesibilitatea;
♦ trecerea la o nouă etapă a dezvoltării Bibliotecii Digitale Europene;
♦ crearea de valoare adăugată atât pentru cetăţenii din Europa şi din lume, cât şi pentru

bibliotecile naţionale partenere din Europa;
Proiectul are şapte programe de lucru. Cel de-al şaselea (WP6) are drept scop includerea

României şi Bulgariei, noile ţări intrate în UE, în The European Library, ca membri cu drepturi depline.
La eveniment a participat, din partea BNR, Luminiţa Gruia, şef serv. Automatizare.
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Seminarul internaţional Noul rol al bibliotecilor naţionale – Varşovia, decembrie 2007
Tema principală a seminarului a fost Situaţia bibliotecilor naţionale din estul şi centrul Europei

în contextul tendinţelor mondiale de aplicare a noilor tehnologii în serviciile destinate utilizatorilor de
bibliotecă.

Întâlnirile de la acest seminar au constituit un schimb de experienţă util în legătură cu
probleme de interes profesional. Iată câteva dintre temele abordate: - Viitorul bibliotecilor naţionale şi
progresele făcute în domeniul retroconversiei patrimoniului naţional scris; - Înregistrarea bibliografică a
domeniilor naţionale de Internet; - Reguli de finanţare a proiectelor de digitizare; - Drepturi de autor şi
acces comun la documente pe Internet.

La seminar a participat, din partea BNR, conf. dr. Elena Tîrziman, director general.
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Formare profesională

Şi în anul 2007 angajaţii Bibliotecii Naţionale a României au urmat cursuri de formare şi
specializare profesională.

Astfel, membrii ABBNR au participat la cursurile de calificare/perfecţionare organizate de
Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, după cum urmează:
Managementul prelucrării informaţiei şi administrării sistemelor informatice în bibliotecă
(Buşteni, 24-28.07.2007) – 3 persoane; Actualizarea cunoştinţelor. Tendinţe noi în biblioteconomie
(Buşteni, 20-31.08.2007) – 11 persoane; Internetul, un univers în plină expansiune (Buşteni,
3-8.09.2007) – 5 persoane; Comunicarea în bibliotecă (Buşteni, 10-15.09.2007) – 9 persoane;
Evidenţa şi valorificarea patrimoniului cultural mobil de tip carte. Modulul I (Bucureşti,
4-17.12.2007) – 4 persoane.

De asemenea, 7 salariaţi ai BNR au participat la un curs în domeniul achiziţiilor publice, curs
organizat de Best Finance: Atribuirea şi managementul contractelor de achiziţie publică (Bucureşti,
21-22.11.2007).

Practica biblioteconomică a studenţilor

Odată cu începerea anului universitar 2007-2008, studenţi ai secţiei Biblioteconomie şi Ştiinţa
informării, din anii I, II şi III de studiu, au efectuat practică de specialitate la Biblioteca Naţională a
României. 

Studenţii au vizitat serviciile BNR şi Cabinetul Bibliologic, pentru documentare privind o serie
de teme abordate de programa universitară de specialitate: „Bazele informării documentare”,
„Catalogarea documentelor”, „Tehnici de regăsire a informaţiei”, „Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor”,
„Teorii şi practici de indexare”, „Bibliografii”, „Sisteme digitale de gestiune a informaţiei pe Internet” etc.

Totodată, au fost vizitate serviciile care reflectă funcţiile specifice Bibliotecii Naţionale a
României – Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP, Depozit legal, Bibliografia naţională. 
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Standardizare

Biblioteca Naţională a României a preluat Secretariatul Comitetului Tehnic de
Standardizare 229 – Biblioteconomie, Informare şi Documentare din 1991. 

Acest Comitet, care funcţionează în cadrul Colegiului D (ASRO), elaborează standarde de
interes pentru activitatea naţională de bibliotecă şi este corespondentul naţional al ISO/TC 46, al cărui
secretariat este deţinut de AFNOR. 

Membrii Comitetului Tehnic de Standardizare 229 – Biblioteconomie. Informare şi
Documentare sunt specialişti desemnaţi de factorii interesaţi: Biblioteca Naţională a României,
Biblioteca Centrală Universitară din Bucurerşti, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională
Pedagogică, Arhivele Naţionale, Catedra de Bibliologie şi Ştiinţa Informării a Universităţii Bucureşti,
Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, Biblioteca Militară
Naţională, SC Imperial Club Consult SRL.

Comitetul Tehnic de Standardizare 229 asigură elaborarea şi punerea în aplicare a
standardelor ce determină unitatea naţională în domeniu şi are ca obiective elaborarea documentelor
normative naţionale, examinarea documentelor normative de standardizare în vigoare (modificare,
revizuire, confirmare, anulare), examinarea standardelor europene şi internaţionale în perspectiva
preluării lor în calitate de standarde naţionale sau a armonizării standardelor naţionale, colaborarea
la lucrările de standardizare în domeniu, furnizarea de informaţii privind procesul de standardizare în
domeniu. 

Activitatea de standardizare din anul 2007 a cuprins:
♦ Organizarea şedinţelor Comitetului de standardizare CT 229 şi de redactare a textelor aflate în lucru
(19.01.2007; 09.02.2007; 27.02.2007; 02.03.2007; 09.03.2007; 15.03.2007; 23.03.2007);
♦ Pregătirea pentru tipar a Dosarului ISO 15 489: Informare şi documentare. Managementul
înregistrărilor. Partea 1: Generalităţi şi Partea 2: Linii directoare predat la ASRO pentru tipar.
(partea 1 – 20 p.; partea 2 – 43 p.)

♦ Traducerea şi corelarea termenilor (ISO 26 000 Social Responsability - 69 p.) în cadrul
grupului de lucru CT 332 – Responsabilitate socială.

Vizite documentare

♦ În zilele de 12-13 septembrie 2007, Biblioteca Naţională a României a organizat o vizită
documentară care a inclus următoarele obiective: Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” - Argeş,
Biblioteca Judeţeană „ASTRA” - Sibiu, Filiala Batthyanem din Alba Iulia şi Biblioteca Judeţeană
„George Bariţiu” - Braşov. 

Pentru organizarea acestei vizite, BNR a beneficiat de suportul financiar (şi nu numai) al
Sindicatului Bibliotecarilor din BNR, precum şi al Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Vizita a fost un bun prilej pentru bibliotecarii noştri de a vedea două biblioteci funcţionând în
sedii noi, special concepute pentru a face faţă necesităţilor unei biblioteci publice a secolului XXI,
precum şi alte două sedii impozante prin arhitectură şi prin istoria pe care o înmagazinează (sediul
ASTRA şi sediul filialei Batthyaneum). 

În aceeaşi măsură, a fost un prilej de a observa eforturile (şi rezultatele meritorii) pe care
toate cele trei biblioteci judeţene le fac constant pentru deschiderea către comunitate, dezvoltând
activităţi din sfera marketingului şi a relaţiilor publice.

♦ În data de 2 noiembrie 2007, angajaţii Bibliotecii Naţionale a României au întreprins o nouă
vizită cu un caracter documentar şi cultural, de data aceasta la Târgovişte. Itinerarul a inclus:
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” - Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal „Curtea
Domnească” şi Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, precum şi mănăstirile Viforâta şi Dealu.
Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa îşi propune, printr-o serie de manifestări culturale, „să anime”
dialogul cu cei 14.000 de utilizatori înscrişi, îndeplinind astfel, rolul de centru de informare şi de
comunicare al comunităţii. 



Acorduri bilaterale

BNR a încheiat în cea de-a doua jumătate a anului trecut două acorduri de colaborare
cu Biblioteca Naţională Széchényi a Ungariei (30 noiembrie) şi cu Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova (14 decembrie).
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Scopurile generale ale acestor acorduri ţin de îmbunătăţirea cooperării dintre BNR şi cele
două biblioteci, având în vedere obiective comune precum susţinerea, promovarea şi valorificarea
culturii scrise prin mijloace profesionale specifice în context naţional şi internaţional.

Obiectivele acordurilor prevăd: - schimburi culturale, ştiinţifice şi profesionale bilaterale;
- susţinere reciprocă şi participarea comună la proiecte internaţionale şi regionale; - organizarea de
manifestări culturale, profesionale şi ştiinţifice comune.

Turul bibliotecii

În anul 2007, peste 200 de utilizatori străini au vizitat Biblioteca Naţională în scop turistic,
informativ şi de documentare, numărul acestora depăşind statisticile din anii trecuţi.

Au trecut pragul instituţiei noastre bibliotecari, ingineri, arheologi, muzeologi, profesori
universitari şi studenţi din ţări precum: Africa de Sud, Austria, Australia, Belgia, Bulgaria, USA, Canada,
Chile, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Olanda, Slovenia, Spania, Suedia,
Ungaria, USA. 

Cei mai mulţi au dorit să lase câteva impresii, păreri în cartea de onoare a bibliotecii. 
Printre vizitele marcante, menţionăm cele ale directorilor bibliotecilor naţionale din Austria (Dr.

Johanna Rachinger), Ungaria (Istvan Monok), Cehia (Adolf Knoll) şi Moldova (Alexe Rău).



Programe şi proiecte

Propunere de politică publică referitoare la digitizarea resurselor centrale şi crearea
Bibliotecii Digitale a României

La solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României a realizat în
2007 un studiu de fezabilitate, în vederea elaborării unei politici publice în domeniul digitizării,
prezervării digitale şi accesibilităţii on-line a resurselor bibliotecilor din România. 

Această propunere trebuie să fie în conformitate cu Concluziile Consiliului European asupra
Digitizării şi Accesibilităţii on-line a Materialului Cultural şi asupra Conservării Digitale (2006/C
297/01) şi cu Recomandările Comisiei Europene privind Digitizarea şi Accesibilitatea on-line a
Materialului Cultural şi Conservarea Digitală din 24 august 2006 (2006/585/EC).

Studiul de fezabilitate a urmărit identificarea tuturor aspectelor de natură tehnică, legală,
organizatorică şi financiară privind digitizarea resurselor specifice aflate în colecţiile bibliotecilor din
România şi a propus soluţii în acest sens. 

Prin colaborarea cu bibliotecile din Bucureşti şi din ţară, s-a urmărit definirea sistemului de
biblioteci din România sub aspectul colecţiilor deţinute, al infrastructurii IT, al posibilităţilor de
dezvoltare a colecţiilor digitizate. 

Acest proiect va permite o bună reprezentare a patrimoniului cultural naţional la nivel
european şi construirea profilului bibliotecii digitale.

“Informaţie printr-un simplu click” – Emerald Management Xtra

În data de 31 octombrie 2007, a avut loc la sediul central al BNR o prezentare-demonstraţie
a bazei de date Emerald Management Extra 95 Full Texte – cea mai extinsă şi comprehensivă colecţie
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Biblioteca Naţională a României este deţinătoarea unuia dintre cele mai importante fonduri
documentare şi patrimoniale din ţară.

Colecţiile sale speciale conţin: - carte veche şi bibliofilă românească (12.000 u.b.); - carte veche
şi bibliofilă străină (43.000 u.b.); - incunabule (164 u.b.); - manuscrise (9.000 u.b.); - corespondenţă
(30.000 u.b.); - foi volante (5.000 u.b.); - fotografii (113.000 u.b.); - periodice româneşti vechi (cca. 1.000
de titluri); - stampe şi desene (24.000 u.b.); - hărţi (13.000 u.b.), - atlase (1.1120 u.b.); - ex-librisuri (cca.
20.000 u.b.); - arhivă istorică: medievalistică (1.197 u.b.); - arhivă istorică: fond Kogălniceanu (76.000 file);
- arhivă istorică: fond Brătianu (46.156 file); - arhivă istorică: fond Saint-Georges (5.805 dosare); - arhivă
istorică: fond Bălcescu (cca. 1800 u.b.); - arhiva Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor.

Menţionăm că în anul 2007, din Colecţiile Speciale ale BNR au fost scanate: 3.000 u.b. fotografii;
1.300 u.b. ex-libris; 400 u.b. manuscrise; 120 p. stampe; 51.000 p. cărţi româneşti şi străine (secolele XVI-XVII).

În ceea ce priveşte documentele de patrimoniu deţinute de BNR, constituie o prioritate în cadrul acestui
proiect, următoarele tipuri de documente: carte românească secol XVIII (cca. 60.000 de pagini); fotografia
românească de secol XIX (cca. 20.000 u.b.); carte manuscrisă (cca. 9.000 u.b.); incunabule (165 u.b.).

Biblioteca Naţională a României şi-a reluat şi intensificat, din 2007, relaţia cu  LIBER, Liga Bibliotecilor
Europene de Cercetare, aflată sub auspiciile Consiliului Europei, la care este membră de mai mulţi ani. 

Înfiinţată în 1971, LIBER este o asociaţie profesională a celor mai importante biblioteci
universitare şi specializate din Europa.

În context european, LIBER are drept obiectiv promovarea intereselor bibliotecilor de cercetare
şi îndeplineşte următoarele funcţii: reprezintă interesele bibliotecilor de cercetare din Europa, îndeosebi
cele naţionale şi universitare; sprijină cercetarile de bibliotecă prin întâlniri, seminare, grupuri de lucru şi
publicaţii; promovează standardizarea în domeniile vitale pentru cooperarea interbibliotecară şi
automatizarea bibliotecilor; are un rol activ în formarea unei viziuni pe termen lung privind dezvoltarea
reţelei europene a bibliotecilor de cercetare.



de reviste electronice „peer-reviewed” care se adresează bibliotecarilor, studenţilor şi cercetătorilor,
prin intermediul a 160 de reviste full-text cu rezonanţă pe piaţa acestei categorii de publicaţii.

Filosofia de bază este “Informaţia printr-un simplu click”, iar principiile care au asigurat
internaţionalizarea şi popularizarea companiei sunt: un conţinut de calitate raportat la un preţ
convenabil, accesul îmbunătăţit la resurse, distribuţia pe scară largă a produselor şi serviciilor oferite.

Prezentarea ne-a fost oferită de către Informa Management, companie a grupului Books
Unlimited, înfiinţată în anul 2004, având ca obiect de activitate comerţul cu publicaţii online sub formă
baze de date, dar şi jurnale online sau chiar cărţi online. Folosind experienţa de peste 12 ani a companiei-
mama, Informa Management propune clienţilor săi cele mai noi metode de informare şi acces la cărţi şi
articole ştiinţifice, oferă servicii complete de analiză şi comparaţie a resurselor electronice, sisteme de
gestionare a mai multor resurse electronice, traininguri şi promovare a clienţilor săi.

