ACORD DE COLABORARE
Pentru participarea la elaborarea „Catalogului Cărţilor Străine intrate în Bibliotecile din
România”
Între
Biblioteca Naţională a României cu sediul în Bucureşti, strada Ion Ghica, nr. 4, sector 3, cod 030046,
CUI.6312079 şi sigla BNR, reprezentată de Doamna Elena Tîrziman, având funcţia de Director General.
Şi
Biblioteca........................................................................................................................................., cu
sediul în........................., adresa........................................., CUI..............................................şi
sigla..................., reprezentată de...........................................................................având funcţia de
....................................................................
I.
II.

Obiectul acordului:
Elaborarea „Catalogului cărţilor străine intrate în bibliotecile din România”.
Obligaţiile părţilor:
Biblioteca Naţională a României se obligă :

1.

să elaboreze, să editeze şi să publice „Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România”

2.
să promoveze bibliotecile deţinătoare prin menţionarea siglei acestora în cadrul înregistrărilor
bibliografice şi a denumirii instituţiilor în cadrul indexului publicaţiei mai sus menţionate.

Biblioteca................................................................................................................................se obligă :
1. să furnizeze, periodic-semestrial, în lunile aprilie şi noiembrie, înregistrările bibliografice ale cărţilor
străine deţinute. Înregistrarea bibliografică trebuie să cuprindă următoarele informaţii obligatorii :
- înregistrarea bibliografică trebuie să cuprindă : Autor, Titlu, Număr de volume, Editura,
Locul apariţiei, Anul apariţei, Paginaţie, ISBN, Indice CZU, Note bibliografice.
2.

înregistrările bibliografice pot fi transmise către Biblioteca Naţională a României astfel:
format word (*.doc) sau excel (*.xls), sub formă de tabel, confom anexei 1,
format de schimb de date bibliografice - export în format Unimarc din baza de date a
bibliotecilor deţinătoare,
În ambele situaţii, fişierele conţinând informaţiile bibliografice vor fi transmise prin e-mail sau prin
poştă, pe suport electronic (CD, DVD).
În cazul informaţiilor transmise în format Unimarc, detaliile vor fi discutate între compartimentele
de specialitate IT din cele două instituţii.

III.

Prevederile prezentului acord vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate din partea
fiecărei instituţii, astfel :
din partea Bibliotecii Naţionale a României :
d-ra Mariana Gagheş, telefon 021/3123840, 021/3142434 int. 129, e-mail
mariana.gaghes@bibnat.ro
d-na Veronica Dinu, telefon 021/3123840, 021/3142434 int. 129, e-mail
veronica.dinu@bibnat.ro
din partea bibliotecii deţinătoare : nume, telefon, e-mail

Încheiat astăzi....................... în 2 (două) exemplare, original, fiecărei părţi revenindu-i câte un
exemplar.

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca .................................

Anexa 1 - Transmitere informaţii bibliografice - Documente tip carte

Autor

Titlu
Lucrării

Numărul
Editura
Volumului

Locul
Apariţiei

Anul
apariţiei

Paginaţie

ISBN

Indice
CZU

