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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
De-a lungul timpului, bibliotecile au fost nevoite să treacă prin numeroase transformări, devenind, în 
momentul de față, actori esențiali în dezvoltarea comunităților, parteneri în educație și cercetare, 
promotori ai culturii și ai creației artistice de valoare. Astfel, bibliotecile zilelor noastre sunt instituții 
capabile, în egală măsură, să conserve patrimoniul cultural şi să îl valorifice sub multiple forme. 
Tehnologiile se schimbă constant, volumul informaţiei creşte într-un ritm accelerat, utilizatorii au cerințe 
din ce în ce mai diverse şi mai complexe, iar bibliotecile sunt nevoite să facă faţă tuturor acestor provocări. 

Anul 2018 a fost, pentru Biblioteca Națională a României, perioada în care, prin activitățile și proiectele 
desfășurate, instituția s-a implicat în scrierea unuia dintre cele mai frumoase capitole ale istoriei României, 
Centenarul Marelui Război și al Marii Uniri. Prin proiectele și evenimentele derulate, Biblioteca a pus în 
valoare  un fond generos de documente inedite sau mai puțin cunoscute, păstrate în Colecțiile speciale 
(fotografii, documente de arhivă, ziare, hărți, partituri etc.), în scopul readucerii în memoria colectivă a 
evenimentelor și personalităților, a sacrificiului întregii națiuni române din toate provinciile istorice, 
pentru împlinirea obiectivului național al Marii Uniri. Activitățile și proiectele culturale desfășurate în 
această direcție la sediul Bibliotecii au fost completate cu acțiuni de promovare a culturii naționale în 
străinătate, concretizate prin schimb internațional și donații de carte, reprezentativă pentru istoria țării 
noastre din ultimii 100 de ani.  

De asemenea, Biblioteca a continuat să se implice în proiecte culturale și științifice. Dintre acestea, 
menționăm: proiectul Stagiunea de colecție (concretizat în spectacole ce au pus în valoare colecția de 
partituri a Bibliotecii), proiectul Emmaus (concretizat în conferințe/dezbateri științifice de ținută 
academică), Cartea care se ascultă (promovarea lecturii în rândul utilizatorilor de toate vărstele), precum și 
în proiecte de digitizare care au permis dotarea Bibliotecii cu echipamente de scanare și stocare. 

Și în 2018 Biblioteca Națională a României a continuat să se confrunte cu o serie de probleme, semnalate și 
analizate în rapoartele din ultimii ani, cauzate, în principal, de lipsa acută de resurse. Una dintre acestea 
este decalajul între momentul intrării documentelor în Bibliotecă și momentul integrării lor în fluxul de 
prelucrare.  

Cu toate acestea, pe parcursul anului, prin activitățile desfășurate, Biblioteca Națională a României a reușit, 
în cea mai mare măsură, să ofere servicii specializate unui public eterogen și să organizeze, în nume 
propriu sau în colaborare, evenimente relevante deopotrivă pentru specialiști și publicul larg.  

Raportul de activitate pe care vi-l propunem în paginile ce urmează descrie parcursul instituțional al 
Bibliotecii Naționale a României în anul 2018. 

 
 
 
CARMEN MIHAIU, 
Manager Biblioteca Națională a României 
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PROFIL ORGANIZAȚIONAL 

 

 

▓ Misiunea Bibliotecii Naționale a României 
 
Biblioteca Naţională a României are ca misiune identificarea, dezvoltarea, organizarea, conservarea, 
cercetarea, comunicarea şi punerea în valoare a patrimoniului documentar naţional, precum şi a fondului 
Românica, fond ce reuneşte documente apărute în străinătate, referitoare la România şi la poporul român, 
publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor 
străini apărute în străinătate.  
 
Biblioteca Naţională a României organizează Depozitul Legal, principală sursă documentară pentru 
cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti; asigură accesul liber la colecţiile sale – parte esenţială a 
memoriei naţionale – atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare, în scop de informare, studiu și cercetare. 
 
▓ Funcțiile și atribuțiile Bibliotecii Naționale a României 
 

Aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), Biblioteca Naţională a României 
administrează patrimoniul documentar naţional, în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, îndeplinind funcţii naţionale, la nivelul sistemului naţional de biblioteci, dar şi 
funcţii de bibliotecă publică: 
 
a) constituie, dezvoltă, organizează, prelucrează, conservă, prezervă şi pune în valoare documentele 
deţinute în colecţiile sale; 
b) Biblioteca este autorizată, potrivit Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, 
republicată cu modificările ulterioare, să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal; 
c) organizează Depozitul legal, potrivit legii; 
d) identifică, colecţionează, conservă şi comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, 
indiferent de conţinutul, suportul şi de anul apariţiei; 
e) identifică, colecţionează, organizează, conservă, comunică şi pune în valoare Fondul Românica, 
alcătuit din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la 
poporul român şi la cultura română, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, 
publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate; 
f) achiziționează cu prioritate, din țară și din străinătate, documente de importanță deosebită pentru 
identitatea culturală și națională; 
g) organizează şi gestionează Rezerva Naţională de Publicaţii, sprijină prin donații, la cerere sau din 
oficiu, orice structură info-documentară din țară și din străinătate care deține fonduri românești și care 
promovează limba, cultura și civilizația românească; 
h) în calitate de centru naţional de schimb, realizează evidenţa centralizată şi statistica schimburilor 
internaţionale de publicaţii; 
i) în calitate de centru naţional metodologic, elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice 
pentru bibliotecile publice şi realizează studii, cercetări şi informări documentare în domeniul 
biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii; 
j) în calitate de Centru Naţional de Patologia şi Restaurarea Documentelor (C.N.P.R.D), Biblioteca 
elaborează şi emite, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de 
conservare şi de restaurare, şi acordă asistenţă de specialitate laboratoarelor de restaurare din ţară; 
k) coordonează proiectul de realizare a Catalogului Naţional Partajat al Publicaţiilor Româneşti şi 
Străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu; 
l) inițiază, participă și coordonează cataloage colective naționale ale documentelor românești și 
străine; 
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m) elaborează bibliografia naţională curentă a României pe categorii de documente, indiferent de 
suport; 
n) în calitate de agenție națională bibliografică, realizează controlul bibliografic naţional, ca parte a 
controlului bibliografic universal; 
o) în calitate de centru național ISBN, ISMN, ISSN, CIP atribuie numărul internaţional standard 
pentru cărţi (ISBN), pentru documente muzicale tipărite (ISMN), pentru resurse continue (ISSN) şi pentru 
alte categorii de documente, indiferent de suport, realizează baza de date a editurilor de carte din România 
şi realizează catalogarea înaintea publicării (CIP); 
p) asigură crearea colecțiilor digitale, prin aplicarea strategiei de digitizare a Bibliotecii, 
managementul, integrarea și promovarea lor la nivel național și internațional; 
q) elaborează, actualizează, redactează și editează instrumente referențiale și de informare în 
domeniu; 
r) coordonează activitatea Comitetului Tehnic de Standardizare CT-229, Biblioteconomie. Informare. 
Documentare din cadrul Asociației de Standardizare din România (A.S.R.O.); 
s) inițiază, furnizează și coordonează, în nume propriu, în calitatea sa de furnizor de formare 
profesională sau în colaborare cu asociații profesionale și alte instituții, programe de formare profesională 
în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național și asigură, conform legislaţiei în 
vigoare, educaţia permanentă și formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci 
și alte structuri info-documentare; 
t) colaborează cu biblioteci naționale și cu alte instituții de informare și documentare din străinătate 
și participă la programe de cooperare internațională, inițiate de organismele internaționale de profil și de 
alte instituții similare;  
u) organizează evenimente culturale, științifice, educaționale, proiecte și programe de dezvoltare 
multisectorială, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau 
persoane fizice sau juridice, din țară și străinătate; 
v) organizează și participă în asociere la evenimente, expoziții, manifestări culturale, lansări de carte, 
la nivel național și internațional în vederea punerii în valoare a patrimoniului cultural și instituțional; 
w) organizează servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informației despre 
patrimoniul cultural deținut și despre Bibliotecă, în conformitate cu legislația în vigoare; 
x) pune la dispoziție, în condițiile legii, personal propriu de specialitate, mijloacele logistice și tehnice 
deținute de Bibliotecă în vederea organizării de evenimente culturale, științifice, educaționale, proiecte și 
programe de dezvoltare multisectorială, în condițiile tarifare aprobate de Ministerul Culturii; 
y) editează publicații și personalizează obiecte cu elemente specifice Bibliotecii în scopul promovării 
Bibliotecii, în condițiile tarifare aprobate de Ministerul Culturii; 
z) închiriază spațiile deținute în administrarea Bibliotecii (săli, săli de conferințe, spații expoziționale 
etc.) unor persoane fizice și juridice, în condițiile tarifare aprobate de Ministerul Culturii, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea punerii în valoare a patrimoniului cultural instituțional. 
 
În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează, ca filiale, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia şi 
Biblioteca Omnia din Craiova. 
 
Funcțiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia sunt: 
 
a) organizează, gestionează, conservă, prelucrează, comunică și pune în valoare documentele deținute în 
colecțiile sale, în conformitate cu legislația, standardele și normele naționale și internaționale în vigoare;  
b) gestioneaza , conservă și promovează colecțiile de obiecte muzeale ale Bibliotecii Batthyaneum; 
c) participă la activitățile de clasare a bunurilor culturale de patrimoniu;  
d) colaborează cu C.N.P.R.D. pentru elaborarea politicii de conservare a documentelor Bibliotecii; 
e) propune C.N.P.R.D. publicațiile și alte documente prioritare ale filialei pentru restaurare; 
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f) participă la implementarea politicii de digitizare a Bibliotecii cu documentele din colecțiile Bibliotecii 
Batthyaneum; 
g) pune în valoare documentele deținute în colecții prin cercetarea documentelor Bibliotecii Batthyaneum, 
elaborarea unor lucrări de specialitate, articole, comunicări și prin publicarea materialelor științifice și 
infodocumentare în publicații din țară și străinătate, precum și prin participarea la proiecte interne și 
internaționale de profil; propune și participă la realizarea unor expoziții interne și internaționale; 
h) pune în valoare imaginea și colecțiile Bibliotecii Batthyaneum, prin organizarea unor expoziții 
permanente și temporare în spațiile expoziționale, conform legislației și normelor în vigoare și prin acțiuni 
culturale în colaborare cu factorii de răspundere din instituții de învățământ și de cultură și cu presa locală; 
i) asigură accesul cercetătorilor și al vizitatorilor, respectând regulamentele în vigoare; 
j) participă la derularea unor stagii de practice a studenților pe baza acordurilor și parteneriatelor încheiate 
între Bibliotecă și instituții de învățământ și cultură din țară și din străinatat; 
k) colaborează cu toate structurile funcționale din cadrul Bibliotecii pentru buna funcționare a activității 
desfășurate la Biblioteca Batthyaneum. 
 