Baza de date care ne-a fost prezentată oferă accesul la 11 reviste de biblioteconomie axate
pe: - dezvoltarea colecţiilor (Collection Building, Interlending & Document Supply, Reference
Reviews, Reference Services Review); - management de bibliotecă şi servicii de informare (The
Bottom Line: Managing Library Finances, Library Management, Library Review); - tehnologie
informaţională (Library Hi Tech, Library Hi Tech News, New Library World); - management
informaţional (OCLC Systems & Services).

Prin publicaţiile incluse în pachetul oferit de Informa Management, bibliotecarii beneficiază
de un ajutor extrem de preţios şi util în condiţiile bombardării informaţionale şi, în acelaşi timp, ale
dificultăţii de comunicarei, întărind rolul bibliotecarilor ca intermediari ai informaţiei.

LIVES-Ro – Lista de vedete de subiect enciclopedice româneşti

LIVES-RO (Lista de vedete de subiect enciclopedice româneaşti) este un limbaj de indexare
pre-coordonat, şi elaborat de Biblioteca Naţională a României, în colaborare cu bibliotecile publice
universitare din reţeaua naţională de biblioteci. 

LIVES-RO a fost realizat prin traducerea şi adaptarea Repertoriului Enciclopedic Francez de
Autoritate (RAMEAU). RAMEAU este un limbaj de indexare elaborat de Biblioteca Naţională a
Franţei şi construit pe baza Manualului de Indexare al Bibliotecii Congresului Statelor Unite şi
Repertoriului Enciclopedic de Autoritate al Bibliotecii Universităţii Laval din Canada.

LIVES-RO este compus dintr-un vocabular de termeni relaţionaţi şi dintr-o sintaxă (reguli de
construcţie pentru indexare). Spre deosebire de un tezaur, lista de autoritate de vedete de subiect nu
este constituită a priori, ci pe măsura necesităţilor de indexare şi evoluează pe baza propunerilor
făcute de reţeaua de utilizatori.

Prin intermediul Serviciului Catalogare. Clasificare din BNR, în anul 2007 s-au verificat,
corectat şi adaptat Ghidul LIVES-RO şi Lista vedetelor de subiect LIVES-RO (720 pagini).

În ceea ce priveşte implementarea/gestionarea LIVES-RO la nivel de reţea, obiectivul a fost
constituirea, în cadrul reţelei naţionale de biblioteci din România, a unui fişier de autoritate de
subiecte de tip enciclopedic, comun tuturor bazelor de date din biblioteci. Prin realizarea acestui
obiectiv, bibliotecile din România vor avea la dispoziţie un limbaj de indexare unificat, coerent, cu un
grad ridicat de accesibilitate pentru utilizatori. Graţie structurii şi funcţionalităţii sale complexe, acest
sistem poate fi extins către alte instituţii care gestionează informaţia. Datorită caracterului său trilingv,
această listă enciclopedică de subiecte va permite integrarea informaţiilor bibliografice naţionale în
sistemul informaţional internaţional.

Gestionarea fişierului de autoritate de subiecte LIVES-RO revine Bibliotecii Naţionale, prin
funcţia de realizare a controlului bibliografic naţional, ca parte a controlului bibliografic universal, în
conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002.

În acest context urmează să ia fiinţă Biroul de Fişiere de Autoritate, care va organiza şi
gestiona baza de date a fişierului de autoritate de subiecte la nivelul Bibliotecii Naţionale şi al reţelei
de biblioteci din România.
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Proiectul noii clădiri

Biblioteca Naţională, obiectiv definitoriu al culturii române şi edificiu marcant al oraşului
Bucureşti, urmează să răspundă unor dorinţe şi necesităţi mai vechi, nerealizate până în prezent,
în acord cu exigenţele impuse de un asemenea program, similar cu realizările europene de
prestigiu.

De curând, spaţiul destinat Bibliotecii Naţionale (90.000 mp) a sporit prin adăugarea
corpului Aulă, adiacent Bibliotecii pe latura de sud, în suprafaţă desfăşurată totală de aproximativ
22.000 mp. În acest fel, spaţiul destinat Bibliotecii Naţionale a României este de 112.000 mp. (arie
desfăşurată totală), edificiul revenind la forma şi dimensiunile iniţiale.

Pentru asigurarea funcţiunilor multiple ale BNR, urmează crearea de spaţii caracteristice,
structurate pe următoarele funcţiuni: - spaţii destinate activităţilor de Bibliotecă Naţională; - spaţii
preponderent culturale; - spaţii administrative de deservire; - spaţii tehnice, circulaţii anexe utilitare.

Toate aceste funcţiuni vor conlucra la obţinerea unui amplu centru de cultură, interesant şi
atrăgător pentru public. Tratarea arhitecturală a acestor spaţii va fi modernă, realizându-se o
imagine deosebită, în acord cu importanţa funcţiunii instituţiei.

Reorganizarea spaţiilor

♦ În cea de-a doua jumătate a anului 2007 a avut loc reorganizarea şi modernizarea mai
multor săli de lectură, a Sălii Cataloagelor şi a Cabinetului Bibliologic. Au fost unite două săli de
lectură din sediul central şi astfel s-a recuperat un spaţiu destinat unui nou depozit. 

♦ De asemenea, depozitele Rezervei Naţionale a Publicaţiilor şi depozitull extern clădirii
bibliotecii, aflat în str. Ţepeş Vodă, au fost reabilitate, s-a constituit baza de date pentru publicaţiile
din depozite, şi, implicit s-a început casarea celor depăşite moral şi fizic.

♦ Sala Cataloagelor a fost complet reamenajată ca spaţiu şi funcţionalitate, prin instalarea
de mobilier specific, zece calculatoare noi cu monitoare LCD. Cataloagele tradiţionale (alfabetic şi
sistematic) pe fişe au fost reorganizate. De asemenea, s-a creat un birou de îndrumare preliminară
pentru utilizatori, aceştia putându-şi exprima opiniile în Jurnalul cititorului şi Cartea de oaspeţi.

♦ Cabinetul Bibliologic, laborator de pregătire profesională, a fost transformat dintr-un
cabinet exclusiv de lectură, cu acces liber la raft, într-un spaţiu modern pentru întâlniri profesionale,
pus la dispoziţie atât specialiştilor din bibliotecă, cât şi celor din afara bibliotecii. Această
reorganizare a constat în: - epurarea colecţiei, prin casări şi transferuri către depozite ale
publicaţiilor care nu mai prezentau de ani de zile interes pentru utilizatori sau care nu au fost
niciodată consultate şi în achiziţia de mobilier modern adaptat cerinţelor şi noilor concepte.
Urmează o a treia etapă, care va avea în vedere achiziţia de logistică necesară unui asemenea
spaţiu interactiv. 
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♦ Spaţiile destinate activităţilor de Bibliotecă Naţională trebuie riguros controlate şi
structurate pe funcţiuni deoarece adăpostesc  obiecte de patrimoniu, unele dintre ele cu valori
deosebite: - spaţii de informare, înscriere, direcţionare, control acces; - spaţii pentru săli de
referinţe, cercetare bibliografică, cataloage tradiţionale şi cataloage electronice; - săli de lectură
specializate pe tipuri de activităţi: cca. 13.933 mp.; - cabinete de lectură; - depozite de carte,
manuscrise, stampe, fotografii, hărţi, planuri, periodice, teze de doctorat, depozit legal etc.: cca.
22.466 mp.; - spaţii pentru sisteme informaţionale, biblioteca digitală şi editură; - spaţii pentru
documente, evenimente şi manifestări audio vizuale, multimedia; - spaţii pentru laboratoare
restaurare carte, cca. 1.121 mp.; - spaţii pentru primire (difuzare carte, comunicare, strategie,
cooperare, relaţii culturale interne şi internaţionale, tranzit carte); - spaţii pentru reproduceri,
tipografie, muzeul cărţii; - spaţii corespunzătoare pentru circulaţia publicului, salariaţilor,
documentelor, separate unele de altele, cu un minimum de interferenţe atât orizontale, cât şi
verticale; - spaţii pentru anexe tehnico-funcţionale, utilităţi.

♦ Spaţiile preponderent culturale: - aula (400 locuri); - săli de diverse capacităţi pentru
conferinţe şi manifestări culturale; - spaţii publice polivalente pentru diverse întâlniri, manifestări,
relaţii culturale diverse; - sală multimedia, librărie, anticariat; - spaţii pentru alimentaţie publică,
divertisment; - spaţii pentru expoziţii diverse (carte, artă, tehnică etc.); - spaţii pentru evenimente şi
manifestări multimedia; - spaţii pentru contacte internaţionaleşi acces universal la informaţii.

♦ Spaţii administrative, de deservire: - spaţii pentru birouri salariaţi, administrativ,
conducere, consiliu ştiinţific, resurse umane, juridic, financiar etc.: cca. 8.056 mp; - spaţii pentru
deservirea personalului (restaurant; grădiniţă, cabinete medicale, sindicat etc.); - vestiare personal,
grupuri sanitare etc.

♦ Spaţii tehnice, circulaţii, anexe utilitare: - spaţii pentru asigurarea utilităţilor, centrală
termică, staţie frig, posturi de transformare, tablouri electrice generale, tablouri electrice de nivel,
rezervoare de apă; - spaţii pentru asigurarea circulaţiilor verticale pentru public, personal şi
documente (ascensoare, scări rulante, trotuare rulante etc. ); - spaţii pentru asigurarea racordurilor
de apă, canalizare, energie electrică etc.

Sarcina realizării proiectului “Biblioteca Naţională a României” a fost atribuită societăţii
comerciale “Carpaţi Proiect” – Bucureşti, în urma organizării unui concurs internaţional de către MCC
în noiembrie 2006. În cursul anului 2007, s-a definitivat studiul de fezabilitate şi s-au stabilit indicatorii
tehnico-economici ai investiţiei, urmând ca ei sa fie aprobaţi de guvern în cel mai scurt timp.
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Concluzii privind activitatea Bibliotecii Naţionale a României în anul 2007

A. Mediul extern
Activitatea desfăşurată de Biblioteca Naţională a României în 2007 a fost marcată de

un complex de factori de natură socială, tehnologică, economică, politică şi culturală. 
Aceşti factori caracterizează, de altfel, contextul general al ultimilor ani.

Printre fenomenele cele mai vizibile în plan social, amintim: - ritmul alert de dezvoltare
a societăţii informaţionale; - conştientizarea nevoii de educaţie permanentă; - diversificarea
tipologiei utilizatorilor bibliotecii, în paralel cu creşterea ponderii utilizatorilor tineri; - apariţia
de profesii noi şi nevoia de reconversie profesională; - conştientizarea şi exercitarea
drepturilor omului, în special, a dreptului la informare şi la exprimare liberă.

Contextul tehnologic a fost caracterizat, printre altele, de: - evoluţia rapidă a
tehnologiei informaţiei; - dezvoltarea şi extinderea sistemelor de comunicaţie; - creşterea
numărului de utilizatori ai tehnologiei informaţiei; - creşterea impactului documentelor
electronice şi audiovizuale şi a impactului mass-media.

În categoria factorilor de natură economică se înscriu: - continuarea reformei
economice şi consolidarea economiei de piaţă; - nivel scăzut al alocărilor bugetare;
- liberalizarea pieţii muncii; - creşterea exponenţială a costurilor de întreţinere; - dependenţa
de politicile financiare externe etc.

Între factorii de natură politică şi juridică se evidenţiază: - intensificarea ritmului de
implementare a strategiei de integrare a României în structurile UE; - preocuparea pentru
alinierea legislaţiei româneşti la cea a Uniunii Europene; - reforma administrativă; - ineficienţa
legii sponsorizării.

Printre cele mai importante componente ale mediului cultural pot fi menţionate: -
extinderea fenomenului globalizării şi a consecinţelor acestuia; - dezvoltarea
multiculturalismului, în paralel cu nevoia de conservare şi de promovare a identităţii culturale.

Spre deosebire de majoritatea bibliotecilor din spaţiul european, Biblioteca Naţională
a României a fost marcată în continuare de o severă discrepanţă între misiunea, funcţiile, rolul
şi importanţa sa strategică şi resursele financiare alocate pentru actualizarea şi completarea
colecţiilor, pentru informatizarea activităţilor, produselor şi serviciilor oferite utilizatorilor,
pentru creşterea spaţiilor de depozitare şi de expunere a documentelor, de lectură şi de
comunicare a colecţiilor, pentru perfecţionarea profesională a personalului de specialitate.

B. Realizări deosebite

I. Modernizări şi restructurări ale unor săli de lectură şi depozite

♦ Reorganizarea şi modernizarea Cabinetului Bibliologic „Dan Simonescu”, prin
transformarea sa dintr-un spaţiu exclusiv de lectură, într-un spaţiu destinat atât informării în
domeniu, cât şi întâlnirilor profesionale, pus la dispoziţie atât specialiştilor din bibliotecă, cât
şi celor din afara sa. 

Reorganizarea cabinetului a presupus epurarea şi actualizarea colecţiei de
documente (prin casarea şi transferul – către alte depozite ale BNR –  a publicaţiilor care nu
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mai prezentau interes pentru utilizatori) şi achiziţia de mobilier modern, multifuncţional şi de
logistică necesară unui asemenea spaţiu interactiv.

♦ Reorganizarea şi modernizarea echipamentului informatic al Sălii Cataloagelor,
pentru a corespunde cerinţelor utilizatorilor.

♦ Mutarea şi reorganizarea depozitului de carte situat în strada Ţepeş Vodă (clădire
revendicată). Acest depozit este utilizat pentru activităţile de schimb internaţional.

II. Acorduri internaţionale bilaterale

În 2007, Biblioteca Naţională a României BNR a încheiat două acorduri de
colaborare: cu Biblioteca Naţională Széchényi a Ungariei (30 noiembrie) şi cu Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova (14 decembrie).

Obiectivele acestor acorduri prevăd schimburi culturale, ştiinţifice şi profesionale,
susţinere reciprocă şi participare comună la proiecte internaţionale şi regionale, organizarea
de manifestări culturale, profesionale şi ştiinţifice în parteneriat.