Funcțiile Bibliotecii Omnia din Craiova sunt: 
 
a) organizeaza, gestioneaza, conservă, prelucreaza, comunică și pune în valoare documentele deținute în 
colecțiile sale, în conformitate cu legislația, standardele și normele naționale și internaționale în vigoare; 
b) participă la politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Omnia, în colaborare cu Serviciul Dezvoltarea 
Colecțiilor și Compartimentul Schimb Internațional de Publicații; 
c) pune în valoare și promovează colecțiile Bibliotecii Omnia prin participarea la proiecte și programe 
profesionale și culturale; 
d) pune în valoare documentele deținute în colecții prin elaborarea unor lucrări de specialitate, articole, 
cornunicări și prin publicarea materialelor științifice și infodocumentare în publicații din țară și străinătate, 
precum și prin participarea la proiecte interne și internaționale de profil; 
e) pune în valoare imaginea și colecțiile prin organizarea unor expoziții permanente și temporare, conform 
legislației și normelor în vigoare și prin acțiuni culturale în colaborare cu factorii de răspundere din 
instituții de învățământ și de cultura și cu presa locală; 
f) comunică publicațiile din colecțile filialei prin sălile de lectură și prin împrumut la domiciliu, conform 
legislației și regulamentelor specifice; 
g) asigură îndrumarea utilizatorilor și participă la realizarea statisticilor privind activitățile de relații cu 
publicul; 
h) colaboreaza cu toate structurile funcționale din cadrul Bibliotecii, pentru buna funcționare a activității 
desfășurate la Biblioteca Omnia. 
 
 
▓ Contribuția Bibliotecii Naționale a României la gestionarea patrimoniului cultural național 
 
Biblioteca Naţională a României reprezintă principala sursă documentară pentru cunoaşterea culturii 
naţionale, cu rol esenţial în promovarea şi integrarea patrimoniului românesc în cel european şi mondial. 
Biblioteca Naţională a României este finanţată atât de la bugetul de stat, cât şi din venituri proprii.  
 
Instituţie patrimonială esenţială, Biblioteca Naţională a României conservă, gestionează şi valorifică o parte 
importantă a tezaurului documentar naţional şi participă la construirea unei societăţi moderne, dinamice şi 
bine informate, prin integrarea la nivel naţional a resurselor documentare şi informaţionale, deschizând 
calea către cunoaştere, în general, şi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special.  
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▓ Date de contact 
 
Sediul Central 
Bd.Unirii nr. 22, sector 3  
030833 București 
Tel.: 021 314 24 34/1002 
Fax: 021 312 33 81 
E-mail: biblioteca@bibnat.ro 
 
Biblioteca Batthyaneum, Filială a Bibliotecii Naţionale a României 
Str. Gabriel Bethlen nr. 1 
51009 Alba Iulia 
Tel./ Fax: (0258)811 939 
Mobil: 0758 109 426 
E-mail: cristian.mladin@bibnat.ro 
 
Filiala Biblioteca Franceză OMNIA 
Str. M. Kogălniceanu nr. 21 
200762 Craiova 
Tel./Fax: (0251)310 228 
E-mail: doina.ghita@bibnat.ro 
 

 
 
 

mailto:biblioteca@bibnat.ro
mailto:cristian.mladin@bibnat.ro
mailto:doina.ghita@
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ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2018 
 

 

▓ Priorități pentru anul 2018 
 
● O mai bună monitorizare a producției editoriale naționale, de la intenția de publicare până la intrarea 
documentelor în colecțiile Bibliotecii. 

● Dezvoltarea managementului colecțiilor – eficientizarea proceselor de dezvoltare, evidenţă, prelucrare, 
organizare, prezervare, conservare şi restaurare a colecţiilor. 

● Demararea procesului de inventariere totală a colecțiilor documentare și muzeale ale Filialei Biblioteca 
Batthyaneum din Alba Iulia. 

● Integrarea bazei de date LivesRo în baza de date de autorități (Aleph). 

● Valorificarea și promovarea documentelor din categoria Colecţii Speciale prin rapoarte de cercetare, 
studii, monografii, cataloage, comunicări, susţinute în ţară şi străinătate, prin participare la proiecte 
naționale şi internaţionale etc. 

● Participarea la Proiectul Centenar Marea Unire – România Mare într-o Europă a naţiunilor. Vârstele 
receptării momentului 1918. 

● Îndeplinirea funcției de Centru național metodologic, prin organizarea de întâlniri profesionale, cursuri și 
workshop--uri de specialitate și acordare de consultanță în domeniul biblioteconomiei. 

 ● Îmbogățirea colecției Bibliotecii Digitale Naționale.  

 

 

▓ Precizări privind activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice  
 
Pentru îndeplinirea funcţiilor, atribuţiilor şi misiunii sale, Biblioteca Națională a României desfășoară 
numeroase activităţi, multe dintre ele transdepartamentale: activităţi în relație cu editurile; activități de 
primire şi distribuire a documentelor; activitatea de dezvoltare a colecţiilor; activitatea de evidenţă a 
documentelor; activitatea de prelucrare a documentelor; activitatea de conservare a documentelor; activități 
privind patalogia și restaurarea documentelor; activitatea de distribuire a documentelor cu titlu de depozit 
legal către beneficiari instituționali; servicii pentru utilizatori; activități de digitizare și valorificare a 
colecțiilor de patrimoniu; activitatea privind controlul bibliografic național; activitatea de cercetare științifică 
și de acordare de asistență metodologică; activitatea de gestionare a  proiectelor instituționale; activitatea de 
colaborare internațională în scopul promovării patrimoniului și a culturii române peste hotare; activități de 
marketing și comunicare; activitatea editorială; activități de administrare și exploatare a sistemului integrat 
de bibliotecă și a bazelor de date, precum și activități suport: activități de mentenanță a structurii informatice 
și tehnice, activități administrative. 
 
Statisticile prezentate în Raportul de activitate includ, acolo unde informația a permis (a fost relevantă sau 
cuantificabilă), și o serie de indicatori statistici (de activitate)/indicatori de performanță. 
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I. ACTIVITĂŢI ÎN RELAȚIE CU EDITURILE 
 

● Monitorizarea producției editoriale naționale prin atribuirea numărului standard pentru cărţi (ISBN), 
resurse continue (ISSN), documente muzicale (ISMN) și prin realizarea descrierii CIP (Catalogare înaintea 
publicării) pentru cărţile editate în România. 

● Actualizarea bazei de date a editurilor din România, a Catalogului SIP (seriale în curs de publicare) și a 
catalogului CIP (cărți în curs de publicare). 

● Asigurarea rolului metodologic privind modul de utilizare a codurilor ISBN, ISMN, ISSN, prezentarea 
publicațiilor și a informațiilor (descrierilor) bibliografice, respectarea și promovarea Legii Depozitului Legal 
nr. 111/ 1995 și Legii culturii scrise nr. 186/ 2003. 

 
Departamentele implicate sunt: Biroul Centrul Național ISBN. ISSN. CIP și Serviciul Depozit Legal. 
 
I.1. Statistica privind activitățile în relație cu editurile 

Activitate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Observaţii 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Atribuire coduri 
ISBN 

cod 35.220 

32.880 coduri ISBN pentru 
edituri 
2.340 coduri ISBN 
ocazionale 

 

● Număr total de înregistrări 
bibliografice noi (CIP): 
26.709 
 
●● Număr total de 
înregistrări bibliografice noi 
( ISSN): 965 
 
●●● Descrieri CIP realizate: 
26.709 

Atribuire coduri 
ISSN 

cod 965  

Atribuire coduri 
ISMN 

cod 222 
200 coduri ISMN pentru 
edituri 
22 coduri ISMN ocazionale 

Descrieri CIP 
descriere 
bibliografică nouă 

26.709 
termen de răspuns: 7 zile 
lucrătoare 

 
descriere 
bibliografică 
actualizată 

2.562 
termen de răspuns: 2 zile 
lucrătoare 

Bază de date 
ISSN 

înregistrare 
bibliografică nouă 

965 

total coduri ISSN/ 
înregistrări bibliografice în 
baza de date ISSN-
România: 31.594 

înregistrare 
bibliografică 
actualizată 

3.250 în Virtua – softul ISSN 

înregistrare 
bibliografică – 
Catalogul SIP 

654 
export lunar Virtua – 
Aleph 

Bază de date 
edituri 

înregistrare de 
editură nouă de 
carte 

82 
total edituri de carte 
înregistrate în baza de 
date națională: 6.412 

 

● 
Număr total de edituri noi: 

83 

înregistrare de 
editură nouă 
muzicală 

1 
total edituri muzicale 
înregistrate în baza de 
date națională: 42 

 

înregistrare editori 
ocazionali 

3.497 
înregistări noi și 
retrospective 
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Activitate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Observaţii 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

înregistrare 
actualizată 

2.590 
ISBN: în Aleph și în 
Registrul Internațional al 
Editorilor 

 

5.697 
CIP: monitorizarea 
participării editurilor la 
Programul CIP 

 

Comunicarea cu 
editurile  
(Centrul 
Naţional 
ISBN.ISSN.CIP) 

telefon 3.819 
informații cu privire la 
ISBN, ISSN, ISMN, CIP 

 

corespondență  
e-mail 

12.775 

informații cu privire la 
formulare, modificări, 
completări, anulări, 
retransmiteri CIP 

Comunicarea cu 
editurile 
(Depozit Legal) 

telefon/email, 
notificări/ 
atenționări, 
diseminare 
informații 

2.400 
cca. 10 / zi  
 

 

confirmări  
borderouri 
depuse/ primite 

7.507  

 
 
II. ACTIVITĂȚI DE PRIMIRE ŞI DISTRIBUIRE A DOCUMENTELOR  
 

● Situația documentelor intrate în Biblioteca Națională (prin Depozit Legal şi cumpărătură), precum și 
stadiul distribuirii acestora (pe fluxul de prelucrare și către beneficiari – ai Depozitului Legal, ai 
Schimbului Internațional, ai Rezervei Naționale de Publicații). 
 

Departamentele implicate: Serviciul Depozit Legal şi Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. 
 

II.1. Statistica privind activitățile de primire a documentelor 

Rezultate 
Tip 
document 

Unitate de 
măsură 

Cantitate Observaţii 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente 
intrate prin 
Legea 
Depozitului 
Legal nr. 111/1995 
(exemplare DL) 

 
periodic 

număr 32.194  ● 
Număr total de titluri intrate 

prin Legea Depozitului Legal 
nr. 111/ 1995 (cărți, teze de 
doctorat, afişe, documente 
audio-video): 22.009 
 

●● Număr total u.b.-
uri/exemplare intrate prin 
Legea Depozitului Legal nr. 
111/1995: 324.223 
 
●●● 

Număr total de exemplare 
(periodice) intrate prin Legea 
Depozitului Legal nr. 111/1995: 
192.324 

exemplar 192.324 

 
 
 
 

carte 
titlu 19.822  

u.b. 127.683  

document 
audio-video 

titlu 59  

u.b. 301  

teză de 
doctorat 

titlu 1.163  

u.b. 1.250  

afiş 

titlu 965  

u.b. 2.665  



10 

 

Rezultate 
Tip 
document 

Unitate de 
măsură 

Cantitate Observaţii 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente 
intrate prin 
Dezvoltarea 
Colecțiilor  
(cumpărătură) 

carte și alte 
tipuri de 
documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 4.700   

periodice exemplare 11.230   

Documente 
distribuite în 
Bibliotecă – 
Dezvoltarea 
Colecțiilor 

carte și alte 
tipuri de 
documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 4.910   

periodice exemplare 9.909   

Documente 
redistribuite –
Schimb 
Internațional 
către RNP 

carte și alte 
tipuri de 
documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 6.682 
Exemplar 3 – 
Depozit Legal 

 

Documente 
rămase 
nedistribuite de 
Serviciul Depozit 
Legal, în 31 
decembrie 2018 

carte 

titluri 50.136 

stoc Primiri  

u.b.  321.327 

Documente 
rămase 
nedistribuite de 
Dezvoltarea 
Colecțiilor, în 31 
decembrie 2018 

carte și alte 
tipuri de 
documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 16.450   

periodice exemplare 1.321   

 
 
 
III. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A COLECŢIILOR 

 

● Constituirea patrimoniului documentar naţional – funcție esențială a Bibliotecii Naționale. 

● Creșterea colecțiilor Bibliotecii Naţionale, în conformitate cu funcțiile definite de Legea 
bibliotecilor nr. 334/2002, cu direcţiile strategice de dezvoltare instituţională, cu profilul 
enciclopedic al colecţiilor, cu evoluţia producţiei editoriale naționale şi a diferitelor categorii de 
utilizatori, în vederea asigurării unei oferte documentare consistente şi actualizate. 

Departamentele: Serviciul Depozit Legal şi Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. 
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III.1. Statistica privind completarea colecțiilor 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 

Observații Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente 
intrate în 
Fondul 
Intangibil 
(Depozit 
Legal) 

periodice/seriale 
electronice 

exemplare 32.194 
exemplarul 1 ● 

Număr total de documente 
intrate în Fondul Intangibil –  
u.b.-uri/exemplare: 43.704 carte și alte 

documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 10.140 

teză de doctorat u.b. 1.250 

afișe u.b. 120 

Documente 
intrate prin 
Depozit Legal 
- semnal 

periodice/seriale 
electronice 

exemplare 30.206 
exemplarul 2 ● 

Număr total de documente 
intrate pe fluxul de prelucrare – 
u.b.-uri/exemplare: 39.002 carte și alte 

documente 
neperiodice 
curente 

u.b. 8.796 

Documente 
intrate în 
colecţii prin 
Schimb 
Internațional 

carte și alte 
documente 
neperiodice 
curente 

titlu 638 Număr total de 
documente 
intrate în 
colecțiile 
curente – u.b.-
uri/exemplare: 
2.548 

● 
Număr total de documente 

(carte și alte neperiodice) 
intrate în colecţiile Bibliotecii 
pe toate căile de dezvoltare și 
completare [cumpărătură, 
donație, schimb internațional 
(875+1.235+673), Depozit Legal 
– Fond Intangibil 
(10.140+1.250+120), exemplar 2 – 
carte (8.796)]: = 23.089 
 
●● Număr total de periodice 
(exemplare) intrate în colecţiile 
Bibliotecii pe toate căile de 
dezvoltare și completare 
[cumpărătură, donație, schimb 
internațional 
(7.804+207+1.875), Depozit 
Legal – Fond Intangibil (32.194), 
exemplar 2 (30.206)] = 72.286 

u.b. 673 

periodice  
 

titlu 259 

exemplar 1.875 

Documente 
intrate în 
colecţii prin 
cumpărătură 

periodice 

titlu 177 Număr total de 
documente 
intrate în 
colecțiile 
curente – u.b.-
uri/exemplare: 
8.679 

abonament 266 

exemplar 7.804 

carte și alte 
documente 
neperiodice 
curente  

titlu 754 

u.b. 875 

Documente 
curente 
intrate în 
colecţii prin 
donaţie 

carte și alte 
documente 
neperiodice 
curente  

titlu 1.113 Număr total de 
documente 
intrate în 
colecțiile 
curente – u.b.-
uri/ exemplare: 
1.442 

u.b. 1.235 

periodice  
titlu 86 

exemplar 207 

Servicii acces 
baze de date  

Emerald titlu 17 
 Achiziția s-a efectuat în anul 

2018, perioada de acces fiind 
până la 1 septembrie 2019. 
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III.2. Statistica privind completarea Fondului Românica1 

Rezultate Tip de achiziţie 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de activitate) / 
Indicator de performanţă 

Documente 
achiziţionate 
pentru Fondul 
Românica 

cumpărătură titlu/u.b. 55 / 55  

● 
Număr total de titluri achiziționate 

pentru Fondul Românica: 139 
 
●● 

Număr total de u.b.-uri achiziționate 
pentru Fondul Românica: 146 

donaţie titlu/u.b. 51 / 54  

schimb internaţional titlu/u.b. 33 / 37   

 
 
 
III.3. Statistica privind bugetul de achiziţii documente 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Valoare 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Buget achiziţii 
documente Biblioteca 
Națională a României 
2018 – Bază 

carte lei 80.855,52 

● 
Total buget achiziţii documente 

pentru Bază (Biblioteca 
Națională):  146.224,78 lei 

audio video lei 3.454,44  

periodice lei 49.895,82  

baze de date  12.019  

Buget achiziţii 
documente – Schimb 
Internațional 

carte lei 5.779,24 

● Total buget achiziții documente 
pentru Schimb Internațional: 
21.371,82 lei 

periodice lei 15.592,58  

 
 
 
III.4. Surse bugetare destinate achiziţiei de documente  

Sursă de finanțare 
Tip document 

Unitate de 
măsură 

Valoare 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Subvenție 
bugetară 

 
lei 167.595,60 

● 
Total surse bugetare destinate 

achiziției de documente: 
183.318,64 lei 
 
●● Procent din subvenţia totală 
a instituţiei (20.615.000 lei) 
destinată achiziţiei de 
documente (fără Grantul 
American Corner): 0,81 % 

Grant American 
Corner – 15.722,04 
lei 

carte 

lei 

13.585,10 

periodice 

lei 

2.136,94 

 
 

                                                 
1
 Românica – fond ce reuneşte documente apărute în străinătate, referitoare la România şi la poporul român, publicaţii ale autorilor 

români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate. 
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IV. ACTIVITATEA DE EVIDENŢĂ A DOCUMENTELOR 
 

● Reflectarea cu exactitate, în registrele de evidență, a datelor cantitative şi valorice privind 
colecțiile – globale şi individuale –, privind mărimea, componenţa şi dinamica fondului de 
documente intrate în Biblioteca Naţională. 

● Organizarea colecţiilor în depozite şi săli de lectură (în acces liber la raft). 

 

Departamentele implicate: Serviciul Organizarea și Conservarea Colecțiilor Curente, Serviciul 
Colecții Speciale și Serviciul Periodice. 

 
IV.1. Statistica privind evidența documentelor 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observații 

Indicator statistic 
(de activitate) / 
Indicator de 
performanţă 

Nr. RMF 
(proveniență) 

semnal act/u.b. 473/ 8.495 

 

● 
Total u.b.-uri în 

RMF: 13.114 

dublet act/u.b. 75/ 907  

schimb act/u.b. 48/ 373  

cumpărătură act u.b. 33/ 1.873  

donație act/u.b. 242/ 1.466  

Cote 

CD cotă 319 

 

● 
Total cote acordate: 

10.499 CD-ROM cotă 595 

audio book cotă 20 

DVD cotă 22 

hartă cotă 2 

carte tipărită cotă 9.372 

blu-ray cotă 5 

afișe cotă 115 

periodic 

cotă 

802 

cote noi: 746 
cote atribuite 
pentru suplimente 
și continuări: 56 

Numere 
inventar 

carte tipărită nr. inventar 10.541 

 

● 
Total u.b.-uri în 

Registrele Inventar: 
13.332 

periodic nr. inventar 83  

hartă nr. inventar 2  

note muzicale nr. inventar 88  

CD nr. inventar 1.816  

CD-ROM nr. inventar 546  

DVD nr. inventar 61  

audio-book nr. inventar 28  

fotografii nr. inventar 2  

manuscrise nr. inventar 50  

afișe nr. inventar 115  
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IV.2. Statistica privind evidența preliminară a periodicelor curente 

Rezultate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Observații 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Evidență – documente 
intrate în fluxul 
documentar prin Serviciul 
Depozit Legal (Intangibil – 
exemplar 1) 

exemplar 32.194  

● Nr. documente intrate pe 
fluxul documentar 
(exemplare): 71.822 

Evidență – documente 
intrate în fluxul 
documentar prin Serviciul 
Depozit Legal (Semnal – 
exemplar 2) 

exemplar 31.262 

2.918 titluri 

exemplar 
(format 
tipărit) 

30.801 

exemplar 
(format 
electronic) 

461 

Evidență – documente 
intrate prin Serviciul 
Dezvoltarea Colecţiilor 

exemplar 6.253 
cumpărătură/ 
achiziție/abonamente 

exemplar 1.906 Schimb Internațional 

exemplar 207 donații 

 
 
 
V. ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DOCUMENTELOR 

 
● Reflectarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale, indiferent de suport, în cataloage şi în baze de date, 
prin procedee specifice, conform normelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale. 
 

Departamentele implicate: Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, Serviciul Organizarea și Conservarea 
Colecțiilor Curente, Serviciul Colecții Speciale, Serviciul Periodice, Serviciul Prelucrarea Colecțiilor, 
Serviciul Depozit Legal, Serviciu Bibliografia Națională, Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă, 
Filiala Biblioteca Batthyaneum și Filiala Biblioteca Omnia. 