III. Achiziţionarea bazei de date on-line Emerald Management – Extra 95
FullTexte

Această bază de date oferă accesul la 11 reviste de biblioteconomie axate pe: 
♦ dezvoltarea colecţiilor (Collection Building, Interlending & Document Supply,
Reference Reviews, Reference Services Review);
♦ management de bibliotecă şi servicii de informare (The Bottom Line: Managing Library
Finances; Library Management, Library Review);
♦ tehnologie informaţională (Library Hi Tech, Library Hi Tech News, New Library World);
♦ management informaţional (OCLC Systems & Services).

IV. Elaborarea unei noi organigrame şi a unui nou Regulament de Organizare
şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României

Prin elaborarea acestor documente s-a urmărit: 
♦ stabilirea unei structuri instituţionale care să permită dezvoltarea ulterioară, conform
Strategiei Bibliotecii Naţionale a României pe perioada 2008-2012 şi având în vedere
funcţionarea la parametri normali în noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României, aflat în
construcţie;
♦ optimizarea funcţiilor specifice de bibliotecă naţională şi de bibliotecă publică, la nivelul
organizării generale; 
♦ înfiinţarea unor noi structuri  care să permită îndeplinirea tuturor funcţiilor Bibliotecii
Naţionale a României, conform Legii bibliotecilor, şi participarea cu succes la proiectele
europene de anvergură;
♦ reabilitarea depozitelor şi reorganizarea colecţiilor (în condiţiile în care lipsa acută de spaţiu
a provocat grave disfuncţionalităţi în sector), prin înfiinţarea unui serviciu nou: Depozite.
Legătorie;
♦ dezvoltarea capacităţii de valorificare a colecţiilor, produselor şi serviciilor BNR, prin
reorganizarea Serviciului Editura Bibliotecii Naţionale.
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V. Vizite documentare

În ideea reluării activităţii de coordonare metodologică şi de restabilire a contactelor
cu structurile din sistemul naţional de biblioteci publice, Biblioteca Naţională a României a
organizat două vizite de informare-documentare:
♦ În perioada 12-13 septembrie 2007, la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş,
Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu, BNR – Filiala Batthyaneum Alba-Iulia, Biblioteca
Judeţeană „George Bariţiu” Braşov;
♦ În data de 2 noiembrie, la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa” şi la
Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti din Târgovişte.

C. Problemele Bibliotecii Naţionale a României

Biblioteca Naţională a României se confruntă cu o serie de lipsuri majore care duc la
imposibilitatea îndeplinirii funcţiilor de bibliotecă naţională conform Legii bibliotecilor nr.
334/2002, pe de o parte, şi a exigenţelor impuse de politicile culturale europene, pe de altă
parte.

I. Lipsa unui sistem integrat de bibliotecă modern

Dat fiind că toate activităţile de bibliotecă se derulează în sistem informatizat,
achiziţionarea şi implementarea unui sistem integrat de bibliotecă, la standarde
internaţionale, reprezintă o prioritate pentru Biblioteca Naţională a României.

Folosirea în continuare a actualui soft de bibliotecă (implementat în anul 1995) are
drept consecinţă imposibilitatea de a dezvolta şi de a moderniza produsele şi serviciile pe
care o biblioteca naţională trebuie să le ofere utilizatorilor săi (din ţară şi din lume): catalog
online, cataloage colective online, bibliotecă digitală, referinţe digitale, împrumut
interbibliotecar online (ILL), baze de date naţionale (bibliografia naţională pentru diferite tipuri
de documente), precum şi de a fi partener în proiecte de cooperare, precum cele de creare a
unor baze de date europene.

Achiziţionarea şi implementarea unui nou sistem integrat de bibliotecă este singura
soluţie ca Biblioteca Naţională a României să aibă produse şi servicii competitive şi să îşi
îndeplinească funcţiile de bibliotecă naţională.

II. Lipsa spaţiilor de depozitare şi de lucru

În momentul de faţă, situaţia Bibliotecii Naţionale a României este dezastruoasă în
ceea ce priveşte spaţiul.

Patrimoniul său de aproximativ 13 000.000 u.b. este depozitat în şapte locaţii, dintre
care două aflate în afara Bucureştiului. 

Urmare a acestei situaţii, Biblioteca Naţională a României este constrânsă la:
- condiţii de depozitare care pun în pericol integritatea fizică a colecţiilor;
- acces limitat la colecţia de carte (mai puţin de 10%!); din cauza spaţiului limitat de
depozitare, restul de publicaţii sunt legate în pachete stivuite în diversele depozite
împrăştiate în tot oraşul Bucureşti;
- acces şi mai limitat la colecţia de periodice – se pot consulta doar periodicele apărute
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în ultimii trei ani, restul fiind stivuite şi depozitate în sediul nou, aflat încă în construcţie.
Mai mult decât atât, în toate aceste depozite, spaţiul de creştere este zero. 
Subsolul sediului central, în care se aflau depozitate 300.000 de u.b., este de mai

mulţi ani inutilizabil (au fost începute lucrări de consolidare şi de asanare a spaţiului; acestea
nu au fost finalizate dat fiind că sediul se află în litigiu, autorizaţiile necesare acestor lucrări
neputând fi reînnoite).

Inexistenţa unor spaţii adecvate face imposibilă reabilitarea depozitelor, etapă absolut
necesară în perspectiva mutării Bibliotecii Naţionale în noul sediu.

Să mai adăugăm şi faptul că spaţiile de lucru nu respectă normele în vigoare privind
desfăşurarea activităţilor profesionale în biblioteci (asigurarea calităţii, securităţii şi sănătăţii la
locul de muncă). Lipsa spaţiilor adecvate se repercutează şi asupra bunei funcţionări a
echipamentelor (calculatoare, tipografie, laborator de patologie).

III. Personal insuficient

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, Biblioteca Naţională a României trebuie să
realizeze indicatori de performanţă specifici bibliotecilor naţionale europene, produse şi servicii
corespunzătoare şi să participe la proiectele europene, alături de celelalte biblioteci naţionale.

În momentul de faţă, Biblioteca Naţională a României nu are posturile necesare
pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Atât prin Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cât şi prin funcţiile pe care le îndeplineşte
încă de la înfiinţare, Biblioteca Naţională a României are statutul şi misiunea tuturor
bibliotecile naţionale europene şi reprezintă România în organismele şi proiectele specifice
europene – CENL (Conference of European National Libraries), TEL (The European Digital
Library) etc.

Conform Legii bibliotecilor, criteriul de normare pentru Biblioteca Naţională este de 1
post/30.000 de locuitori. În Anexa 1 a aceleiaşi legi este prevăzut un număr maxim de 995 de
posturi pentru Biblioteca Naţională a României, număr la care trebuie să se ajungă treptat, pe
măsura dării în folosinţă a noului sediu al Bibliotecii Naţionale a României, precum şi a
funcţionării în parametri optimi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat anual de
Ministerul Culturii şi Cultelor, prin legile bugetare.

În momentul de faţă, din cauza lipsei acute de personal, salariaţii bibliotecii depăşesc
cu mult sarcinile prevăzute în fişa de post (ea însăşi supraîncărcată de mult timp).

IV. Aprobarea cu mare întârziere a bugetului destinat dotărilor independente

Aprobarea bugetului pentru dotări independente în ultimul trimestru al anului (cel
mai adesea, la sfârşitul lunii noiembrie) face imposibilă derularea în conformitate cu legea
a procedurilor de achiziţii publice prin licitaţie deschisă până la încheierea anului, ştiut fiind
că această procedură se definitivează în minimum trei luni (luând în calcul eventualele
contestaţii, etc). 

Prin urmare, achiziţia de produse şi servicii a căror valoare impune aplicarea
procedurii de licitaţie deschisă – softul integrat de bibliotecă este un astfel de produs – trebuie
să înceapă cel târziu în luna mai, astfel încât până la sfârşitul anului achiziţia să fie realizată,
iar produsul să poată fi implementat şi testat, în conformitate cu toate etapele de testare
specifice unui software complex.
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The collections of the National Library of Romania comprise 13,000,000
bibliographical units: books, periodicals, manuscripts, scores, audio-video documents,
photos, maps, prints etc.

NLR has two headquarters in Bucharest (the central headquarters and the Special
Collections), as well as two branches (Omnia – Craiova and Batthyaneum – Alba Iulia).

The library supplies 13 specialized reading halls, with a total capacity of 300 seats. 
Access is free, upon a permit issued to any person older than 18 years.
The library offers information services, internet access, national and international

book lending services.

The database contains more than 500,000 bibliographical units (b.u.): Romanian
books, foreign books, PhD theses, periodicals, unpublished bibliographies, articles from
publications, bibliology abstracts.

The department Special Collections includes following cabinets: Bibliophily,
Manuscripts, Historical Archives, Romanian old periodicals, Prints, Cartography, Audio-Visual.

The Cabinet of Bibliophily:  ca. 53,000 bibliographical units – incunabula, old books,
rare books, loose leafs.

The Cabinet of Manuscripts: - Latin, Arab, Persan, Slave, Greek manuscrips;
- aprox. 30,000 bibliographical units correspondence and journal pages (Titu Maiorescu,
Martha Bibescu, George Enescu, Simona Lahovari, Mircea Eliade, Emil Cioran, Vasile
Voiculescu, Mihail Sebastian etc.); literary manuscripts (O. Goga, N. Iorga, I. Pillat, Duiliu
Zamfirescu, L. Blaga, Camil Petrescu, M. Sadoveanu, Tudor Arghezi, G. Călinescu etc.).

The Historical Archive: the “M. Kogălniceanu” resources (1.162 files), “I.C. Brătianu”
(724 files), “Al. Saint-Georges” (5.804 files).

Old Romanian periodicals (from the beginning of the 19th century up to 1948):
calendars, almanacs, year books, annals, newspapers, organs of the political parties, cultural,
literary, juridical, economic magazines etc.

The Cabinet of Photography: ca. 19,000 bibliographical units – original photos and
illustrated post cards.

The Cabinet of Cartography: ca. 3,661 bibliographic units – historical maps,
linguistic maps, ethnographic maps, demographic maps, military maps, tourist maps,
topographical surveys, plans of cities and estates; ca. 1,000 geographical, geological,
climatic, meteorological, hydrographical atlases, books of maps of the soil and the
environment.

The Audio-Visual Cabinet: gramophone plates, records, CDs, DVDs, scores,
monographies etc.

Contact: 
www.bibnat.ro go@bibnat.ro Phone: 021/3142434;     Fax: 021/3123381
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The Year 2007 and the National Library

For the National Library of Romania, the year 2007 can be considered a year of
consolidation of librarianship activities specific to a national library, as well as a year of
openness towards cooperation and partnerships.

The main objective for the next five years is to reorganize the existent services and
activities, so that the institution could fulfill, in the best manner, the functions specific to a
national library, in accordance with current society and modern institutional building requests,
which will offer indeed essence to the new headquarters where the National Library of
Romania is going to develop the activity. 

Thus,
The current activity of the library has taken into considerations the strengthening of

specific functions and activities. The librarianship and administrative services has joint their
efforts towards reorganization and making more efficient some of the activities and spaces
and are taking into account, as a medium term objective, the activity and collections
organization from the point of view of moving into the new library building.

The year 2007 was a wealthy year as well from the cultural, scientific and professional
expectations. The National Library organized thematic exhibitions, has coordinated the
participation at book fairs, its specialists took part at symposiums and conferences. In 2007,
the National Library of Romania carried on four scientific workshops. The publishing activity
has illustrated the library’s achievements in this field, in addition to the known titles being
published a volume of scientific works of professional manifestations that took place during
this year and The Guide of the Romanian publishing houses.

The cooperation between our library and libraries from the national system can be
considered a successful one. It is desirable redefining the methodological function of the
National Library and, in this context, has been organized joint manifestations with county
libraries. A feasibility study in the field of digitization the specific resources in the Romanian
library collections has been elaborated, study that contributed to the elaboration of public
policy regarding the achievement of Romanian Digital Library, as part of The European Digital
Library – EUROPEANA.

The year 2007 was, for the National Library of Romania, as well, a year of
international reopens: the activity within the CENL has been taken back; the institution
participated at a workshop and specialty book fair in Poland; signed two collaboration
agreements with the National Library Széchényi of Hungary and with the National Library of
the Republic Moldavia. The National Library is involved in the TEL Plus project.

The activity report that we offer you in the following pages describes, therefore, the
institutional itinerary of the National Library of Romania in 2007. The given information is
organized in such a manner so that emphasizes those two main function categories that our
institution has assumed – national functions and functions of public library. 

dr. Elena Tîrziman
director general
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The Mission of the National Library of Romania

The National Library of Romania provides quality access
to its collections, for the generation of today, as well as for the
future ones, with the purpose of research, study or informing.

In order to accomplish this mission, the National Library
of Romania

● collects, processes, preserves and revaluates all kinds
of documents from the national patrimony;
● manages the national cultural patrimony of publications
(books, periodicals), manuscripts, old books, incunabula,
maps, photos, audio-visual materials and electronic
documents;
● organizes the Legal Repository, the principal source of
knowledge regarding the national culture. 

The Vision of the National Library of Romania

Within the framework of the politics of permanent support
of cultural values, the National Library of Romania will further on
secure the preservation of the national heritage, assuming as well
to transmitting the spiritual values of the Romanian people. In this
respect, the National Library of Romania wants to broaden the
access to culture, by attracting more categories of users to study
its valuable collections and by active involvement in the
development process of the European Digital Library.

The National Library of Romania is the coordinator of the
project of the National Joint Catalogue of the Romanian and
foreign publications, and, as well, the initiator of other projects of
national interest in the field. 

Through its specific activities and functions, the National
Library of Romania emphasizes the Romanian culture within the
country and abroad and has an essential role in the development
of cultural programs of national and international interest. In order
to reach this objective, the institution will permanently trace and
include in its collections publications from the category Românica
– works published in other countries and in any language,
referring to the culture and civilization of the Romanian people.
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As its name suggests, the National Library of Romania
officiates in the first place national functions, being responsible for
preservation, research, enriching and valuating the national
heritage of documents. 

The National Library of Romania organizes and manages
the National Reserve of Publications and is the national
methodology center, elaborating methodological instructions and
norms for the public libraries. It draws up studies, researches and
documentary information in the field of librarianship, as well as in
other cultural fields. 

As National Center of Pathology and Documents
Restoration, in respect of the international norms in force, the
National Library of Romania elaborates norms and methodologies
of preservation and restoration, of functioning for the restoration
laboratories all over the country, and offers specialized
assistance. 

The National Library of Romania has the duty of
elaborating the National Bibliography of Romania for all types of
documents, compiles union catalogues and acts as National
ISBN-ISSN-CIP Center.

The National Library of Romania is the National Agency
for Legal Repository, managing and coordinating the legal
repository at central level.

Until recently perceived almost exclusively as “state
repository libraries”, with the express mission of preserving the
national documentary heritage for the present and future
generations, the national libraries have redefined their role and
mission within the last years, in the context of extending the
information and knowledge technology, facilitating the access to
their cultural and scientific heritage for more and more diversified
categories of users.

More and more carrying out functions of public library, as
well, in the last years the National Library of Romania has
consolidated its image of mail communication engine of the
Romanian documentary patrimony in order to fulfill the quality
requirements of its users. 

The National Library of Romania provides unlimited
access to its collections, supplies specialized quality services,
answers to the international needs in all fields.



The National Center ISBN-ISSN-CIP includes the National ISBN Center, the
National ISSN Center and is responsible for managing the CIP Program (cataloguing before
publication). 

I. The National ISBN Center is the Romanian representative of the International ISBN
Agency, with the headquarters in London. 

II. The National ISSN Center is the Romanian representative of the International ISSN
Center, with the headquarters in Paris. 

III. The National CIP Center coordinates the collaboration program between the
publishing houses and the National Library of Romania (NLR). This free and mandatory
program relies on Law 186/2003. The Center issues the Bibliography of the books to be
published – CIP (monthly publication). 

Collaborations

Promotion activities
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♦ There have been registered 182 new publishing houses, there have been assigned 28,060 numbers
for publishing houses and 650 for works in own supervision.

♦ There were registered 1,187 ISSN numbers; there have been verified and brought up to date 4,551
ISSN records.

♦ There have been elaborated 21,673 bibliographic descriptions for books to be published; there were
brought out 12 editions of the Bibliography of the books to be issued – CIP.

♦ It was involved in scientific, cultural, methodological and promotion activities organized by BNR; 
♦ It brought up to date the ISBN, ISSN, CIP sections on the BNR website. 
ISBN: ♦ It elaborated works and professional materials for the foundation of other institutions; ♦ It
developed the relations to the International ISBN Center, by delivering the requested materials within
the projects specific to the international network and the annual activity report. 
ISSN: ♦ It elaborated works and professional materials, at the request of other institutions; ♦ It
developed the relations with the International ISSN Center, by delivering the requested materials
within the projects specific to the international network and the annual activity report; ♦ It delivered
case studies for the republication of the ISSN Handbook within the International ISSN Center.

ISBN: ♦ It brought up to date the specific promotional materials; ♦ In order to promote the standard
numbering system at national level, it was represented at book fairs and other events in the field; ♦ It
drew up and edited the first edition of the Catalogue of the Romanian Publishing Houses; 
ISSN: ♦ It brought up to date the specific promotional materials and the ISSN section on the BNR
website;
CIP: ♦ It brought up to date the specific promotional materials and the CIP section on the website of
the National Library of Romania; ♦ In order to promote the CIP Program at national level, it
participated at book fairs and other events in the field.



The Department Legal Repository manages the Legal Repository at central
level and coordinates the Legal Repository at local level. 

I. The legal transit repository

II. Processing books / audio-video:

♦ There have been issued 17,906 Legal repository numbers, out of which 9,727 for 2007 publications.
♦ Book duplicates: 2,876
♦ Assigned Legal repository numbers (in the decreasing order of the years of publishing):
2007 = 9,727; 2006=7,383; 2005 = 976; 2004 = 324; 2003 = 165; 2002 = 132; 2001 = 84;
2000 = 59; 1999 = 32; 1998 = 9; 1997 = 3; 1996 = 8; 1995 = 4; 1993 = 2; 1992 = 1; 1990 = 1.

III. Legal Repository Books – Intangible fund: 18,085 b.u., in value of 218,870.58 lei. 

IV. Legal Repository PhD Theses – Intangible fund: 3,260 b.u. in value of 22,915 lei.

V. Legal Repository Periodicals – Intangible fund: 33,413 b.u. in value of 39,831.92 lei. 

VI. The relationship with the producers
There have been retrieved: 4,800 book titles, 300 issues of serial publications, 662

audio-video documents. It worth mentioning that, the collaboration with the publishers is better
from year to year: 
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Repository Number of units received and delivered

Legal transit repository – periodicals 188,057 copies/no.

Legal transit repository – books/audio-video 118,209 b.u

Type of document 1st semester 2nd semester Total (b.u.)
Books 57,908 b.u. 58,624 b.u. 16,532 b.u.

CD-ROM 390 b.u. 450 b.u. 840 b.u.

CD 261 b.u. 293 b.u. 554 b.u.

Audio tapes 138 b.u. - 138 b.u.

Maps 4 b.u. 28 b.u. 32 b.u.

DVD - 113 b.u. 113 b.u.

Type of document No. b.u.

Pre-print books 16,748 b.u.

DL books 17,461 b.u.

Group books 275 b.u.

CD-ROM 142 b.u.

Maps 9 b.u.

DVD 19 b.u.

Year 2000 2003 2006 2007
No. of titles 12,135 15,079 16,370 17,736



The Department National Bibliography elaborates 5 of the 6 series of the
current national bibliography:

I. National Romanian bibliography. Books, albums, maps (since 1952, bimonthly) 

II. National Romanian bibliography. Doctoral theses (since 1995, annual) 

III. National Romanian bibliography. Serial publications (since 1992, annual)

IV. National Romanian bibliography. Românica (since 1990, annual)

V. National Romanian bibliography. Articles in periodic publications. Culture
(since 2000, monthly) 

Bibliographic description of Romanian and foreign serials from the publications fund of the
National Library. 
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♦ There have been elaborated the 24 issues of the series (15,413 bibliographic records).

♦ 2,927 bibliographic records.

♦ 2,317 bibliographic records.

♦ 400 bibliographic records; approximately 150 identified titles.

♦ Numbers 1-12/2006 (22,187 records) and 1-4/2007 (7.012 records) have been issued.

♦ 350 titles.

International collaborations

Romania participates with bibliographic information at ABELL – Annual bibliography
of English language and literature, Index translationum, ABHB – Annual bibliography of
history of the printed book and libraries, BIHR – Bibliographie internationale de l’umanisme et
de la Renaissance.
♦ 1,860 bibliographic records, sent to international collaborators.



The Office National Reserve of Publications (NRP) organizes and manages
the reserve of publications at national level, representing a source of supply for documentary
structures in the country and abroad (libraries of Romanian communities etc.)

The Department UNION Catalogues publishes the Index of foreign serial
publications joining the Romanian collections (quarterly) and the Catalogue of foreign
books joining the Romanian collections (quarterly).

A. Editorial activity:
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♦ total processed documents: 84,222 b.u., in value of 467,257,.41 lei.

B. References. Collaborations. Other activities:
♦ number of collaborating libraries in 2007: 140;
♦ bibliographic references by request: more than 100 references (books and periodicals);
♦ maintaining collaboration with the present partners and attracting new partners (through addresses,
phone conversations, emails etc.);
♦ professional assistance (processing foreign publications) offered to the library of the Romanian
Peasant’s Museum; the library of the Museum of the Town of Bucharest; the library of the National History
Museum; the library of the Grigore Antipa Museum; the library of the Institute of Art History;
♦ collaboration with the Institute of Inter-Balkan Collaboration “Rigas Velestinlis” for the project regarding the
centralization of bibliographic data and scanning the Greek manuscripts belonging to Romanian libraries.

Total info-documentary structures, beneficiary of NRP 52 21,493 b.u..
County libraries 4 2,335 b.u.

Municipal libraries 2 2,348 b.u.
Town libraries 3 2,870 b.u.

Communal libraries 14 6,856 b.u.
Associations and foundations 3 270 b.u.

School libraries 7 3,313 b.u.
Monasteries, parishes, theological institutes 18 2,990 b.u.

Penitentiary libraries 1 511 b.u.

Title of the publication Periodicity Number of entries
(of bibliographic references) Situation

Union Catalogue of the foreign
books joining the Romanian

libraries
Quarterly

No. 1/2006 – 3,505 references
No. 2/2006 – 3,484 references
No. 3/2006 – 3,663 references
No. 4/2006 – 3,266 references

Total references: 13,918

edited and spread
edited and spread
edited and spread

to be published

Title of the publication Periodicity Number of entries
(of bibliographic references) Situation

Index of foreign periodicals
joining the Romanian libraries Annual 4,413 references To be spread

Total documents
entered in NRP from
the NLR collections

Legal Repository Completing
collections ISBN-ISSN-CIP International

exchange

27,329 b.u. 23,558 b.u. 1,457 b.u. 106 b.u. 2,685 b.u.

Total value: 282,262.14 lei



The Department Acquisitions-Publications elaborates and coordinates the
current and future development policy of the collections of the National Library of Romania.

1. Acquisition non-periodical publications

2. Acquisition periodical publications

3. Retrospective acquisition

4. Public donation non-periodicals

5. Initiatives

88 National Library of Romania

Method of acquisition No. of titles No. of volumes Value

BASE

Acquisition Romanian books 177 213 8,615.53

Acquisition foreign books 53 102 29,057.78

Audio-Video 416 864 30,016.00

Retrospective acquisition 5 5 11,570.24

TOTAL BASE 651 1184 79,259.55

EXCHANGE

Acquisition books Românica 114 680 19,550.04

TOTAL EXCHANGE 114 680 19,550.04

Method of acquisition No. of titles No. of volumes Value

BASE

Acquisition Romanian periodicals 336 20,890 31,449.56

Acquisition foreign periodicals 36 1,843 25,450.67

Acquisition databases 1 15,993.25

Total base 373 22,733 72,893.48

EXCHANGE

Acquisition periodicals Românica 206 8,178 102,973.76

Total exchange 206 8,178 102,973.76

♦ 5 titles *

* Aligning the acquisition procedures for documents at the Government Emergency Ordinance
34/2006, the Law of Public Acquisitions, meant setting major restrictions for the acquiring process,
reflected in the decreased volume and diversity of documents acquired in 2007.

♦ Signing the contract for the electronic on-line database EMERALD MANAGEMENT EXTRA 95
(librarianship).

Titles Volumes Value

Donations Romanian books 414 536 11,494.13

Donations foreign books 286 298 17,471.00

TOTAL 700 834 28,965.13



The Office International Exchanges functions as National Exchange Center and
answers to the information requirements of the users of the National Library of Romania. The
office is also in charge of the International Inter-Library Loan.

Book entries

Total books sent: 23,791 b.u. in value of 186,155.06 lei out of which: 

Periodicals

II. International Inter-library Loan:
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Entries Romanian and foreign
books in the Exchange repository 1,607 titles (2,322 copies) 43,339.55 lei

Sending publications (books) to
international exchange partners 2,870 b.u. 52,114.58 lei

Receiving publications (books)
from abroad 1,332 b.u. (out of which 137 Românica) 38,647.75 lei

Lists of offers edited and sent to
partners 3 with 239 titles

Lists of duplicates received from
partners

7,000 titles (out of which: 1,453 – required
by BNR; 906 – received from partners:)

Greivances issued by partners 244 titles (out of which 187 honored by the
Exchange)

Watching signal: According to the Acquisitions

Exchange repository 
(str. Sfinţii Voievozi) 18,761 b.u. 125,029.75 lei 

Donations to: Bangkok: 1 
Spain: 3 Russia: 1 Moldavia: 1

Exchange repository
(Central Headquarters) 2,160 b.u. 9,011.73 lei 

Donations to: Romanian Cultural
Institute Filocalia Orthodox Center

Romanian periodicals joining the Repository in the
Central Headquarters

81 titles – diverse suppliers
14 titles –BNR publications

Total no. of b.u. sent: 6,243
Received foreign periodicals 1.092 titluri

Number of Romanian periodicals requested by partners for 2008 272 titles (2,100 subscriptions)

No. Country Books Serials
1 Austria 9 1
2 Belgium 20 1
3 Byelorussia 11 1
4 Bulgaria 3 6
5 Canada 24 24

33 Czech Republic 93 3
6 China 11 1
7 Croatia 13 5
8 Denmark 22 13
9 Finland 3 12

10 France 24 26
11 Germany 190 3
12 Great Britain 14 9
13 Greece 1 3
14 Hungary 29 5

No. Country Books Serials
15 India 6 5
16 Israel 8 2
17 Italy 116 3
18 Japan 37 2
19 Korea 21 1
20 Kuwait 1 4
21 Latvia 4 100
22 Lithuania 11 79
23 Luxemburg 4 31
24 Macedonia 25 8
25 Moldavia 181 22
26 The Netherlands - 4
27 Norway 2 3
28 Poland 12 3
29 Portugal 31 58

No. Country Books Serials
30 Russia 163 45

31
Serbia and
Montenegro

85 32

32 Slovakia 3 -
34 Spain 59 5
35 Sweden 8 14
36 Switzerland 17 2
37 Thailand 6 16
38 Turkey 1 1
41 Turkmenistan 1 1
39 Ukraine 28 11
40 U.S.A. 28 5
42 Venezuela 2 2
43 Other countries 5

Titles requested by BNR 32
(21 books and 11 photocopies)

Solved: 19
(10 books and 9 photocopies)

Titles requested by partner libraries 61
(27 books and 34 photocopies)

Solved: 51
(17 books and 34 photocopies)

Exchange relations:
♦ Total amount of relations: 786, in 81 countries.



The Department Receiving – Accounts – Sendings
I. Receiving Romanian books

I. Accounts collections

III. Preliminary evidence of periodicals:

The Department Cataloguing. Classification

I. Cataloguing:

♦ Standard complete bibliographic description:
♦ Maintaining and bringing up to date the traditional cataloguing system (current book; doctoral

theses; standards). 
♦ Retroconversion:
II. Classification:
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Books 124,213 b.u.
Periodicals 192,860 b.u.

CD-ROM 1,067 b.u.
CD 311 b.u.

DVD 251 b.u.
Audio tapes 93 b.u.

Maps 73 b.u.
Doctoral theses 3,228 b.u.

Signal 17,795 b.u.
International exchange 1,330 b.u.

Donation juristic person 304 b.u.
Donation private person 146 b.u.

Acquisition 251 b.u.
DL duplicates 737 b.u.

Transfer 185 b.u.
CD-ROM 138 b.u.