 
În Biblioteca Naţională a României prelucrarea documentelor se realizează în două etape: 
 

● Prelucrare preliminară: înregistrarea documentelor în prima parte a fluxului de prelucrare – 
completarea informaţiilor de exemplar sau de titlu (număr DL, beneficiar DL); completarea în 
modulul de achiziţii; completarea în etapa de dispecerizare a documentelor; 

● Prelucrare finală: corectarea şi completarea descrierilor bibliografice, conform standardelor 
internaționale specifice activităţii de catalogare şi indexare; realizarea și livrarea formatului final al  
descrierilor bibliografice ale documentelor care fac obiectul seriilor Bibliografiei Naţionale. 
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V.1. Statistica prelucrării preliminare a documentelor – Dezvoltarea Colecţiilor 
Rezultate Tip document Unitate de măsură  Cantitate Indicator statistic (de 

activitate) / Indicator de 
performanţă 

Catalogare – înregistrări 
bibliografice în Aleph  

carte românească înregistrare 833 ● Număr total de documente 
prelucrate preliminar: 4.148 carte străină înregistrare 1.155 

periodic înregistrare 11 

document audio-
video 

înregistrare 2.149 

Furnizori  documente înregistrare 39  

Donatori  documente număr 68  

 
 
V.2. Statistica prelucrării preliminare a documentelor – Depozit Legal 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Catalogare preliminară 
– înregistrări 
bibliografice în Aleph  

carte și alte tipuri de 
documente neperiodice 
curente 

u.b. 10.140 

● 
Număr total de 

documente prelucrate 
preliminar (u.b.-uri/ 
exemplare): 43.347 
 

teză de doctorat u.b. 2.900 

periodice exemplare 30.307 

 
 
V.3. Statistica prelucrării preliminare a documentelor – Organizarea și Conservarea Colecțiilor 
Curente 

Rezultate 
Tip 
document 

Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Catalogare preliminară – completare 
câmpuri înregistrări bibliografice şi de 
exemplar în Aleph – dispecerizare 

carte u.b. 731 

● 
Număr total de 

documente prelucrate 
preliminar (u.b.-uri): 731 

 
V.4. Statistica prelucrării finale a documentelor (catalogare și indexare) 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de activitate) / 
Indicator de performanţă 

Catalogare – 
înregistrări 
bibliografice în 
Aleph 

carte românească u.b. 19.212 
● 

Număr total de documente prelucrate 
final (u.b.-uri): 27.132 
 
●● 

Număr total de articole prelucrate 
final: 10.921 
  

carte străină u.b. 899 

carte format 
electronic 

u.b. 
544 

DVD u.b. 0 

hărți u.b. 6 

standarde u.b. 3.754 

documente 
Colecții Speciale 

u.b. 
2.046 

periodice 
 
 

Înregistrări/ 
import Virtua 
– Aleph 

671 

articole Înregistrări 10.921 
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Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de activitate) / 
Indicator de performanţă 

Indexare – 
înregistrări 
bibliografice în 
ALEPH  

carte românească înregistrări 20.886 

● 
Număr total de documente indexate 

(u.b.-uri/exemplare): 24.977 
 
●● 

Procent documente indexate din 
total documente catalogate final 
(27.132): 92,06% 

carte străină înregistrări 1.186 

carte format 
electronic 

înregistrări 717 

DVD înregistrări 0 

hărți înregistrări 2 

standarde înregistrări 1.515 

 periodice 
înregistrări/ 
import Virtua 
– Aleph 

671 
 

 articole înregistrări 10.921  

 
 
VI. ACTIVITATEA DE CONSERVARE A DOCUMENTELOR 

 

● Tehnici, programe şi acţiuni menite să asigure o păstrare rațională și de durată a tuturor 
categoriilor de documente aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale a României. 
 
Departamentele implicate: Serviciul Organizarea și Conservarea Colecțiilor Curente, Serviciul 
Colecții Speciale, Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Serviciul Centrul Național de Patologia și 
Restaurarea Documentelor, Filiala Biblioteca Batthyaneum, Filiala Biblioteca Omnia, Biroul Referințe 
Bibliografice, Biroul Metodologic. 

 
VI.1. Statistica privind gestionarea şi organizarea la raft a documentelor 
Rezultate Tip document Unitate de 

măsură  
Cantitate Indicator statistic (de 

activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente așezate la 
raft (fond în acces liber în 
sălile de lectură) 

carte, DVD/CD – 
Sediul Central 

u.b. 7.982 ● 
Total documente în acces liber 

la raft (u.b.-uri/exemplare): 
39.301 
 

periodice - Sediul 
Central 

titluri 1.563 

carte, DVD/ Cd – 
Filiala Omnia

2
 

u.b. 29.458 

periodice – Filiala 
Omnia 

exemplare 298 

Documente consultate în 
sălile de lectură (din 
depozite) 

carte u.b. 28.882 ● 
Total documente consultate în 

sălile de lectură (u.b.-uri): 
53.974 

document – 
Colecții Speciale 

u.b. 24.582 

Filiala Omnia u.b. 510  

Documente așezate la 
raft – fondul acesibil 
publicului (la 31 
decembrie 2018) 

carte – Sediul 
Central 

u.b. 1.390.869 ● Documente așezate la raft – 
fondul acesibil publicului în 
Sediul Central (u.b.-uri/ 
exemplare): 2.044.919 

Colecții Speciale u.b./ exemplare 650.000 

bibliografii 
nepublicate 

u.b. 4.050 

                                                 
2
 Toate documentele din colecțiile Filialei Omnia sunt cu acces liber în sălile de lectură. 



17 

 

Rezultate Tip document Unitate de 
măsură  

Cantitate Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente din depozite 
comunicate pentru 
expoziţii 

carte și alte 
documente 

u.b. 1.040  

Documente aşezate la 
raft – fond destinat 
partenerilor de schimb 

carte u.b. 1.373  

Documente aşezate la 
raft – fond destinat 
beneficiarilor RNP 

carte și alte 
documente 
neperiodice 

u.b. 24.538  

Documente aşezate la 
raft – în contextul 
inventarului general 

Filiala Biblioteca 
Batthyaneum 

u.b. 750  

 
 
 
VI.2. Statistica privind inventarierea fondurilor de documente 

Departament Fonduri inventariate 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator 
de performanţă 

Organizarea şi 
Conservarea 
Colecţiilor 
Curente 

Fond general – 
Formatul I 

u.b. 18.876 
Cf. deciziei 323 
/ 19 sept. 2016 

● 
Total documente 

inventariate (u.b.-uri): 
98.963 

Dezvoltare 
Instituțională 

Cabinet Bibliologic u.b. 2.002 
Cf.deciziei  160 
/ 6 sept. 2018 

Colecții Speciale 

manuscrise 
u.b. 

40.066 
Cf. procesului 
verbal 4946/ 31 
iul. 2018 

Tezaur u.b. 101 
la 3 decembrie 
2018 

audio-video u.b. 7.418 
Cf. deciziei 783 
/ 22 nov. 2017 

Filiala 
Biblioteca 
Batthyaneum 

colecții muzeale din 
spațiul expozițional, 
Observator și Tezaur 

u.b. 10.000 
februarie-
martie 2018 

documente, 
manuscrise, 
incunabule, cărți din 
seria Hungarica 

u.b. 20.500 
iulie-
decembrie 2018 
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VI.3. Statistica privind totalul documentelor scanate în Biblioteca Națională 

Activităţi Tip document Cantitate 
Unitate de 
măsură 

Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente scanate 
pentru Biblioteca 
Digitală

3
 

manuscrise 
42 u.b. 

● 
Total imagini/ pagini scanate: 

117.681 

3.112 imagini 

 

bibliofilie 
168 u.b. 

44.813 imagini 

cartografie 
72 u.b. 

720 imagini 

Arhiva istorică 
137 u.b. 

1.595 imagini 

periodice 
româneşti 
vechi 

188 u.b. 

48.408 imagini 

partituri 
714 u.b. 

5.850 imagini 

fotografii 
472 u.b. 

826 imagini 

total 
1.793 u.b. 

105.324 imagini 

Documente scanate 
pentru expoziţii  

manuscrise 58 imagini 

bibliofilie 294 imagini 

 

fotografii 20 imagini 

periodice 
româneşti 
vechi 

150 imagini 

Arhiva istorică 897 imagini 

partituri 156 imagini 

stampe 56 imagini 

total 1.631 imagini 

Documente scanate 
pentru utilizatori 

manuscrise, 
stampe, 
cartografie 

963 imagini 

fotografii 353 imagini 

periodice 
româneşti 
vechi 

1.130 imagini 

partituri 1.567 imagini 

Arhiva istorică 4.861 imagini 

carte 1.852 imagini 

total 10.726 imagini 

 
 

                                                 
3
 Se scanează doar documente care nu se află sub incidenţa Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe; toate materialele predate sunt însoţite de metadate. 
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VII. ACTIVITĂȚI PRIVIND PATOLOGIA ȘI RESTAURAREA DOCUMENTELOR 
 

● Aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de 
patrimoniu (carte veche şi bibliofilă, manuscrise, hărţi, stampe etc.). 

● Acordarea asistenței de specialitate la solicitarea altor instituții. 

 
Departamentul implicat: Centrul Național de Patologia și Restaurarea Documentelor. 

 
VII.1. Statistica privind patologia și restaurarea documentelor 

Rezultate Tip documente 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

 
Documente 
restaurate pe suport 
papetar și pergament 
 

hărți u.b./pagini 1/ 1 ● 
Total documente 

restaurate: 16 
 
●● Total pagini restaurate: 
4.904 

incunabule u.b./pagini 1/ 44 

carte veche românească u.b./pagini 4/ 1.920 

carte veche străină u.b./pagini 1/ 1.706 

manuscrise u.b./pagini 1/ 372 

partitură u.b./pagini 2/8 

cartografie - atlas u.b./pagini 1/ 200 

periodice vechi 
românești 

u.b./pagini 
3/358 

cărţi restaurate cu plată, 
în regim de servicii 

u.b./pagini 
3/296 

Fotografii martor 
restaurare (digitale) 

documente istorice, 
hărţi, carte veche 
românească, partituri, 
carte veche străină 

u.b. 600 

 

Documente 
investigate 
  

documente istorice, 
hărţi, carte veche 
românească, partituri 

u.b. 
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Restaurare legătură 
carte 

carte veche românească  u.b. 6 ● Total documente 
restaurare legătură carte: 14 manuscrise u.b. 2 

periodice vechi 
românești 

u.b. 
2 

album foto u.b. 1 

cărţi restaurate cu plată, 
în regim de servicii 

u.b. 
3 

Restaurare/ 
confecţionare scoarţe 
din lemn  

carte veche românească 
scoarţe 
lemn 

2 
 

Reconstituire 
închizători metalice 

carte veche românească închizători 9 
 

Confecţionare casete 
de protecţie 

 
casete 9  

mape 2 

File protejate cu 
parafină şi tratare cu 
White Spirit 

carte veche românească, 
carte veche străină 

file 65 
 

Buletine analize 
fizico-chimice şi 
biologice 

hărţi, carte veche 
românească, partituri 

buletin 
analize 

42 
 

analiză 510  
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VIII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUIRE A DOCUMENTELOR CĂTRE BENEFICIARII INSTITUȚIONALI 
 

● Preluarea, organizarea, gestionarea şi redistribuirea, la cerere, în regim de donaţie, către biblioteci 
publice şi instituţii publice, din ţară şi străinătate, a excedentului de exemplare al unor documente 
aflate în aflate în proprietatea Bibliotecii. 
 
Departamentele implicate: Serviciul Depozit Legal, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, Compartimentul 
Rezerva Națională de Publicații, Biroul Editorial. 