Maps 4 b.u.
Music (score) 33 b.u.

Entering source No. of titles No. of copies

Subscriptions 221 20,060
Diverse suppliers 115 -

Exchange 456 6,575
Donations 20 175

Payment (SWETS) 6 45
UNESCO 5 21

♦ DL duplicates for international exchange: 1,557 b.u.

2,641 titles (23,884 volumes)

700 titles

22,278 titles



The Department Communication and preservation. Inter-library Lending

The Department Special Collections coordinates the cabinets: - Bibliophily
(Romanian and foreign books); - Manuscripts and correspondence; - Historical Archive; -
Photographs and illustrated postcards; - prints; - Romanian old periodicals (between 1832 –
1948); - Cartography, as well as the Audio-Visual office.

I. Increasing collections

II. Cataloguing. Collections preservation 
♦ Cataloguing:
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Repository Served books Received books Lending
employees

Inter-library
lending

Books for
exhibitions

Academy 1.031 267 264 94 125

New
headquarters 717 36 91 41 35

Ground floor 9,651 204 1712 178 150

1st floor 12,950 6,399 1,777 160 4

2nd floor 2,539 2,535 753 38 39

Art 1,637 206 114 - 100

Total 28,525 9,647 4,711 511 453

Registered readers 6,886

Frequency readers 16,884

Titles requested books 42,840

Volumes requested books 45,478

Titles of periodicals which can be found in reading halls 3,969

Titles requested periodicals 1,427

Frequency periodicals request (vol/no) 116,515

Guiding readers 1,382

Visiting the library 163

Type of document b.u.
books 272

manuscripts 8

audio-visual

782 CDs
41 audio tapes

232 DVDs
total: 1,055

scores 33

periodicals (music) 85

CDs 840 b.u.

DVDs 86 b.u



♦ Retroconversion: 

♦ The duplicates repository of the Official Gazette was organized. 

III. Communication

IV. Publishing activity

V. Scanning heritage documents
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Romanian books 423 b.u.
Foreign books 990 b.u.

maps 989 b.u.
Manuscripts (correspondence) 400 b.u.

total 4.008 b.u.

♦ Number of readers: 612;
♦ Number of b.u. consulted: 3.755.

♦ Audition hall: 1,891 users
♦ Video hall: 520 users
♦ Number of materials consulted in the
audition hall: 11.235 b.u.

Type of document b.u. consulted
bibliophily 113

manuscripts 99

Historical archive

729 files (XV-XVII centuries)
35 documents

(XV-XVII centuries)
total: 764

photographs 542 photographs3 albums

cartography 57

graphics 71 (foreign drawing)

Art books 868

Art periodicals 35

Romanian old
periodicals

767 monitors
244 newspapers
192 magazines

total: 1,203

Type of document Consulted b.u.

CD 4,707

Audio tapes 641

records 740

scores 800

Music books 855 370 (reference works)

Music periodicals 2,120

Video tapes 289

DVD 713

♦ National Bibliography of Romania – Printed
and audio-video musical documents 

♦ Graphic concept for a series of promotion
materials for the institution (postcards,
calendars, excellence diplomas, posters,
publication covers etc.).no. 4/2006

69 CDs
13 tapes

total reports: 82

no. 1/2007

40 CDs
24 tapes
4 DVDs

15 M (musical scores)
total reports: 83

no. 2/2007

38 CDs
26 tapes

17 M (musical scores)
total reports: 81

no. 3/2007

32 CDs
37 tapes
6 DVDs

3 M (musical scores)
total reports: 78

photos ex-libris manuscripts prints books
800 b.u. 250 b.u. 120 b.u. 120 p. 620 



The Laboratory of Pathology and Publications Restoration is in charge
for the restoration of heritage goods belonging to the National Library of Romania and functions
as National Center of Pathology and Publications Restoration.

I. Restoration activities

II. Physical-chemical and biological investigations

III. Activities of curative preservation

IV. Activities of preventive preservation
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Restoration book body 2,100 p.
Restoration chromolithography (70 x 100 cm.) 1 plate

Restoration book binding 31 b.u.
Restoration/manufacturing wood covers 2 b.u.

Restoration metal bolts 2 b.u.
Witness photos, traditional 138 b.u.

Witness images, digital 950 pieces
Marbling flyleaves (50x70 cm) 6 b.u.

Chromatic integration and flyleaves coloring 25 b.u

Physical-chemical analyses 636

Biological analyses 205

Preparation of fungi cultures for the fungal collection 20

Stabilization culture environments
Sterilizing, preparation of reactive etc.

Treatment and hygienic cleaning of molded publications 4 b.u.

Treatment insects attack
Treatments 38 b.u.

Manufacturing of protection cases 52 pieces
Manufacturing of outsized cases 17 pieces
Manufacturing of support frames 55 pieces
Dust removing of book volumes ca. 4.000 b.u.



The Office Bibliographic references

I. Bibliographic information

II. Text setting and design

III. Cataloguing and classification. Retroconversion

IV. Administration
♦ Administration of the fund of micro-cards and micro-films.

V. Cultural activities
♦ Organizing and coordinating the NLR participation at book fairs; 
♦ Organizing the event Octavian Paler – commemoration.

VI. Statistics.
♦ Filling in the form CULT 1 for the National Statistic Institute (NSI);
♦ Elaboration of proposals for changing the form CULT 1 and participating at the common meeting INS – MCC.

VII. Activities, studies, syntheses at institutional level etc. 
♦ Participation at elaborating of tender books, amendments to normative acts, partnerships etc.

The Department Research. Development is the national methodology center for
public libraries, coordinates the cultural and professional activities of NLR, elaborates
publications of professional and cultural information.
A. Editorial activity 

B. Bibliologic cabinet

C. Cultural and professional activities
♦ Organizing and coordinating the cultural and professional activities of the NLR (exhibitions and book
publications, seminars, participations at book fairs, professional meetings). 
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Information 44 (1,030 references)

References through email 90 (350 references)

Bibliographic researches 58 bibliographies (2,141 references)

Bibliographies: 48

♦ ABSI – Abstracts in bibliology and the science of information: no. 12/2006, 1-8/2007;
♦ Librarianship – Collection of processed translations: no. 3-4/2006, 1-2/2007;
♦ The magazine of the National Library of Romania: no. 2/2006, 1-2 /2007;
♦ Cultural anniversaries: no. 1-2/2007.

1,611 bibliographic references

636 readers, 1.650 b.u. consulted

Unpublished bibliographies 58

Retroconversion 2,000 articles



D. Studies, syntheses etc.
♦ Elaboration of syntheses on librarianship themes, official professional correspondence, collaboration
protocols;
♦ Practice coordination within the National Library;
♦ Supporting the NLR website with cultural and professional information.

E. Methodological activity
♦ Coordination of the methodological activity of the NLR – meetings, data gathering etc.

♦ Starting again the activity of methodological coordination for the 40 county libraries: restoring
contacts, gathering data regarding the themes of interest from the librarianship point of view etc. 

Promotional activities
♦ Coordination of the methodological, scientific, cultural, marketing and public relation activities
of NLR.

The Office Publishing House of the National Library of Romania revaluates
the cultural patrimony of NLR, elaborates the annual publishing plan and insures the
distribution and promotion of the publishing production of NLR.
1. Text and book design of the publications of the National Library of Romania

2. Text and book design for other publications:
♦ The Guide of the Romanian publishing houses (in collaboration with the office ISBN-
ISSN-CIP);
♦ Information and documentation: works of the professional sessions 2007.
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- Books. Albums. Maps: no. 1-16/2007;
- Serial publications: no. in 2007;
- Articles in periodical publications:
Culture: no. 1-3/2007
- Printed and audio-visual musical
documents: no. 1-2/2007
- Doctoral theses – no. in 2007;
- Românica – no in 2006.

Catalogue of the foreign books which entered
in Romanian libraries no. 1-4/2007

Index of the foreign periodicals which entered
in Romanian libraries no. in 2007

Bibliography of the books to be published - CIP no. 1-11/2007

Librarianship: syntheses, methodologies,
translations no. 1-2/2007

Abstracts in bibliology and the science of
information – ABSI no. 1-9/2007

Cultural anniversaries no. 1-2/2007

The Magazine of the National Library no. 1-2/2007



The IT Department maintains and develops the IT infrastructure; manages the
website of the National Library of Romania. 

I. IT infrastructure

II. Managing the website and keeping it up to date
♦ This year, the structure of the website was analyzed and reorganized, the tender book regarding its
reconstruction has been elaborated, according to the recent tendencies and the users’ requirements.

The Batthyaneum Library in Alba Iulia, branch of the National Library of
Romania, is the successor of the foundation established by the roman-catholic Bishop of
Transylvania, Batthyány Ignác, on the 31st of July 1798 - Institutum Batthyaniani Albae
Carolinae (Batthyani’s Institute in Alba Iulia).

The cultural heritage conserved here, containing manuscripts, rare printings, archive
material and collections with antiquated character, conferred the Library international renown. 

The Batthyaneum library functions for 200 years in the building of the former Trinitarian
church in Alba Iulia. The baroque style edifice was raised in 1719.

Out of the total of 70,958 b.u. books, 24,000 b.u. are old books. 
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♦ The IT system of NLR comprises in present: 248 computers, 60 printers, 1 barcode printer, 4 barcode
readers, 6 scanners, active network equipments (switches, hubs), 2 routers and 10 servers. The
computers use the Windiws XP platform; as office software, there is used the Microsoft Office package.
Other software programs: QuarkExpress, Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia Studio8 etc. The
servers use the LINUX platform and insure network services (Gateway, Firewall, Proxy, DNS, Styx, mail,
antispam, web, integrated library system, antivirus).
♦ There have been processed extensions and changes of the network, the most important being the new
organization of the Catalogues Hall, consisting in planning and elaborating a local network of 10
computers for the public, with access to the library’s catalogue and to the internet.
♦ The tender book and the contract for product delivery was elaborated for following equipments: 45 work
stations with monitor, 3 servers, 4 digital color A3 copying machines, 1 printer disc Publisher II CD/DVD,
switch, 2 laptops, 2 tablet PCs, rack, graphical software from the Adobe package, utilitarian software
programs.
♦ The IT equipments in the institution were inventoried again and there were determined the
equipments which have to be set aside.

The most important collection is the one of manuscripts, illustrative for the
European and Transylvanian culture of the IX-XX centuries. The library owns more than 100
manuscripts on parchment and 40 adorned manuscripts.

The international renown of the library is also due to the presence of a medieval
adorned manuscript - Codex Aureus, a fragment of a Latin Gospel, written and painted with
gold ink and vegetal colors on parchment. The manuscript is the masterpiece of the Court
School (Schola Palatina) in Aachen (Aix-la-Chapelle), executed in year 810 at the instruction
of Charlemagne.

The oldest incunabulum is a creation of Apuleius Lucius Madarensis, printed in Rome
by the pioneers of the Italian typography, Konrad Sweynheym and Arnold Pannartz, on the
28th February 1469.

Ovidiu – Epistolae heroides, printed by Petrus Martyr in Milan, on the 22nd of
June 1494, not registered in any of the professional catalogues, is considered a unique
edition.



I. Evidence. Cataloguing

II. Restoration

III. Scientific activity

IV. Communication. Revaluation

The Omnia Library, branch of the National Library of Romania, was founded upon
the initiative of a group of intellectuals in Craiova, with the support of the Institute for the
Development of Cultural Relations with Romania in Lyon (later, the French-Romanian Institute
“Liviu Rebreanu”) and of the city hall in Lyon. Omnia became branch of NLR on the 25th May
1990. 

The OMNIA branch functions as public library. Number of b.u.: 25.000.
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Among those who have contributed with donations at the documents fund of the
OMNIA Library can be mentioned: the National Library of Romania, The Municipal Library in
Lyon, the Order of the Maltese Knights in Paris, the French Embassy in Bucharest, the
French-Romanian Institute “Liviu Rebreanu” in Lyon, the Gallimard publishing house, the
Actes Sud publishing house, the Palaiseau library, the Le Puy library, the Bergerac city hall,
the Rotary Club, the French Consulate in Craiova. 

In order to be able to organize conferences, symposiums, literary circles, literary and
collective meetings, the Foundation of the OMNIA Library has been established. Its aim is
increasing the documentary fund of the library. The series of “OMNIA Meetings” has been initiated.

The library’s headquarters is an architectural monument – Pleşia House, built in 1890,
based on the project of the French architect Albert Galleron.
As a result of the frame loan agreement signed between the Ministry of Culture and Cults and
the Council of Europe Development Bank, the French Library Omnia in Craiova will benefit of
the financing for the restoration, consolidation and modernization works for the building.

♦ Number of processed documents: 19 b.u. book; 42 b.u. periodicals; 150 b.u. manuscripts;
♦ There has been acquired a professional work.

♦ Number of published articles: 11;
♦ To be published: 4 catalogues.

♦ Restored books: 25 b.u.

♦ Number of readers: 8.000.

♦ Number of users: 16 researchers;
♦ Number of consulted documents: 281 b.u., out of which 121 mss., 85 b.u. old printings and 75
periodicals;
♦ The library was visited by 41 organized groups.

Communication and promotional activities: 
♦ partnership programs with schools and colleges in Craiova and within the county; 
♦ event organized on the occasion of the days of the francophonie (book publishing,
exhibitions etc.).



The Department Human Resources

Legal Department

The Administrative Department manages the Mechanical-Energetic office
and the Guarding office PSI
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♦ organizing contests for filling in open positions: 1 position of MIA consultant (Mechanical-Energetic
office); 1 position of porter (Guarding office PSI); - 1 position of SII librarian (Department of Collections
Communication and Preservation); - 1 position of SI librarian (Department Public Acquisitions); - 1
position of M1 librarian (Office International Publications Exchange); - 1 position MIII consultant (Office
Public Acquisitions); - 1 department manager (Administrative Department); - 1 SII consultant (Protection
and Guarding); - 1 SII auditor; - 1 SI consultant;

♦ elaborating the overview regarding open positions (on the 30th June 2007): 12,5 open positions;
♦ imputing information in the database, regarding the general record of employees evidence and transfer
of information in electronic format to the Territorial Labor Office (the situation between 2003 – 2007:
approximately 353 employees);
♦ elaborating and registering 21 pension dossiers;
♦ fulfilling procedures for ending individual labor contracts for 11 employees; 
♦ organizing exams at returning into activity: 7 employees;
♦ amount of decisions issued: 200.

I. Investments
♦ IT (45 work stations, 3 servers, 3 digital color copiers, 1 printer Disc Publisher, 1 Switch, 2
laptops, 23 graphical software licenses, 1 rack, 45 utilitarian software licenses, 42 OCR
software licenses, 2 Tablet PC);
♦ equipments for modernizing the Workshop;
♦ 1 sound equipment and 1 system for video-conferences – for cultural events;
♦ 1 high-performance digital photo camera, necessary in the activity of the Laboratory of
Books Pathology;
♦ 30 air conditioning equipments;

♦ represented the institution in front of the legal instance in 4 trials; elaborated the defense in
writing and claimed in front of the legal instance; formulated 1 request of appeals and
elaborated 1 dossier which will be tried in 2008;
♦ checked, corrected and approved 80 contracts, 750 justificatory notes and more than 200
decisions and other legal documents;
♦ elaborated 2 property restitution dossiers, based on Law No. 10/2001, as well as the
restitution protocols for two buildings which were under the BNR administration;
♦ formulated 4 notifications to juristic persons, with the aim of refunding the amounts owed to
the institution and evacuation of one space abusively occupied;
♦ forwarded 4 objections to the National Council of Objections Solving, following the objections
forwarded by some of the participants at the procedures of assigning public acquisition
contracts;
♦ elaborated 1 project of normative act (Government Decision) and one explanatory
statement, regarding carrying on an activity financed exclusively out of own incomes, along
with the activities of the National Library of Romania;
♦ solved 3 cases of disciplinary abuse, within the Disciplinary commission.
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♦ 2 telephone exchanges;
♦ 2 fire-proof doors, 2 access gates, 2 access control systems, 2 gas detection devices;
♦ 1 integrated bookkeeping software.

II. Public acquisitions
♦ elaborating and coordinating the annual program of public acquisitions;
♦ 71 contracts and more than 650 products and services;

♦ inventorying the fixed assets – draft and proof (more than 8.000 positions, ca. 450 pages).

The National Library of Romania
– Report of incomes and expenditures –

I.Budgetary provisions

Value of the expenditures for goods and services:
Goods and services (20.01) = 47,74%;
Goods which are inventory objects (20.05) = 16,85%;
Other expenses (20.30) = 9,77%.

From the received budgetary provision, there remained the amount of 340,708.71 lei, as follows:
At chapter Personnel expenses = 76,131 lei;
At chapter Goods and services = 247,816.10 lei.

II. Incomes from activities carried out
Types of carried out activities: assigning ISBN-ISSN codes, publishing activity, various taxes and
charges.
Total value: 75,565.20 lei.
The amount was transferred to the state budget within the legal term, according to the legislation in
force.



Cultural agenda

♦ The National Library of Romania at book fairs
The National Library of Romania’s participation at book fairs is a good opportunity for

promoting its goods and services within the Romanian cultural and educational environment,
contributing to the consolidation of the institution’s social role.

In 2007, the National Library of Romania participated at all the three international book
fairs organized in Bucharest: Salonul de carte şi presă Bucureşti (The Book and Press Fair
Bucharest, 7-11 March 2007), Târgul internaţional de carte Bookfest (The International Book
Fair Bookfest, 6-10 June), Gaudeamus – carte de învăţătură (Gaudeamus – Educational
book, 21-25 November), by exhibitions and selling of products and services, by its promotional
materials, by the conferences and the book launches.

♦ Young artists at the National Library of Romania – Exhibition of painting, graphics and

photography – 22nd March

On the 22nd of March, in the Round Hall of the central headquarters of NLR took place
the varnishing of the exhibition Young artists at the National Library of Romania (painting,
graphics and photography). Exhibitors were pupils of the N. Tonitza secondary school in
Bucharest. 

The artists received a participation diploma.

♦ France’s Role in the Creation of Modern Romania – 12th June 

On the 12th of June 2007, at the central headquarters of the National Library of
Romania, the event France’s Role in the Creation of Modern Romania was organized by the
National Library of Romania in collaboration with the League of Cultural-Scientific Collaboration
Romania-France.

The event was illustrated by the exhibition Francophilie in the public and private
life of modern Romania – books, manuscripts and photographs from the National
Library of Romania’s collections, as well as by a short artistic moment (poetry recital – Paula
Romanescu and instrumental recital – Valentin Albeşteanu).

During the emotional lectures held with this event’s occasion, the historian Georgeta
Filitti and the academician Constantin Bălăceanu-Stolnici analyzed the cultural, politic and
emotional impact of France on Romania during the 19th and the beginning of the 20th century,
and Jean François-Peres, editor-in-chief at the Regard magazine, spoke about his experience
as a Frenchman living in Romania of the beginning of the 21st century.

♦ The War of Independence in documents – 25th October

On the 25th of October 2007, the National Library of Romania varnished the exhibition
The War of Independence in documents. There were exhibited books, telegrams, postcards,
letters, loose leafs, official documents, photographs, prints, periodicals and scores from the
Special Collections of the National Library of Romania, as well as from the library I.C.
Rogojanu.

Allocutions were held by: Marian Ţuţui, candidate for a doctor’s degree – National Film
Archive, I.C. Rogojanu, bibliophilist, Mariana Jaklovsky and Dana Ţilică, specialists in
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bibliophile – Special Collections, National Library of Romania.
The National Film Archive, by the kindness of Mr. Marian Ţuţui, presented to the

participants the movie The War of Independency – a cinematographic reconstitution by Grigore
Brezeanu, from 1913, which was successful within the country, as well as abroad.

♦ The close seen from far away – 30th November
On the 30th November, on the occasion of the scientific session with the themes

Finding again information in tomorrow’s libraries and Collections’ Communication and
Revaluation, the exhibition The close seen from far away was varnished. There have been
presented documents of the category Românica, recently entered in the NLR collections (2000
– 2007).

♦ 125 years of stock exchange activity in Romania – 5th December
On the 125th anniversary of the Bucharest Stock Exchange (1882 – 2007), at the

NLR central headquarters was organized a press conference, as well as a spectacular
exhibition of shares, bonds, statuses etc. of the companies quoted on the stock exchange
between 1882 – 1947.

All these documents are part of the documentary collection Francisc Ambruş. Within
more than 14 years, since he collects financial documents, Mr. Francisc Ambruş gathered
approximately 2,400 titles, issued by 1,200 Romanian companies. 

♦ The Days of the National Library of Romania. 10th edition – 13th-14th December 

The 13th December was entirely dedicated to two important events in the history of the
National Library of Romania: the 50th anniversary of the foundation of the department Union
Catalogues and the 40th anniversary of the Laboratory of Pathology and Restoration. 

The meeting took place in the modernized space of the bibliologic cabinet “Dan
Simionescu”.

The National Library of Romania wanted to close in a symbolic way the Eliade-Year,
by organizing on the 14th December the symposium Mircea Eliade and the generation’27.
In 2007, many cultural institutions in Romania and abroad celebrated 100 years from the birth
of the great scientist, prosaist and publicist.

Some important guests present at the symposium tries to conture an intellectual and,
at the same time, sentimental portret of Mircea Eliade, as well as of his generation colleagues.
Mihail Şora and Ioan Jata evoqued Eliade as young professor’s assistant, and later on as
professor and school founder, Mircea Handoca spoke about the Romanian Mircea Eliade
editions and Ion Bogdan Lefter about the associations and dissociations within the so-called
generation ’27.
The exhibition opened on this occasion presented valuable documents from the special
collections of NLR, but also from the documentary fund of I.C. Rogojanu.
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Publication agenda

♦ The Magazine of the National Library of Romania is published since 1995 and is
addressed to researchers, documentation officers, librarians, archivists, students, containing
information about phenomena as: producing, organizing, preserving and responding to books
and other types of documents, cultural anthropology, history of mentalities etc.

The issue 2/2006, published in spring 2007, included groupings dedicated to the 400
years anniversary of Rembrandt’s birth (1606-2006) and the Year Carol I – The Royal
House of Romania in documents (some titles: Prof. Dr. Ion Bulei – Carol I – Image of a King;
acad. Gabriel Ştrempel – G.T. Kirileanu – a royal librarian; univ. prof. Sergiu Iosipescu –
Carol I and the national Romanian ideal; dr. Mioara Ioniţă – Aspects regarding the choice
of another princely summer residence; Marian Ţuţui, candidate for a doctor’s degree – The
Royal family in film documents; Gabriela Dumitrescu - Carmen Sylva and Pierre Loti – a
literary frendship; Georgeta Filitti - Ella Filitti and prince Carol (journal and
corrensondence); Mariana Jaklowsky – Carmen Sylva – modern bibliophily on the Royal way).

The numbers 1-2/2007 of the magazine comprised a series of articles with the theme
Confluences: text and image. At the section Event, we remember: Year Mircea Eliade (1907
– 2007) – A bibliographic perspective on the phenomenon Mircea Eliade (a bibliographic

research on the Romanian and foreign editions of and about Mircea Eliade), 14th of JULY –
The National Day of the French Republic – France and the creation of modern Romania
(dissertations by Georgeta Filitti, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici şi Jean François-Peres).

The summary offers, as well, at the column Library of the 20th century, some articles on
librarianship themes of interest: prof. dr. Hermina G.B. Anghelescu – From Detroit to Sibiu;
James E. Schultz – The results evaluation of the cataloguing work: two possible
methods; Amy F. Fyn – Collaborations in the university environment: partnerships
between university libraries and faculties; Pamela L. Bayer – The Open Source programs:
an alternative for libraries; Denisa Eustasius – The bibliographic open source programs;
Dina paladin – Rules of professional moral.

♦ The Catalogue of the Romanian printing houses, launched by the National Library

of Romania on the occasion of the Book Fair GAUDEAMUS, 14th edition, November 2007, is
the result of more than 15 years of activity of the National ISBN Center.

The work is a reference material for the publishing activity in Romania, gathering
almost 5,000 records of Romanian book publishing houses, registered between January 1990
– August 2007.

The material’s geographic structure, on counties, and within each county –
alphabetical, as well as the index of publishing houses, make this catalogue an useful
instrument, marking a new step in the collaboration between the National Library of Romania
and all those involved in the “chain of book circulation” (publishers, librarians, distributors,
typographers, bookseller etc.)

♦ The Romanian Review of the Book History, edited since 2004, is the result of the
collaboration between three major cultural institutions: the National Library of Romania, the
Central University Library „Carol I” from Bucharest and the Romanian Academy Library.
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The review reunites studies from the book and printing history area, and from the bibliophily
and cultural anthropology area, promoting the Romanian research in the country and aboard.

♦ Cultural anniversaries is issued since 1964 and includes bio-bibliographic
presentations of personalities of the Romanian and world culture celebrated during the current
year. Photo 

♦ Abstracts in Bibliology and Library Science – ABLS – is a monthly publication,
edited since 1960 and dedicated to the librarians, researchers, teaching staff and students, to
whom it offers information and data selected from a vast range of Romanian and foreign
journals of interest.
Since 2002, all the abstracts are also available online through the National Library of Romania
database.

♦ Librarianship. Collection of Processed Translations is a quarterly publication and
the successor of the Journal of essays in bibliology, which appeared between 1964-1989,
within the framework of the Central State Library of the Socialist Republic of Romania.
The journal tries to bring to the attention of the specialists, the latest information from the
librarianship and information science area. The translations deal with various problems – from
the impact of the new technologies, to the description of the new programs and systems, from
the structuring of the services and collections, especially the unconventional ones, to case
studies, from the analysis of the new concepts as the micro-management and the management
of the quality, to the analysis of the relation between librarianship and the connected areas as
socionics and psychology.
The journal is dedicated to the librarians, researchers, teaching staff and students, as well as
to all individuals interested in the evolution of the info-documentary phenomenon in other
countries.

♦ The bibliography of the books to be published – CIP is a monthly bulletin with
bibliographic descriptions of the books registered at the National CIP Center in the current
month. The bibliographic material is structured on fields and includes several indexes.

The bulletin is a dynamic work instrument for libraries within the country and abroad,
very useful in the activity of acquisition, for publishers, who have in this way a free promotional
service at international standards, for the book distributors, the information brokers and the
readers. Photo last issue.

♦ The National Bibliography – Books, albums, maps is a bimonthly bulletin,
published since 1952. The work includes alphabetical indexes of authors and persons’ names,
titles of works and publishing houses. Photo last issue.

♦ The National Bibliography – Serial publications is issued since 1992, annually.
The work presents the national production of periodical publications and includes alphabetical
indexes of titles, editors and publishers. Photo last issue.

♦ The National Bibliography – Musical scores. Records. Tapes appears in each
trimester since 1968. It comprises the national production of scores, CDs, records, tapes, etc
and offers alphabetical indexes of persons’ names and titles. Photo.
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♦ The National Bibliography – Românica offers the bibliographic description of the
various documents (books, albums, maps, doctoral theses) published abroad and
signed/published by authors/publishers who are Romanian or of Romanian origin or which are
dedicated, totally or partially, to a Romanian theme. 

Following sources are mainly used at the elaboration of this publication: the catalogue
of the National Library of Romania, the OCLC database, the online catalogues of some national
libraries in Europe, North America and Israel, Books in Print editions of several countries etc.

♦ The National Bibliography – Doctoral theses is an annual publication issued since
1995. The work includes alphabetical indexes of names, titles and publishing houses. Photo
last issue.

♦ The National Bibliography – Articles in periodical publications. Culture is a
monthly work, edited since year 2000, continuing (exclusively for the above mentioned field)
the articles bibliography published by the Central State Library (the present National Library)
between 1953 – 1988.

The work includes alphabetical indexes of names, sources and subjects.
Applied source: the periodical cultural publications which enter the Legal repository of

the National Library of Romania. Photo last issue.

♦ The Catalogue of Foreign Books which entered the Romanian Libraries appears
uninterrupted since 1957. Along the years, it suffered some changes. Since 1992, it appears
quarterly. 

The catalogue comprises the list of guides of the collaborating libraries, the
bibliographic description of foreign books, as well as alphabetical indexes of authors and titles.
Photo last issue.

♦ The Repertoire of the Foreign Journals Entered in the Collections from
Romania appears annually since 1958.
The publication includes the list of the indicatives of the partner libraries, the bibliographic
description of the publications, as well as an alphabetical index of titles.

♦ The volume Information and documentation: works of the professional
sessions 2007 was published at the publishing house of the National Library of Romania in
December 2007.