 
 
VIII.1. Statistică privind distribuția documentelor către beneficiari 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de activitate) / 
Indicator de performanţă 

Documente distribuite 
către beneficiarii 
externi, prin 
intermediul 
Schimbului 
Internațional 

periodice exemplare 1.301 
● Total documente distribuite prin Schimb 
Internațional: 1.797 

carte u.b. 496  

Documente distribuite 
către instituții din 
străinătate, prin 
intermediul 
Schimbului 
Internațional 

carte u.b. 389 

27 către școli din Ucraina (prin MAE) 
60 către B.N. Turcia 
73 către Ambasada României la Bruxelles 
5 către Ambasada României la Kiev 
10 către B.N. Azerbaidjan 
57 către B.N. Copii și Adolescenți din Seoul 
87 către Univ. Xian Beijing 
20 către Asociația Atheneum Düsserdorf 
50 către Asociația Tighina 

Documente distribuite 
către instituţii din 
ţară, prin intermediul 
RNP 

carte și alte 
documente 
neperiodice 
curente  

u.b. 19.005 
● Total documente distribuite prin RNP: 
19.280 

Documente distribuite 
către instituţii din 
străinătate, prin 
intermediul RNP 

carte şi alte 
documente 
neperiodice 
curente  

u.b. 275  

Documente distribuite 
către beneficiarii 
Depozitului Legal 

carte, alte 
documente 
neperiodice 
curente, 
periodic/ 
resurse 
electronice 

u.b./ 
exemplare 

194.095 
● Total documente distribuite prin DL: 
194.095 
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VIII.2. Statistică privind beneficiarii Schimbului Internațional 

Rezultate/Buget alocat 
Tip 
beneficiar/Tip 
document 

Unitate de 
măsură  

Cantitate
/Valoare 

Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Parteneri Schimb 
Internațional 

instituţie partener 159 
● Total parteneri-instituții: 159 
 
●● 

Total țări-partenere: 43  ţară partener 43 

Buget alocat achiziţii 
documente Schimb 
Internaţional 

carte lei 5.779,24 

● Total buget alocat Schimbului 
Internațional: 21.371,82 
 
●● Procent din subvenția 
bugetară pentru achiziția de 
documente (146.224,78 lei), 
destinat Schimbului 
Internațional: 14,61% 

 periodic lei 15.592,58 

 
 
VIII.3. Statistică privind Schimbul Internațional de publicații, la nivelul țării 
   TRIMITERI - titluri  PRIMIRI - titluri 

 
Tip instituții Nr 

cărţi/ teze 
de doctorat 

Periodice 
Audio
-video 

  
cărţi/ teze 
de doctorat 

Periodice 
Audio-
video 

1 Biblioteca Naţională 1 496 149 0  601 259 37 

2 Biblioteca Academiei 1 1 31 0  208 445 0 

3 Institute subordonate 
Academiei Române 

14 26 24 0  126 429 0 

4 Biblioteci universitare 25 232 211 2  879 1.381 0 

5 Biblioteci specializate 5 7 7 1  15 73 0 

6 Muzee 10 184 34 0  224 606 4 

 Total 56 946 456 3  2.053 3.193 41 

 
În calitate de Centru Național de Schimb, Biblioteca Națională a României elaborează evidența centralizată și 
statistica anuală privind schimburile internaționale de publicații.  
 
La nivel naţional, 56 de structuri infodocumentare au avut, în 2018, activitate de schimb internaţional de publicaţii: 
Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, bibliotecile universitare, institutele Academiei 
Române, bibliotecile specializate şi muzeele. Relaţiile de schimb se desfăşoară cu parteneri din 94 de ţări. 

 
VIII.4. Statistică privind beneficiarii Rezervei Naționale de Publicații (RNP) 

Rezultate Tip beneficiar 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Beneficiari 
RNP din 
ţară 
 
 

bibliotecă judeţeană beneficiar 2 ● 
Număr total de beneficiari 

RNP din țară: 35 
 
●● 

Număr total de u.b.-uri 
distribuite beneficiarilor RNP 
din țară: 19.280 

 u.b. 4.420 

bibliotecă orăşenească beneficiar 4 

 u.b. 6.123 

bibliotecă comunală beneficiar 7 

 u.b. 4.625 

bibliotecă a unei instituţii de 
învăţământ (diverse grade) 

beneficiar 7 

 u.b. 2.069 

bibliotecă a unei instituţii de stat beneficiar 6 

 u.b. 320 
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Rezultate Tip beneficiar 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

bibliotecă a unei instituţii de cult beneficiar 7 

 u.b. 1.478 

asociaţii și fundaţii non-
guvernamentale 

beneficiar 2  

u.b. 245  

Beneficiari 
RNP din 
străinătate 

bibliotecă a unei instituţii de stat beneficiar 2 ● 
Număr total de beneficiari 

RNP din străinătate: 3 
 
●● 

Număr total de u.b.-uri 
distribuite beneficiarilor RNP 
din străinătate: 275 

 u.b. 50 

asociații și fundații 

beneficiar 1 

u.b. 225 

 
 
VIII.5. Statistică privind beneficiarii Depozitului Legal 

Rezultate Tip beneficiar 
Unitate de 
măsură  

Cantitate 
Indicator statistic (de 
activitate) 

Biblioteca 
Academiei 
Române 

carte, alte documente neperiodice 
curente, periodice/ resurse 
electronice 

u.b./ exemplare 33.358 

● Număr total u.b.-uri/ 
exemplare distribuite în 
baza Legii Depozitului 
Legal nr. 111/1995: 194.095 
 
 

BCU Cluj-
Napoca 

carte, alte documente neperiodice 
curente, periodice/ resurse 
electronice 

u.b./ exemplare 51.654 

BCU Iași 
carte, alte documente neperiodice 
curente, periodice/ resurse 
electronice 

u.b./ exemplare 81.982 

BCU 
Timișoara 

carte, alte documente neperiodice 
curente, periodice/ resurse 
electronice 

u.b./ exemplare 27.101 

 
 
 
IX. SERVICII PENTRU UTILIZATORI 
 

● Facilitarea accesului utilizatorilor – prin sălile de lectură specializate pe domenii – la documentele 
pe suport tradiţional sau electronic şi la bazele de date. 

● Organizarea și gestionarea depozitelor și colecțiilor cu acces liber la raft, conform politicii 
instituției. 

● Activități de evidență, îndrumare și instruire informațională oferită utilizatorilor în procesul 
regăsirii informaţiilor. 

 
Departamentele implicate: Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Serviciul Organizarea și Conservarea 
Colecțiilor Curente, Serviciul Colecții Speciale, Filiala Biblioteca Batthyaneum, Filiala Biblioteca 
Omnia, Biroul Referințe Bibliografice. 
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IX.1. Statistică privind serviciile pentru utilizatori 

Rezultate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Observații 
Indicator statistic (de activitate) 
/ Indicator de performanţă 

Utilizatori înscrişi  
utilizator 83.150 Sediul Central ● Total utilizatori înscrişi: 92.335 
utilizator 9.185 Filiala Omnia 

Utilizatori înscrişi în 
2018 

utilizator 8.504 Sediul Central ● Total utilizatori înscrişi în 2018: 
8.558 
 

 

utilizator 54 Filiala Omnia 

utilizator 0 Filiala Batthyaneum 

Utilizatori cu permis 
reînnoit pe 2018 

utilizator 11.881 Sediul Central 
● Total utilizatori cu permis reînnoit 
în 2018: 12.351 
 
 
 

 utilizator 470 Filiala Omnia 

Utilizatori în spaţiile 
libere de lectură 

utilizator 54.000 Sediul Central 

● 
Total utilizatori în spațiile libere 

de lectură: 54.000 
 

●● Indice frecvenţă utilizatori în 
spațiile libere

4
:  183 utilizatori/zi 

Utilizatori activi – 
colecții curente  

utilizator 20.385 Sediul Central 
● Total utilizatori activi în 2018: 
21.295 
 
●● Total utilizatori (săli de lectură și 
spații libere): 75.295 
 
●●● Indice frecvenţă utilizatori în 
sălile de lectură (Sediul Central)

5
:  

84 utilizatori/zi 

Utilizatori activi – 
Colecții Speciale 

utilizator 386 Sediul Central 

Utilizatori activi – 
Filiala Batthyaneum 

utilizator 0  

Utilizatori activi – 
Filiala Omnia  

utilizator 524  

Vizite (tururi ghidate) vizitator 4.401 Sediul Central ● 
Total vizitatori (în tururi): 4.566 

 vizitator 9 Filiala Batthyaneum   

 vizitator 156 Filiala Omnia   

 
IX.2. Statistică privind documentele comunicate prin sălile de lectură 
Rezultate Tip document Unitate de 

măsură  
Cantitate Indicator statistic (de 

activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente comunicate în 
acces liber la raft 

carte – Sediul 
Central 

titlu 4.047 ● 
Total documente comunicate în 

acces liber la raft: 64.601 
 
●● 

Total documente comunicate 
(u.b.-uri/ exemplare) prin sălile 
de lectură (din depozite): 29.756 
 
●●● Indice general de accesări 
documente pe zi: 379

6
 

 

periodice – 
Sediul Central 

titlu 58.003 

 carte – Filiala 
Omnia 

titlu 2.551 

Documente comunicate din 
depozite  

 

carte u.b. 27.560
 

titlu 26.650 

periodice exemplare 100 

document 
Colecții Speciale 

u.b. 2.087 

                                                 
4
 Total utilizatori în spațiile libere, împărțit la numărul de zile în care Biblioteca a fost deschisă (295). 

5
 Total utilizatori activi, împărțit la numărul de zile lucrătoare dintr-un an (249). 

6
 Total accesări documente în sălile de lectură, împărţit la număr zile lucrătoare dintr-un an (249). Cifra are în vedere toate 

documentele comunicate de Biblioteca Națională în 2018 (Sediul Central – Colecțiile Curente și Colecțiile Speciale, Filiala Biblioteca 
Batthyaneum și Filiala Omnia) – 94.271. 
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Rezultate Tip document Unitate de 
măsură  

Cantitate Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Documente comunicate de 
Biroul Referinţe 
bibliografice 

bibliografie 
nepublicată 

titlu/u.b. 109 

Documente comunicate de 
Serviciul Depozit Legal 
(copii substitut) 

teză de doctorat titlu/u.b. 50 

 
 
IX.3. Statistică privind documentele comunicate prin împrumut la domiciliu (Filiala Omnia) 
Rezultate Unitate de măsură  Cantitate 

Împrumut la domiciliu u.b. 2.041 

 
 
IX.4. Statistică privind serviciile de referințe 

Rezultate Unitate de măsură  Cantitate 

Bibliografii la cerere 
  

solicitare 53 

titlu 2.429 

Referinţe bibliografice (online, prin telefon) 
solicitare  11.193 

referință 11.832 

Servicii de îndrumare bibliografică utilizator 4.625 

 
 
IX.5. Statistică privind activitatea de împrumut interbibliotecar intern și internațional 

Împrumut interbibliotecar Unitate de măsură Cantitate 
Indicator statistic (de activitate) / 
Indicator de performanţă 

Național 

titlu carte 442 ● Număr documente împrumutate în 
țară (u.b.-uri): 515 articol 59 

STAS 12 

document media 2 

Internațional 
titlu carte 68 ● Număr documente împrumutate în 

străinătate (u.b.-uri): 130 articol 62 

 
 
IX.6. Statistică privind activitatea în mediul online 

Activitate Număr vizitatori Număr pagini vizitate Sesiuni 

Vizite pe website-ul Bibliotecii
7
 185.274 855.010 325.267 

Utilizarea catalogului online 39.981 1.599.370 90.798 

Vizite Biblioteca Digitală 9.958 239.052 38.274 

 

                                                 
7
 Se adaugă și vizitatorii blog-ului Bibliotecii Batthyaneum (4.150 vizitatori). 
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X. BIBLIOTECA DIGITALĂ 
 

● Prelucrarea obiectelor digitale în vederea prezervării și publicării în baza de date. 

● Încărcarea conținutului și metadatelor în Digitool8, pentru asigurarea accesului la informaţie, 
pentru promovarea culturii româneşti în spaţiul virtual. 

● Coordonarea integrării colecțiilor digitale la nivel național și promovarea acestora la nivel 
internațional. 