Having a complex content, the volume includes presentation articles about the mission
and the activities of the NLR services, but also analyze articles on bibliological subjects of
interest.

Aurelia Perşinaru; Mihaela Stanciu, Nicoleta Corpaci and Laura Mărgărit are in charge
with the Standardized numbering ISBN-ISSN and the CIP program in Romania; Silvia
Căpăţână – with the history of the Legal repository in our country; Virginica Iamandi and
Andreea Răsboiu – with acquisition activities, processes and politics; Elena Niţu and Doina
Stănescu – with inter-library lending, as well as with the function of national center of
international exchange.

The new principles and philosophies of cataloguing, the problematic of standardized
bibliographic description and of alphabetic indexes, the elaboration of the list with encyclopedic
Romanian star subjects – LIVES-Ro are only a few of the themes brought up by the specialists
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of the department of Cataloguing. Classification (Victor Duţescu, Doina Lincu, Nina
Dumitrescu, Viorica Constantin, Maria Stăncescu, Denise Rotaru).

Izabela Lişman, Carmen Stângaciu-Cărăuşu, Elena Tălpeanu and Delia Chiru are in
charge with the relations of the National Library of Romania with the public, with products and
services, marketing solutions taken into account in order to find the optimal answers to its
requirements.

The Special Collections are present with a consistent group of articles about the
structure of the NLR collection of patrimony documents, the most valuable pieces of the
collection of Romanian bibliophilic book, the problematic of identifying, cataloguing and
preserving incunabula, photographs, manuscripts, scores and audio-video documents, the
Romanian and European projects regarding digitalizing the heritage documents etc. (Doina
Nemeş, Dana-Silvia Ţilică, Elena-Maria Schatz, Marilena Popescu, Cristina Marinescu, Ana
Pleşia, Mihaela Niculescu, Mariana Radu).

The summary includes also: the article of Mrs. Dina Paladi about the national and
international standards in the field of librarianship, the one of Mrs. Sanda Ciucir about the NLR
activity as national bibliographic agency, the article of Mariana Lucia Nesfântu about the
Laboratory of Pathology and Restoration of NLR, presentation articles about the branches
Batthyaneum – Alba Iulia and Omnia – Craiova (Ileana Dârja and Doina Ghiţă), as well as those
signed by Nicoleta Rahme and Veronica Popa regarding the documentary visits organized by
NLR in 2007.

In the Foreword, conf. dr. Elena Tîrziman, general director, speaks about the “functions
of social importance” of the National Library of Romania (those of preservation and information,
the cultural function, the educational function etc.), as well as about the types of public/partners
aimed by this national institution. 

Professional and scientific agenda

I. Communication sessions and workshops organized by the National Library of
Romania

In 2007, the National Library of Romania carried on a series of workshops and
communication sessions, which reflect its specific mission and function as national
methodological center, in the sense of developing and spreading its librarianship theories and
concepts through their practical application.

The events within the library included four workshops.

In October, two workshops were organized, with following themes:
The Special Collections – Norms regarding the readers’ access to the NLR patrimony
funds; Collections development – Acquisition politics.

The themes approached within the two workshops in November were Finding again
information in tomorrow’s libraries; Collections’ Communication and Revaluation. 

These professional meetings proved to be very useful for all librarians who participated
at the discussions. In this way, the problems of the departments of the National Library became
known in more detail, as well as what has to be done in order to remedy the inconveniences
and to improve the activities – a useful and positive experience form a librarianship perspective.
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II: Participations of the National Library of Romania to other professional and scientific
events in Bucharest and in the country 

In 2007, the National Library of Romania participated to a series of professional and
scientific events, conferences and seminars on themes of interest, organized by other info-
documentary institutions and structures:

♦ On the 27th April 2007, the hotel Novotel in Bucharest was the host of a workshop
with the title The Brave New E(U) – World: as seen by ETH Library and Swets.

♦ The University Transilvania in Braşov organized, between 3-5 May 2007, the 6th

edition of the annual conference with international participation Biblio-Braşov 2007, a special
occasion of meeting specialists in librarianship and the science of information.

♦ On the 17th and 18th May 2007, the Central University Library “Carol I” – Bucharest
organized a seminar with the theme Libraries’ Users. Documentary practices,
satisfactions, expectations, within the Association of the Librarians in Bucharest – Section
Communication of documents and inter-library lending.

♦ At the 18th ANBPR Conference (National Association of Public Libraries in
Romania), Sibiu, 8-10 November 2007, the subject was Public libraries and the access to
information and communication. The ISBN-ISSN-CIP department of the NLR presented the
material The National ISBN-ISSN-CIP Center from the perspective of access to
information and communication.

♦ The 18th ABR Conference, with the theme The status of the librarian in Romania,
took place at Braşov between 19-21 September 2007.

III. Participations of the National Library of Romania at international conferences and
symposiums 

The Conference of European National Librarians (CENL) – Helsinki, September 2007
At the CENL meeting in 2007, there have been approached subjects like:
♦ digitizing collections; - moving the accent from the traditional collections on the digital

ones; - founding the European Digital Collection: a priority for the national libraries in Europe
and for the strategy of the European Commission and the European Parliament to sustain the
development of the informational society, to protect the European cultural heritage.

♦ taking the responsibility – by each European country – of protecting the written
national heritage, as part of the European cultural heritage; 

The importance of active participation (with financial resources, by up to date payment
of the due taxes, with human, technical and documentary resources) of the members at the
CENL projects and actions is essential.

The amendments brought in this year to the CENL status stipulate that the lack of
implication of the members has as a consequence their exclusion from CENL.

The project TEL Plus, supported by the European Union and CENL, foresee the active
implication of Romania and Bulgaria beginning with 2008.

At this year’s CENL meeting participated from the side of NLR conf. dr. Elena Tîrziman,
general director.
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The policy conference for launching the TELplus project – Tallinn, October 2007 
Major objectives of the project:
♦ development, extension and improvement of the service The European Library ,

regarding its content and accessibility;
♦ passing through to another stage of the development of the European Digital Library;
♦ creation of added value, for citizens in Europe and the entire world, as well as for

partner national libraries in Europe;

The project has seven working programs. The sixth (WP6) has as purpose the
inclusion of Romania and Bulgaria, the new EU member states, in the European Library, as
participants with full rights.

The event was attended, form the side of NLR, by Luminiţa Gruia, head of IT
department.

The international seminar The New Role of the National Libraries – Warsaw,
December 2007 

The main subject of the seminar was The situation of the national libraries in Eastern
and Central Europe in regard of the world tendencies in applying new technologies in the
services dedicated to the library users.

The meetings at this seminar were a useful exchange of experience on problems of
professional interest. Some of the approached subjects:  - The future of the national libraries
and the progresses made in the field of the retroconversion of the written heritage; -
Bibliographic registration of the national internet domains; - Financing rules for the digitizing
projects; - Copyright and common access to the documents on the internet.

From the side of NLR, at the seminar participated conf. dr. Elena Tîrziman, general
director.
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Professional development

In year 2007, as well, the employees of the National Library of Romania attended
professional training courses.

The members of ABBNR attended the trainings organized by the Center of Formation,
Permanent Education and Management in the Cultural Field, as follows:

♦ Management of information procession and administration of informatics
systems in the library (Buşteni, 24-28.07.2007) – 3 persons;
♦ Bringing knowledge up to date. New tendencies in librarianship (Buşteni,
20-31.08.2007) – 11 persons;
♦ Internet, an universe in full expansion (Buşteni, 3-8.09.2007) – 5 persons;
♦ Communication in the library (Buşteni, 10-15.09.2007) – 9 persons;
♦ Evidence and evaluation of the mobile cultural heritage, of type book. The
module (Bucharest, 4-17.12.2007) – 4 persons.

As well, 7 employees participated to a training in the field of public acquisitions, course
organized by Best Finance: Assigning and management of the contracts of public acquisition
(Bucharest, 21-22.11.2007).
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Standardization

The National Library of Romania took over the Secretariat of the Technical
Standardization Committee 229 – Librarianship, Information and Documentation, since 1991.

This Committee, which functions within the College D (ASRO), elaborates the
standards of interest for the national activities of libraries and is the national correspondent of
the ISO/TC 46, the secretariat of which is held by AFNOR.

The members of the Technical Standardization Committee 229 – Librarianship.
Information and Documentation are specialists chosen by the interested factors: the National
Library of Romania, the Central University Library, the Library of the Romanian Academy, the
National Pedagogic Library, the National Archives, the Desk for Bibliology and Science of
Information, the Center for Formation, Permanent Education and Management in the field of
Culture, the National Military Library, SC imperial Club Consult SRL.

The standardizing activity in 2007:
♦ Organizing the meetings of the Standardization Committee CT 229 and of elaborating the
text in work (19.01.2007; 09.02.2007; 27.02.2007; 02.03.2007; 09.03.2007; 15.03.2007;
23.03.2007);
♦ Preparation for printing of the Dossier ISO 15 489: Information and documentation.
Records Management. Part 1: General and Part 2: Guidelines, submitted at ASRO for
printing (part 1 – 20 p; part 2 – 43 p.)
♦ Translation activity and term correlation (ISO 26 000 Social Responsibility – 69 p.) within
the workgroup CT 332 – Social responsibility.

Library tour

In 2007, more than 200 foreign users visited the National Library, as tourists, with the
aim of information and documentation, their number exceeding the last years’ statistics.

Our institution was visited by librarians, engineer, archeologists, museologists,
university professors and students from countries like South Africa, Austria, Australian
Belgium, Bulgaria, USA, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Israel,
Italy, the Netherlands, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary.

Most of them wanted to leave some impressions, opinions in the library’s book of honor.
Amongst the important visits we can mention those of the directors of the national

libraries in Austria (Dr. Johanna Rachinger), Hungary (Istvan Monok), Czech Republic (Adolf
Knoll) and Moldavia (Alexe Rău).

Librarianship practical activity

Starting with the beginning of the university year 2007-2008, students of the
department Librarianship and Science of Information in the 1st, 2nd and 3rd years of study
carried on practical activities at the National Library of Romania. 

The students visited the BNR departments and the Bibliologic Cabinet, for
documentation on a series of subjects approached by the university curricula: “Basics of
documentary information”, “Documents cataloguing”, “Techniques of finding again
information”, “Collections development and evidence”, “Theories and practices of indexation”,
“Bibliographies”, “Digital systems of information management on the internet” etc.



Bilateral agreements

NLR signed in the second half of the last year two collaboration agreements with the
National Library Széchényi of Hungary (30th November) and with the National Library of the
Republic Moldavia (14th December).
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At the same time, they visited the departments which reflect the specific functions of the
National Library of Romania – The National ISBN-ISSN-CIP Center, Legal repository,
National bibliography.

Documentation visits

♦ On the 12th-13th September 2007, the National Library of Romania organized a
documentation visit including following obiectives: the County Library “Dinicu Golescu” –
Argeş, the County Library “ASTRA” – Sibiu, the Batthyanem branch in Alba Iulia and the
County Library “George Bariţiu” – Braşov.

With this purpose, NLR had financial (and not only) support from the Union of the
Librarians of NLR, as well as from the Ministry of Culture and Cults.

The visit was a good opportunity for our librarians to see two libraries functioning in
new headquarters, especially built to fulfill de needs of a 21st century public library, as well as
two other headquarters, with a grandiose architecture and history (the ASTRA headquarters
and the one of the Batthyaneum branch). 

In the same extent, it was an occasion of discovering the efforts (and the meritory
results) made constantly by all the three county libraries in order to maintain openness
towards the community, developing marketing and public relations activities.

♦ On the 2nd November 2007, the employees of the National Library of Romania
organized a new visit with documenting and cultural character, this time to Târgovişte. The
itinerary included: the County Library “Ion Heliade Rădulescu” – Dâmboviţa, the National
Museum Complex “The Royal Court” and the Museum of Printing and Old Romanian Books,
as well as the monasteries Viforâta and Dealu
The County Library Dâmboviţa plans to “enliven” the dialogue with the 14,000 registered
users through a series of cultural events, becoming in this way at the same time a center of
information and communication for the community.

The general objectives of these agreements are the improvement of the collaboration
between NLR and the two libraries, taking into account one of their common aim – supporting,
promoting and valuating the written culture by specific professional means in a national and
international context.

The objectives of the agreements include:
- bilateral cultural, scientific and professional exchanges 
- mutual support and common participation at international and regional projects 
- organizing common cultural, professional and scientific events 



Since 2007, the National Library of Romania started again and intensified its relation
to LIBER, The League of European Research Libraries, lying under the patronage of the
Council of Europe, at which is member for several years.

Founded in 1971, LIBER is a professional association of the most important university
and specialized libraries in Europe.

In the European context, LIBER aims to promote the interests of the research libraries
and fulfills following functions: represents the interests of the research libraries in Europe,
especially the national and university libraries; supports the library researches through
meetings, seminars, work groups and publications; promotes standardization in vital fields, for
inter-library collaboration and library automation; has an active role in forming a long term
vision regarding the development of the European network of research libraries.

Programs and projects

I. The public policy proposal regarding digitizing the central resources and founding the
Digital Library of Romania

At the request of the Ministry of Culture and Cults, in 2007 the National Library of
Romania elaborated a feasibility study in order to elaborate a public policy in the field of
digitization, digital preservation and online accessibility of the resources in the Romanian libraries.

This proposal has to fulfill the requirements of the Conclusions of the Council of Europe
regarding Digitization and online Accessibility of the Cultural Material and the Digital
Preservation (2006/C 297/01) and the Recommendations of the European Commission
regarding Digitization and online Accessibility of the Cultural Material and the Digital
Preservation (2006/585/EC).

The feasibility study aimed to identify all technical, legal, organizational and financial
aspects regarding the digitizing of the specific resources in the collections of the Romanian
libraries and made suggestions in this regard. 

Through collaboration with libraries in Bucharest and within the country, there was
defined the libraries system in Romania under the aspect of the owned collections, the IT
infrastructure and the development possibilities of the digitized collections. 

This project will allow a good representation of the national cultural heritage on
European level and building up the library’s profile. 
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The National Library of Romania is the owner of one of the most important
documentary and patrimony funds in the country. 

Its special collections contain: - old and bibliophile Romanian books (12,000 b.u.); -
old and bibliophile foreign books (43,000 b.u.); - incunabula (164 b.u.); - manuscripts (9,000
b.u.); - correspondence (30,000 u.b.); - loose leafs (5,000 b.u.); - photographs (113,000 u.b.);
- old Romanian periodicals (ca. 1,000 titles); - prints and drawings (24,000 b.u.); - maps
(13,000 b.u.), - atlases (1.1120 b.u.); - ex-libris (ca. 20,000 b.u.); - medieval historic archive:
(1,197 b.u.); - historic archive: Kogălniceanu fund (76,000 pages); - historic archive: Brătianu
fund (46,156 pages); - historic archive: Saint-Georges fund (5,805 dossiers); - historic archive:
Bălcescu fund (ca. 1800 b.u.); - archive League for Cultural Unity of All Romanians.

We mention that in 2007, from the Special Collections of NLR, there have been
scanned: 3,000 b.u. photographs; 1,300 b.u. ex-libris; 400 b.u. manuscripts; 120 p. prints;
51,000 p. Romanian and foreign books (centuries XVI-XVII).



II. “Information through a simple click” – Emerald Management Xtra

On the 31st October 2007, there took place a presentation-demonstration of the Database
Emerald Management Extra 95 Full Texte – the most extended and comprehensive collection of
electronic „peer-reviewed” newspapers, addressed to librarians, students and researchers, through
160 full-text magazines with echo on the market of this category of publication.

The main philosophy is “Information through a simple click”, and the principles which
have insured the company’s internationalizing and popularization are: content of high quality at
an accessible price, enhanced access to resources, large scale distribution of the offered
products and services.

The presentation was offered by Informa Management, a company of the Books
Unlimited group.

The database grants access to 11 librarianship newspapers, focused on: collections
development (Collection Building, Interlending & Document Supply, Reference Reviews,
Reference Services Review), - library management and information services (The Bottom
Line: Managing Library Finances, Library Management, Library Review), - informational
technology (Library Hi Tech, Library Hi Tech News, New Library World) and – informational
management (OCLC Systems & Services).

III. LIVES-Ro – List of Romanian encyclopedic star subjects 

LIVES-RO (List of Romanian encyclopedic subject headings) is a pre-coordinated
indexing language elaborated by the National Library of Romania in collaboration with public,
university libraries from the national libraries network.

LIVES-RO was elaborated by the translation and adaptation of the French
Encyclopedic Index of Authority (RAMEAU), RAMEAU is an indexing language elaborated by
the National Library of France, built up based on the Indexing Handbook of the Library of the
United States Congress and the Encyclopedic Index of Authority of the University Library Laval
in Canada. 

In 2007, the department of Cataloguing. Classification of NLR has verified, corrected
and adapted the LIVES-RO Guide and the List of star subjects LIVES-RO (720 pages)

In regard of the implementation/management of LIVES-RO at network level, the
objective was to build up, within the network of national libraries in Romania, of a folder with
authority of encyclopedic subjects, common to all databases in libraries. By reaching this
objective, the libraries will have a unified, coherent indexing language, with a high degree of
accessibility for their users.

The administration of the folder of subjects’ authority – LIVES-RO is duty of the
National Library, through its function of insuring national bibliographic control, as part of the
universal bibliographic control, according to the Law of libraries 334/2002.

In this context, there will be established the Office for Folders of authority, which will
administer and manage the database of the Folder of subjects authority at the level of the
National Library and at the level of the network of Romanian libraries. 
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The following are priority in this project, regarding the heritage documents owned by BNR:
Romanian books 18th century (ca, 60,000 pages); Romanian photography of the 19th

century (ca. 20,000 b.u.), manuscript books (ca. 9,000 b.u.), incunabula (165 b.u.).



Redesigning spaces

♦ In the second half of 2007, there have been redesigned and modernized several
lecture halls, the Catalogues Hall and the Bibliologic Cabinet. Two lecture halls in the central
headquarters have been joined, and in this way there has been retrieved room for a new
repository. 

♦ As well, the deposits of the National Reserve of Publications and the one external
to the library’s building, in Str. Ţepeş Vodă, have been rehabilitated, there has been
elaborated the database for the publications in the repository, including setting aside those
which were outdated morally and physically.

♦ The Catalogues Hall was completely redesigned as a space and as functionality, by
building in specific furniture, 10 new computers with LCD monitors. The traditional catalogues
(alphabetical and systematic) on cards have been reorganized. As well, there has been
established an office of preliminary guiding for users, who can express their opinions in the
Readers’ Journal and the Guest Book.

♦ The Bibliologic Cabinet, laboratory of professional training, was changed into a
cabinet exclusively for lecture, with free access to the shelves, in a modern space for
professional meetings for the specialists within the library, but also to those coming from
outside the institution. This redesign included: - cleaning up the collection, by setting aside
and transfers of the publications which were not interesting any more for the users or which
have never been consulted, and buying modern furniture, according to the requirements and
new concepts. There will follow a third stage, which will foresee the acquisition of the logistics
necessary for such an interactive environment. 

The project of the new building

The National Library, a main objective for the Romanian culture and an important
building for the city of Bucharest, will answer to some older wishes and needs, which could
not be accomplished up to the present, according to the requirements imposed by such a
program, similar to the European achievements of high reputation. 

Recently, the space of the National Library (90,000 square meters) was increased by
attaching the body of the Aula, adjacent to the Library of the southern side, in a total surface
of approximately 22,000 sqm. In this way, the surface of the National Library of Romania is of
112,000 sqm (total spread area), whereas the building came back to its initial shape and
dimensions.

In order to cover the multiple functions of NLR, there will be created characteristic
areas, structured on following functionalities: - areas meant for the National Library activities;
- main cultural areas; - administrative service areas; - technical spaces, utilitarian
dependencies. 

♦ The areas meant for the National Library activities have to be rigorously
controlled and structured on functions, because they host heritage objects, among which
some with special values: - areas for information, signing in, directing, access control; -
areas for rooms of references, bibliographic research, traditional and electronic
catalogues; - lecture halls specialized on types of activities, ca. 13,933 sqm; - cabinets of
lecture; - repositories for books, manuscripts, prints, photography, maps, plans,
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periodicals, doctoral theses, legal repository etc.; ca. 22,466 sqm; - areas for informational
systems, digital library and the printing house; -areas for documents, events and audio-
visual, multimedia happenings; - areas for laboratories of book restoration, ca. 1,121 sqm;
- welcoming areas (book distribution, communication, strategy, cooperation, internal and
external cultural relations, book transit); - areas for reproductions, publishing, museum of
the book; - areas for the circulation of the public, employees, books, separate from each
other, with a minimum of horizontal and vertical interferences; - areas for technical-
functional dependencies, utility areas.

♦ The main cultural areas: - the aula (400 seats); - halls of diverse capacities for
conferences and cultural events; - public polyvalent areas for diverse meetings, events,
cultural relations; - multimedia hall, bookshop, antiquity shop; - areas for public
alimentation, amusement; - areas for diverse exhibitions (book, art, technique etc.); -areas
for events and multimedia happenings; - areas for international contacts, general access
to information.

♦ The administrative service areas: - areas for employees’ offices, administrative,
management, scientific council, human resources, legal, financial, etc, ca. 8,056 sqm; - areas
for personnel service (restaurant, kindergarten, medical cabinets, union etc.); - personnel
wardrobe room, restrooms etc.

♦ The technical spaces, circulation, dependencies: - areas for supplying the
utilities, heat-generating station, air conditioning, transformer, general electric panels, level
electric panels, water tanks; - areas for insuring the vertical circulation of the public, personnel
and books (elevators, rolling stairs, rolling sidewalks etc.); - junction areas for water, sewage,
electric energy etc.

The duty of accomplishing the project “National Library of Romania” was assigned to
the trade company “Carpaţi Proiect” – Bucharest, following to an international contest,
organized in November 2006 by MCC. During 2007, the Feasibility Study was finished and
there were settled the technical-economic indicators of the investment. Those have to be
approved in the shortest time by the Government.
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Conclusions regarding the activity of the National Library 
of Romania in 2007

A. External environment
The activity of the National Library of Romania in 2007 was marked by a complex of

social, technological, economical, politic and cultural factors. Actually, these describe the
general context of the last years.

Amongst the most visible social events it is worth mentioning: - the rapid development
rhythm of the informational society; - the awareness of the needs of permanent education; -
diversification of the types of library users etc.

The technological context was marked, among others, by: - the rapid evolution of the
technology of information and communication; - the raised impact of electronic and digital
documents and of the impact of mass-media.

The category of economic factors includes: - the continuation of the economic reform;
- the low level of budgetary grants; - the exponential increase of the maintenance costs; - the
dependency on the external financial politics etc.

Among the politic and legal factors there can be pointed out: - the interest for aligning
the Romanian legislation to the one of the European Union; - the inefficiency of the Law of
sponsoring etc.

Among the most important components of the cultural environment there can be
mentioned: - spreading of the globalization phenomenon and of its consequences; - the
development of multiculturalism, in parallel with the need of preservation and promoting the
cultural identity.

Unlike most of the libraries in the European area, the National Library of Romania was
further on marked by a severe discrepancy between its mission, functions, role and strategic
importance and the financial resources assigned for updating and completing its collections,
for turning to an informational system for the activities, products and services offered to the
users, for increasing the areas for depositing and exhibiting the documents, for lecture and
communication of collections, for professional training of the personnel.

B. Special achievements in 2007

I. Modernizing and redesigning several lecture halls and repositories 
♦ Redesigning and modernizing the Bibliologic Cabinet „Dan Simonescu. 
♦ Redesigning and modernizing the Catalogues Hall.

II. Bilateral international agreements with:
♦ The National Library Széchényi of Hungary
♦ The National Library of the Republic of Moldavia

III. Acquiring the online database Emerald Management – Extra 95 FullTexte

IV. Documentation visits
The National Library of Romania organized two information-documentation visits. 
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Building up a new organizational chart and a new Statute
of Structuring and Functioning of the National Library of Romania

Drafting the documents aimed at: 
♦ settling an institutional structure which allows further development, according to the Strategy of the
National Library of Romania between 2008-2012 and considering the functioning in normal
parameters in the new headquarters of the National Library of Romania, which is under construction;
♦ leveraging the specific functions of national library and of public library, at the general
organization level;
♦ founding new structures, which should allow the fulfillment of all functions of the National
Library of Romania, according to the Law of libraries, and successful participation at important
European projects;
♦ rehabilitation of the repositories and reorganizing the collections (whereas the acute lack of
space caused severe dysfunctions within this department), by establishing a new department:
Repositories. Bookbindery;
♦ increasing the capacity of valuating the NLR collections, products and services, through
the reorganization of the department Publishing House of the National Library.

Problems of the National Library of Romania

The National Library of Romania is confronting a series of severe needs, which lead
to the impossibility of fulfilling the functions of national library, according to the Law of
libraries No. 334/2002, on one hand, and to the requirements of the European cultural
politics, on the other hand.

I. The lack of an integrated system of modern library
Taking into account the fact that all library activities are carried out within an informatic

system, acquiring and implementing an integrated library system at international standards is
a priority for the National Library of Romania.

The further use of the present library software (implemented in 1995) has as a
consequence the impossibility of developing and modernizing the products and services which
a national library has to offer to its users (in the country and in the world): online catalog,
collective online catalogues, digital library, digital references, online inter-library lending (ILL),
national databases (the national bibliography for different types of documents), as well as being
partner in cooperation projects, like those of building up European databases.

Acquiring and implementing a new integrated library system is the only solution which
would lead to the fact that the National Library of Romania will have competitive products and
services and will fulfill its functions as national library.

II. The lack of repository spaces and working areas
At the moment, the situation of the National Library of Romania in regard of space is

disastrous. 
Its patrimony, of approximately 13 000 000 b.u., is deposited in 7 locations, two of

them outside of Bucharest.
Following this situation, the National Library of Romania is forced to:
- depositing conditions which endanger the physical integrity of the collections; 
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- limited access to the book collection (less than 10%!); because of the limited depositing space,
the rest of the publications are bound in packages stapled in diverse deposits spread in all the city;

- even more limited access to the collection of periodicals – there can be consulted
only the periodicals issued within the last three years, the rest being stapled and deposited in
the new headquarters, which is still under construction.

Even more, in all these deposits, the growing space is 0.
The basement of the central headquarters, where there were deposited ca. 300,000

b.u., is unusable for several years (consolidation and sanitation works have been started;
those were not ended, because the headquarters is in litigation and the agreements for those
works could not be renewed).

The inexistence of proper spaces makes the rehabilitation of the deposits impossible;
it would be absolutely necessary, taking into account the move of the National Library in the
new headquarters.

It is also worth mentioning that the working spaces do not respect the requirements
in force regarding carrying out professional activities in libraries (insuring quality, security and
health at the working place). The lack of proper spaces has effect also on the good functioning
of the equipments (computers, printing equipments, pathology laboratory).

III. Lack of personnel
After joining the European Union, the National Library of Romania has to fulfill

performance indicators specific for national European libraries, to supply proper products and
services and to participate in European projects, together with the other national libraries. 

At the moment, the National Library of Romania does not have the necessary
positions for developing those activities.

In the Law of libraries No. 334/2002, as well as by the functions which it fulfills since its
foundation, the National Library of Romania has the same statute and the mission as all national
European libraries and represents Romania in the European specific organs and projects -
CENL (Conference of European National Libraries), TEL (The European Digital Library) etc.

According to the Law of libraries, the setting criteria for the National Library is of 1
position/30,000 inhabitants. In Annex 1 to the same law, it is mentioned a maximum amount
of 995 positions for the National Library of Romania, amount which has to be reached step by
step, in parallel with the use of the new headquarter of the National Library of Romania, as
well as the functioning at optimal parameters with the maximum amount of positions, annually
approved by the Ministry of Culture and Cults, through budgetary laws.

At the moment, because of the acute lack of personnel, the employees of the libraries
exceed their job description duties (which is also overloaded for some time).

IV. The very late approval of the budget for independent endowments 
The approval of the budget for independent endowments in the last quarter of the

year (frequently at the end of November) makes it impossible to carry out the public
acquisitions procedures according to the law, until the end of the year, because this procedure
needs minimum three months to be completed (taking into account the eventual appeals).
As a consequence, the acquisition of products and services with a value which requires the
organization of an open tender – the integrated library software is such a product – must start at
least in May, so that up to the end of the year the acquisition is completed, an the product can be
implemented and tested, according to all testing steps specific for such a complex software.
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