 

Departament implicat: Biroul Biblioteca Digitală, rezultatul activității acestuia fiind reprezentat de 
Biblioteca Digitală Națională (http://digitool.bibnat.ro/R), accesibilă oricărui cetățean din țară și din lume, 
prin care se pun la dispoziție documente din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, care nu 
se află sub incidența legii drepturilor de autor. 

 
 

X.1. Statistică privind gestionarea conținutului și a metadatelor în Digitool 

Tip document Unitate măsură Cantitate 
Indicator statistic (de activitate)/ 
Indicator de performanţă 
 

Arhiva istorică 

u.b. 112 ● 
Total u.b.-uri: 2.505 

 
●● 

Total imagini: 130.397 
 
●●● 

Total metadate: 1.914 
 
●●●● 

Total thumbnails: 1.914 

imagini 1.171 

metadată 112 

 thumbnails 112 

Carte veche românească 

u.b. 169 

imagini 38.586 

metadată 169  

thumbnails 169 

 

Carte veche străină 

u.b. 83 

imagini 27.233 

metadată 83 

thumbnails 83 

Manuscrise 

u.b. 80 

imagini 3.290 

metadată 80 

thumbnails 80 

Incunabule 

u.b. 11 

imagini 3.452 

metadată 11 

thumbnails 11 

Fotografii u.b. 413 

 imagini 942 

 metadată 413 

 thumbnails 413 

Periodice 
 
 
 
 

u.b. 178 

imagini 48.638 

metadată 178 

thumbnails 178 

                                                 
8
 Software care gestionează și asigură accesul la resursele digitale.  

http://digitool.bibnat.ro/R
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Tip document Unitate măsură Cantitate 
Indicator statistic (de activitate)/ 
Indicator de performanţă 
 

Partituri 

u.b. 638 

imagini 5.316 

metadată 638 

thumbnails 638 

Cartografie 

u.b. 100 

imagini 692 

metadată 100 

thumbnails 100 

Expoziții virtuale
9
 

u.b. 129 

imagini 1.077 

metadată 129 

thumbnails 129  

 
 
X.2. Statistică privind documentele din Digitool 

Rezultate Tip document Unitate de 
măsură 

Cantitate Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Conținut în 
Digitool, până în 31 
decembrie 2018 

arhivă istorică u.b. 2.389 ● 
Total documente în Digitool 

(u.b.-uri): 10.405  carte veche românească u.b. 736 

carte veche străină u.b. 1.106 

manuscris u.b. 589 

incunabule u.b. 149 

grafică u.b. 268 

fotografii u.b. 2.326 

periodice u.b. 659 

partituri u.b. 901 

cartografie u.b. 132 

expoziții virtuale u.b. 885 

Biblioteca Batthyaneum u.b. 265 

 
 

X.3. Statistică privind documentele existente în Europeana10  (la 31 decembrie 2018) 

Tip document 
Unitate 
măsură 

Cantitate Adresă colecţie în Europeana 

Indicator statistic 
(de activitate) / 
Indicator de 
performanţă 

Documente 
istorice vechi sec. 
XV-XIX 

u.b. 1.880 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200442* 

● Total documente 
transmise către 
Europeana (u.b.-uri): 
4.664 

Incunabule u.b. 153 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200421* 

 

                                                 
9
 În colecţia Expoziţii virtuale sunt reunite mai multe tipuri de documente (fotografii, documente de arhivă,  manuscrise, articole 

din presă, fragmente din corespondenţă etc.) care se regăsesc şi în colecţiile dedicate fiecărui tip de document. 
10

 Europeana (www.europeana.eu) este un punct unic de acces la peste 50 de milioane de obiecte de patrimoniu cultural din 
aproximativ 3300 de biblioteci, muzee, arhive, galerii și colecții audiovizuale din întreaga Europă. Biblioteca Națională a României 
este prezentă în portalul Europeana cu 11 colecții digitale prin care patrimoniul cultural românesc devine accesibil într-un mod 
digital pentru a promova schimbul de idei și informații. 

http://www.europeana.eu/
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Partituri u.b. 146 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200422* 

Ex-libris u.b. 90 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200423* 

Stampe japoneze u.b. 107 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200424* 

Periodice u.b. 187 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200375* 

Carte românească 
veche şi bibliofilă 

u.b. 316 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200460* 

Carte străină 
veche şi bibliofilă 

u.b. 876 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200459* 

Colecție de 
fotografii Carol 
Popp de 
Szathmary 

u.b. 434 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200461* 

Grafică u.b. 51 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200462* 

Manuscrise u.b. 424 
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200463* 

 
X.4. Statistică privind inventarul documentelor digitizate în România în 2018 

Activitate Unitate de măsură Rezultate 

Actualizare Lista inventar a documentelor digitizate în 
Sistemul naţional de biblioteci 

u.b. 
2.995 

Total documente în Lista Inventar u.b. 14.951 

Actualizare Lista inventar a documentelor digitizate în B.N.a R. u.b. 493 

Total documente în Lista Inventar u.b. 12.008 

 

 
XI. ACTIVITATEA PRIVIND CONTROLUL BIBLIOGRAFIC NAȚIONAL 
 

Activitatea de control bibliografic național se realizează pe tot parcursul fluxului de prelucrare a 
publicațiilor, ea fiind inițiată o data cu elaborarea descrierii CIP (catalogare înaintea publicării), 
continuată în celelalte departamente care participă la caestă activitate. 

● Crearea şi gestionarea Fişierelor Naţionale de Autoritate de nume de persoană, nume geografice, 
nume de colectivitate, titluri uniforme şi vedete de subiect, aplicarea uniformă, standardizată, a 
instrumentelor de lucru; crearea instrumentelor de lucru specifice pentru toate categoriile de 
utilizatori. 

● Elaborarea Bibliografiei Naționale Curente pentru toate categoriile de documente: cărți, albume, 
hărți; publicații seriale; teze de doctorat; articole din publicații seriale – cultură; articole din 
bibliologie și știința informării; documente muzicale tipărite și audio-vizuale. 

● Elaborarea Bibliografiei Naționale. Seria Românica care pune în valoare fondul Românica 
(documente apărute în străinătate, referitoare la România şi la poporul român, publicaţii ale 
autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor 
străini apărute în străinătate). 

● Elaborarea cataloagelor 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. 
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Departamentele implicate: Centrul Național ISBN, ISSN, CIP, Serviciul Prelucrarea colecțiilor, 
Serviciul Bibliografia Națională, Biroul Fișiere Naționale de Autoritate și Compartimentul Cataloage 
Colective. 

 
Controlul bibliografic naţional pentru producţia naţională de carte în format tipărit,  ca urmare a 
aplicării Programului CIP s-a concretizat prin următoarele rezultate: 

● Descrieri CIP realizate: 26.709, reprezentând intenția de publicare la nivel național în anul 2018, 
pentru carte în format tipărit. 

● Bibliografia CIP,  publicaţie lunară în format electronic  - 14 numere (9-12/ 2017 și 1-10/ 2018) 
elaborate şi publicate pe site-ul BNaR, însumând 29.499 de înregistrări bibliografice preliminare. 

● Catalogul CIP, actualizat în timp real, accesibil de pe site-ul BNaR : 
(http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/). 

 
XI.1. Statistică privind gestionarea Fișierelor Naționale de Autoritate 

Rezultate Unitate de măsură  Cantitate 

Vedete de subiect geografice înregistrare 1.070 

Vedete de subiect 
actualizate 

înregistrări noi înregistrare 66 

actualizare înregistrări înregistrare 943 

Uniformizare vedete nume 
persoană  

înregistrări noi înregistrare 919 

corectură înregistrări înregistrare 42 

 
 
IX.2. Statistică privind elaborarea Bibliografiei Naționale 

Rezultate Tip document 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observații 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator 
de performanţă 

Bibliografia 
Naţională 

publicații  
pomânești (carte 
tipărită şi 
electronică, hartă) 

înregistrare 
bibliografică 

19.106 
Cărţi. Albume. Hărţi: 9-
24/ 2016; 1-17/ 2017 

● 
Total înregistrări 

bibliografice: 34.219 

teză de doctorat 
înregistrare 
bibliografică 

1.911 
Teze de doctorat: 2/2016; 
1/ 2017 

 

carte străină 
înregistrare 
bibliografică 

700 Românica: 2018  

periodic 
înregistrare 
bibliografică 

1.433 
Publicaţii seriale: 2017; 
2018 (în lucru) 

 

articol 
înregistrare 
bibliografică 

9.660 

Articole din publicaţii 
periodice. Cultură: 6–12/ 
2017; 1-2/ 2018; 3-12/ 2018 
(în lucru) 

 

articol 
înregistrare 
bibliografică 

1.261 
Articole din bibliologie şi 
ştiinţa informării: 2/ 2017; 
1-2/ 2018 

 

note muzicale, 
resurse electronice 

înregistrare 
bibliografică 

148 
Documente muzicale: 
2018 

 

 

http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/
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XI.3. Statistică privind activitatea de elaborare a cataloagelor colective 

Activități 
Unitate de 
măsură 

Rezultate Observaţii 

Elaborarea şi redactarea 
Catalogul Cărţilor Străine 
intrate în bibliotecile din 
România, ediția 2018 

înregistrare 
6.406 
 

Verificarea și corectarea  fișelor 
bibliografice deja existente în baza de date 
a BNaR; 
Eliminarea dubletelor, realizarea 
legăturilor ierarhice; 
Introducerea fișelor bibliografice în 
Catalogul Colectiv ediția 2018. 

Elaborarea şi redactarea 
Repertoriului Periodicelor 
Străine intrate în bibliotecile 
din România, ediția 2018 

înregistrare 

610 

Verificarea bazei de date 
Aleph (câmpul BAS-CC  pentru 
eliminarea dubletelor) 

înregistrare 
4.449 
 

Eliminarea înregistrărilor duble şi 
refolosirea acestora pentru înregistrări noi. 

Corectarea înregistrărilor în 
baza de date a Bibliotecii 
(câmpul BAS-CC) 

înregistrare 
26.144  

 
 
 
XII. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACORDARE DE ASISTENȚĂ METODOLOGICĂ 
 

● Elaborarea de cercetări, analize, sinteze, ghiduri și norme metodologice care să asigure 
modernizarea şi dezvoltarea activităţii departamentelor de specialitate din cadrul Bibliotecii 
Naționale a României, precum și al bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci. 

● Organizarea şi susţinerea de cursuri de specializare, perfecţionare şi actualizare de cunoştinţe în 
domenii specifice activităţii de bibliotecă, cu formatori din cadrul Bibliotecii Naţionale a României 
sau cu formatori externi. 

● Asigurarea asistenței metodologice bibliotecarilor din Biblioteca Națională și din Sistemul 
Național de Biblioteci; asigurarea asistenței metodologice de specialitate pentru editorii de carte și 
publicații periodice din România. 

● Organizarea și coordonarea activității de practică a studenților pe baza unor acorduri și 
parteneriate. 

● Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin întâlniri profesionale şi publicaţii ale 
Bibliotecii Naționale a României. 

 
Activitatea metodologică și de cercetare este coordonată de Seviciul Dezvoltare Instituțională și 
implică toate departamentele de specialitate ale Bibliotecii. 
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XII.1. Statistica activităţii de cercetare 

Rezultate 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

Cercetări şi analize 

cercetări 1 
Studiu privind analiza gradului de ocupare a spațiilor 
libere din Biblioteca Națională 

cercetări 
documentare 

145 

- Cercetarea lucrărilor de specialitate, istorice, 
monografice, genealogice, aflate în Colecțiile Speciale 
și colecțiile Bibliotecii Batthyaneum, pentru 
realizarea de expoziții, elaborarea de studii, 
furnizarea de informații în cadrul unor proiecte; 
- Cercetarea lucrărilor de specialitate, istorice, 
monografice, genealogice, aflate în Colecțiile Speciale 
și colecțiile Bibliotecii Batthyaneum, pentru 
furnizarea de informații, formularea unor răspunsuri 
destinate utilizatorilor 

 
sinteze/ analize 
documentare 

5 

- Analiza Raportului anual de activitate 2017; 
- Analiză comparativă privind bibliotecile naționale 
europene; 
- Sinteză privind bibliotecile accesibile dibn 
România; 
- Sinteză privind avantajele codului ISIL 

 chestionare 4 

- Chestionar CULT 1 - 2018; 
- chestionar privind spațiile bibliotecilor naționale, 
membre CENL; 
- chestionat privind formarea profesională în BNaR; 
- chestionar privind situațiile de urgență în BNaR 

Cercetări 
bibliografice 
destinate publicării 

cercetări 6 - Rromii în cultura română. Bibliografia cărților 
apărute după 1990; 
- Marea Unire din 1918. Bibliografia cărților apărute 
după 1990; 
- Revista Aniversări culturale, 2018 

referințe 1.824 

Cercetări 
bibliografice pentru 
expoziţii 

cercetări 2 - Rromii în cultura română (septembrie-decembrie 
2018); 
- România cinstește, prin cărți. Marea Unire din 1918 și 
pe făuritorii ei (decembrie 2018 – februarie 2019) 

referințe 288 

Documentări 
bibliografice 
(studii/ sinteze/ 
proiecte/ ateliere) 

cercetări 
 

2 
- Pentru evenimentul 100 de ani de existență a 
României Moderne (Dusserdorf, septembrie 2018); 
- Proiectul Străzi cu nume de eroi din Primul Război 
Mondial 

referințe 150 

 
 
XII.2. Statistica activității de formare/perfecționare 

Activități 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

Organizare și participare 
ateliere profesionale în 
cadrul Bibliotecii 

ateliere/ 
cursuri 

4 

- Întâlnirea bibliotecarilor școlari și a profesorilor 
metodiști din București și din județul Ilfov (19 oct.); 
- Întâlnire metodologică cu bibliotecarii școlari și 
cu cei din bibliotecile publice din Municipiul 
București și jud. Ilfov (20 aprilie);  
- Întâlnire cu bibliotecarii metodiști din bibliotecile 
județene (27-29 noiembrie);  
- Atelierul de lucru Colecțiile de bibliotecă în mediul 
digital (5 iunie) 
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Activități 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

Organizare și participare 
ateliere/sesiuni de instruire 
profesională în afara 
Bibliotecii  

ateliere/ 
cursuri 

1 

Atelier profesional privind evaluarea și promovarea 
personalului din bibliotecă, organizat de Biblioteca 
Universitară din Târgul Jiu, BNaR și Asociația 
Bibliotecarilor din România (Târgu Jiu, 6-7 iunie) 

Cursuri de formare continuă 
internă, cu lectori din 
Bibliotecă 

cursuri 8 
- Curs de implementare LIVES-Ro; 
- Prelucrarea documentelor în sistemul integrat de 
bibliotecă Aleph 

Cursuri de formare 
profesională continuă, cu 
lectori din afara Bibliotecii 

ateliere 1 
UNIMARC Bibliographic și UNIMARC Autorități, 
curs de perfecţionare (lector: Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din 
România) 

participanţi 28 

Cursuri/ workshop-uri de 
formare profesională 
continuă realizate în afara 
Bibliotecii 

cursuri/ 
workshop-uri 

6 
- Seminar antifraudă și anticorupție;  
- Seminar implementare SCIM;  
- Seminar analiză implementare SCIM în 
instituțiile publice;  
- Curs achiziții publice;  
- Seminar legislația muncii;  
- Curs G.D.P.R. 

participanţi 15 

Întâlniri profesionale întâlnire 5 

În colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din 
România (ABR): 
- Prelucrarea colecțiilor;  
- Biblioteca și Societatea;  
- Carte veche. Conservare. Restaurare; 
- Informatizarea Bibliotecilor; 
- Dezvoltarea Colecțiilor 

 
 
XII.3. Statistica activității metodologice 

Activități 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

Vizite 
metodologice 
în Bibliotecă; 
schimburi de 
experienţă cu 
participanţi 
din ţară şi 
străinătate 

 
studenți 

grupuri 22 În colaborare cu serviciile de pe flux: 
- ASE, Administrație și Management Public; 
- ASE, Facultatea de Resurse Umane; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 
Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi 
și Literaturi străine; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Jurnalism, Comunicare și Relații Publice; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Studii 
Culturale; 
- Academia de Poliție, Facultatea de Arhivistică; 
- Universitatea din Bucureşti, Master Gestionarea 
Informației în Societatea Contemporană; 
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere; 
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Limbi 
străine; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; 
- Curs postuniversitar Biblioteconomie 

participanți 448 

bibliotecari
/ specialiști 

grupuri 9 În colaborare cu serviciile de pe flux: 
- Bibliotecari ai Bibliotecii Regionale „Nikola 
Furnadzhiev”  din Pazardjik (Bulgaria); participanți 170 
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Activități 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

- Bibliotecari ai Bibliotecii Municipale din 
Chișinău; 
- Bibliotecari ai Bibliotecii Militare Naționale și 
biblioteci militare din țară; 
- Bibliotecari ai B.J. Dâmbovița; 
- Bibliotecari ai B.J. Mureș; 
- Bibliotecari ai B.J. Neamț; 
- Bibliotecari ai B.J. Vâlcea; 
- Bibliotecari participanți la secțiunile profesionale 
Asociației Bibliotecarilor din România; 
- Bibliotecari participanți la curs INCFC 

Ateliere/ cursuri pentru 
studenți 

atelier/curs 2 

- Atelier privind prelucrarea documentelor 
(Facultatea de Științele informării și documentării, 
an III);  
- Atelier privind relația BNaR cu editurile (Master 
Tehnica Editării, Facultatea de Litere, an II) 

Vizite metodologice la 
biblioteci publice din ţară/ 
instituții de specialitate 

vizite 8 

- B.J. Galați; 
- B.j. Bacău; 
- B. J. Cluj; 
- B. J. Gorj; 
- B.J. Alba; 
- BCU Iași; 
- Biblioteca Universității „Lucian Vlaga” din Sibiu; 
- Biblioteca Universității din Târgu Jiu 

Vizite metodologice la 
biblioteci sau alte instituții 
din străinătate 

vizite 4 

- Library of Congress; 
- International Cultural Centre, Cracovia (Polonia); 
- Biblioteca Națională a Republicii Cehe, Praga 
(Cehia); 
- LILLIAD Learning Center Innovation, Université 
de Lille; 
- Bibliothèque Humanités, Université de Lille 

Practică studenţi  

grupe 8 

- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 
Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi 
și Literaturi străine; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Jurnalism, Comunicare și Relații Publice; 
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Studii 
Culturale; 
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, an 
I, II; 
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Limbi 
străine, an II 

studenţi 113 

Gestionare CASIDRO
11

 

înregistrări 
noi 

130 Total număr înregistrări în CASIDRO: 3.666 

înregistrări 
actualizate 

20 

 
înregistrări 
corectate 

110 

                                                 
11
 CASIDRO – Catalogul Structurilor Infodocumentare din România, portal care cuprinde informații despre instituțiile din Sistemul 

Național de Biblioteci.  
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XII.4. Statistica activității de elaborare a unor instrumente metodologice 

Activități 
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observaţii 

Ghiduri şi instrumente 
metodologice 

document/ 
pagină web 

8 

- Newsletter Relații internaționale, nr. 1 – 12, 2018; 
- Instrucțiuni de lucru – Acordare ISSN; 
- Actualizarea conținutului în limba română a 
secțiunilor ISBN, ISMN, ISSN, CIP de pe site-ul 
BNaR; 
 
- Realizarea conținutului în limba engleză a 
secțiunilor ISBN, ISMN, ISSN, CIP pentru site-ul 
BNaR; 
- Descrierea retrospectivă a resurselor monografice 
din depozite şi sălile de lectură: instrucţiuni de 
lucru; 
- Reguli privind încheierea Acordurilor de 
parteneriat; 
- Procedură privind încheierea acordurilor de 
parteneriat în BNaR; 
- Procedură privind practica de specialitate; 
- Procedură privind voluntariatul 

Comitetul Tehnic 229
12

 şedinţă 6 

Stabilirea planului pe anul 2018; Examinarea și 
confirmarea patrimoniului curent de standarde 
care aparțin CT 229; Preluarea, prin fila de 
confirmare, a două ISO; Traducerea ISO 
10957:2009, ISO ISO 15511:2011, ISO 15489-1:2016 
Eliminarea a 8 STAS-uri 

 
 
XII.5. Statistica articolelor și studiilor publicate de angajații Bibliotecii 

Rezultate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Publicațiile în care au apărut 

Articole apărute în 
publicațiile Bibliotecii 

articole 43 

- Revista Română de Istorie a Cărţii, nr. 12, 2015; 
- Informare și Documentare: activitate științifică și 
profesională, vol. 10, 2017; 
- Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, 
anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 1 – 12, 2018. 

Articole apărute în 
publicații din țară 

articole/ 
studiu 

2 

- Revista Biblos, nr. 30, 2018; 
- Lucrările prezentate la Congresul Internațional al 
Culturii Române, ediția I, Editura Academiei Române, 
Timișoara: David Press Print, 2018. 

Articole apărute în 
publicații din străinătate 

articole/ 
studii 

2 

- A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben 
szabadság, mindenben pedig szeretet, Egri 
Lokálpatrióta Egylet, Eger, 2018;  
- Savoir - pouvoir: les bibliothèques, de l’Antiquité à la 
modernité.  Sous la direction d'Yves Lehmann, Edition 
Brepols, Turnhout, 2018. 

                                                 
12

 Comitetul tehnic 229 – Biblioteconomie. Informare şi documentare asigură elaborarea şi punerea în aplicare a standardelor ce 
determină unitatea naţională în domeniu. Comitetul funcţionează conform regulamentului ASRO 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 vederea posibilităţii preluării lor în calitate de 
standarde naţionale sau armonizării standardelor naţionale cu ele, colaborarea la lucrările de standardizare în domeniu, asigurarea 
informaţiilor referitoare la procesul de standardizare în domeniu. 
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■■ Articole și studii apărute în publicații din țară, străinătate și în cele ale Bibliotecii 
  
BIRO, DOINA H. Preocupări europene de valorificare a manuscriselor medievalegermane din Transilvania. Cazul 
colecțieiBibliotecii Batthyaneum. În: Informare și documentare: activitate științifică și profesională, Vol. X, anul 2017, p. 
5-16.  
 
BIRO, DOINA H. Új adatok a 18.század végén, Gyulafehérvárott, Batthyány Ignác püspök által alapitott Batthyaneum 
Könyvtár köteteinek szarmazásához/ Noi date privind proveniența cărților Bibliotecii Batthyaneum, fondată de 
episcopul Batthyány Ignác la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În volumul: A szükséges dolgokban legyen egység, a 
kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet, Egri Lokálpatrióta Egylet, Eger, 2018, p. 89-99. 
 
BIRO, DOINA H. Bibliothèque, confession et identité collective: le Batthyaneum de Karlsburg/ Alba Iulia. În volumul: 
Savoir - pouvoir: les bibliothèques, de l’Antiquité à la modernité.  Sous la direction d'Yves Lehmann, Edition Brepols, 
Turnhout, 2018, p. 233-247. 
 
BORUNĂ, ADRIANA-ELENA. Rolul bibliotecii în incluziunea socială. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința 
informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 12, 2018, p. 353-354. 
 
BORUNĂ, ADRIANA-ELENA (traducere). Biblioteca Publică Regională „Pencho Slaveykov”. În: Biblioteca: revistă de 
bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 6, 2018, p. 181. 
 
BORUNĂ, ADRIANA-ELENA (traducere). MENÉNDEZ ECHAVARRÍA, Alfredo Luis. Ludicul ca strategie experiențială 
determinantă în înțelegerea aspectelor sociale referitoare la accesul și modalitățile de utilizare a informației. În: 
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 3, 2018, p. 82-83. 
 
BORUNĂ, ADRIANA-ELENA (traducere). RAKOČEVIĆ, Bogić. Biblioteca Națională a Republicii Muntenegru. În: 
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 12, 2018, p. 371-372. 
 
BORUNĂ, ADRIANA-ELENA (traducere). STRISHENETS, Nadiya. Centenarul Bibliotecii Naționale a Ucrainei „V. I. 
Vernadski”, 1918-2018. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 12, 
2018, p. 368-370. 
 
BUCINSCHI, RALUCA. Gioachino Rossini, maestrul belcanto-ului italian. 225 de ani de la naşterea compozitorului. În: 
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 5, 2018, p. 152-154. 
 
CHIRIȚĂ, TABITA. Cercetarea biblioteconomică românească în ultimii 20 de ani: analiză critică. Rezumatul tezei de 
doctorat. În: Informare și documentare: activitate științifică și profesională, Vol. X, 2017, p. 17-29. 
 
CONSTANTIN, LETIȚIA. Revista „Biblioteca”. Decembrie 1953. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, 
anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 12, 2018, p. 379-381. 
 
CONSTANTIN, LETIȚIA (recenzie). HORVART, SĂLUC. Cartea de-a lungul anilor: momente din istoria scrisului, a 
cărţii şi a tiparului. Prefaţă de Teodor Ardelean. Cluj-Napoca: Colecţia Şcoala Ardeleană de critică şi istorie literară, 
2015. În: Revista Română de Istorie a Cărţii, nr. 12, 2015, p. 222-223. 
 
CONSTANTIN, LETIȚIA (recenzie). ENDROIU, NICOLAE. Scrierea chirilică românească. Cluj-Napoca: Mega, 2013. În: 
Revista Română de Istorie a Cărţii, nr. 12, 2015, p. 224-225. 
 
COVACI, MARINELA. Biblioteca Națională a României – contribuții la patrimoniul cultural european în mediul 
virtual. În: Revista Biblos, nr. 30, 2018, pp. 56. 
 
CRISTEA, CORINA. Tradiție și schimbare. Lectura într-o lume de basme şi poveşti în cadrul activităților cultural-
educative ca instrumente de marketing. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – 
anul XXIX, nr. 11, 2018, p. 331-334. 
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DINU, NICOLETA-ROXANA. Conferința LIBER 2018. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul 
LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 10, 2018, p. 309-310. 
 
DINU, NICOLETA-ROXANA. Tendinţe la nivel mondial în privinţa revistelor ştiinţifice. În: Biblioteca: revistă de 
bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 12, 2018, p. 355-357. 
 
IOSIF, ADRIANA. Revista „Biblioteca”. Octombrie 1963. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul 
LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 10, 2018, p. 316-317. 
 
LUNGU, CLAUDIA; DRAGU MIHAELA. Bibliografia Naţională, lucrare fundamentală a culturii române. În volumul: 
Lucrările prezentate la Congresul Internațional al Culturii Române, ediția I, Editura Academiei Române, Timișoara: 
David Press Print, 2018, p. 490-506. 
 
MANOLACHE, MIHAELA. Viaţa şi opera lui Titu Maiorescu reflectată în documentele de colecţii speciale ale 
Bibliotecii Naţionale a României. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul 
XXIX, nr. 6, 2018, p. 176-178. 
 
MARINESCU, CRISTINA. Autori români de literatură pe care istoria i-a nedreptăţit. Manuscrisul romanului „1916” al 
lui Felix Aderca. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 10, 2018, 
p. 307. 
 
MARINESCU, CRISTINA. Specificul naţional românesc, fereastră spre universalitate. Manuscrisele lui Constantin 
Brăiloiu. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXX, serie nouă – anul XXIX, nr. 5, 2018, p. 146. 
 
MARINESCU, CRISTINA. Trei cărţi manuscrise mai puţin obişnuite. Pirogravurile cu texte eminesciene. În: Biblioteca: 
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XIII. ACTIVITATEA PRIVIND PROIECTELE 
 

● Identificarea, elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, în 
concordanţă cu misiunea şi funcţiile Bibliotecii Naţionale. 

 
● Participarea, în calitate de iniţiator sau ca partener, la diferite proiecte de cercetare naţionale sau 
internaţionale menite să îmbunătăţească activitatea Bibliotecii Naţionale a României sau să 
dezvolte domeniul bibliologiei şi al ştiinţelor informării, pe de o parte, şi domeniile conexe 
(arhivistică, numismatică, muzeologie etc.), pe de altă parte. 

Toate departamentele sunt implicate în activitatea de elaborare și implementare a proectelor 
Bibliotecii Naționale, sub coordonarea Serviciului Dezvoltare Instituțională. 

 
XIII.1. Statistica privind implicarea Bibliotecii Naționale a României în proiecte şi programe 

Rezultate Unitate de 
măsură 

Cantitate Observații 

Proiecte naţionale finalizate proiect 4 - Albumul România în Primul Război Mondial. 
Proiect derulat în cadrul Programului Centenar; 
- Expoziția România în primul Război Mondial. 
Proiect derulat în cadrul Programului Centenar; 
- Bibliografia Digitală a Marii Uniri. Proiect derulat 
în cadrul Programului Centenar; 
- Proiectul 4 pentru prieteni 

Proiecte internaționale în 
derulare 

proiect 1 - Competențe tehnologice privind designul de produs 
și producția asistată pentru creșterea performanțelor 
creative ale angajaților-resursă din makerspace-urile 
din biblioteci 

Proiecte internaționale 
finalizate 

proiect 4 - Dotarea BNaR cu sistem de scanare și stocare; 
- Proiectul Photobook Bloc. Photobooks from 
Central Europe (19th-21th c.); 
- Proiectul Social Innovation Best Practice On 
Digital Skills Development;  
- Proiectul Focus on 3D Printing – New techs 
learning activities in libraries 

Programe derulate program 2 - Proiectul Emmaus (5 evenimente); 
- Stagiunea Stagiunea de colecție (7 evenimente) 

 
 
XIV. ACTIVITĂȚI DE MARKETING ȘI COMUNICARE 

 
● Organizarea și coordonarea de programe culturale şi educative, care să permită cetăţenilor să 
cunoască Biblioteca şi colecţiile ei de documente. 

● Organizarea și coordonarea de programe, proiecte şi activităţi în care să fie implicaţi şi copiii, 
tinerii şi grupurile vulnerabile. 

● Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin întâlniri profesionale şi culturale din țară și 

străinătate. 

Toate departamentele sunt implicate în desfășurarea evenimentelor culturale, științifice și 
profesionale, coordonate de serviciile Marketing și Comunicare și Dezvoltare Instituțională. 
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XIV.1. Statistica privind evenimentele culturale și profesionale 

Rezultate Tip eveniment/ 
loc de 
desfășurare 

Unitate de 
măsură  

Cantitate Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Evenimente culturale și 
profesionale organizate 
exclusiv de Bibliotecă 

Sediul Central eveniment 18 
● 

Total evenimente culturale și 
profesionale organizate 
exclusiv de Bibliotecă: 55 
 
●● Total evenimente culturale 
și profesionale organizate în 
colaborare: 101 

 Sediul Central – 
Expoziţii în săli de 
lectură 

expoziție 21 

 Filiala Omnia eveniment 16 

Evenimente culturale și 
profesionale organizate în 
colaborare cu alte instituții  

Sediul Central eveniment 40 

 Sediul Central – 
American Corner 

eveniment 43 

 Filiala Omnia eveniment 15 

Ateliere, prezentări și 
proiecții de film pentru copii 
și tineri 

Sediul Central eveniment 53 ● Total ateliere pentru copii: 
60 Filiala Omnia eveniment 7 

Evenimente realizate prin 
închiriere de Bibliotecă  

Sediul Central eveniment 17 ● Total evenimente realizate 
prin închiriere: 17  

Expoziții virtuale  expoziție 6  

 
 
■■ Evenimente organizate exclusiv de Biblioteca Națională a României 
 
În spațiile expoziționale și săli de conferință (Sediul Central): 
 
- 19 februarie – 2 aprilie: Bibliografia Brâncuşi – o „operă deschisă.  Expoziție de carte despre opera și viața marelui 
artist român, editate în țară și străinătate în ultimele decenii; 

- 3 aprilie: Despre ficţiune şi adevăr istoric în romanul contemporan cu scriitoarea Doina Ruşti, eveniment în cadrul  
Proiectului Cartea care se ascultă. Dezbatere;  

- 16 aprilie: Lansarea Seriei Lecturile Regatul Cuvintelor, eveniment în cadrul Proiectului Cartea care se ascultă. 
Lectură publică; 

- 29 mai: Alex Ștefănescu în dialog cu Petre Crăciun, în cadrul seriei Lecturile Regatul Cuvintelor, Proiectul Cartea 
care se ascultă. Lectură publică, discuție; 

- 27 iunie: Laureați ai concursului de creație literară „Tinere condeie”, în cadrul seriei Lecturile Regatul Cuvintelor, 
Proiectul Cartea care se ascultă. Lectură publică; 

- 28 iunie - 1 noiembrie: De la „Faust” la „Romeo şi Julieta”: Opera lirică în creaţia lui Charles Gounod. Expoziţie; 

- 3 septembrie – 3 noiembrie: Romii în cultura română - selecție de cărți editate în România după 1990. Expoziție de 
carte;  

- 17 septembrie – 11 octombrie: Ipostaze Medievale – Interferenţe C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane, 
în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Salonului Naţional de Carte şi Artă Medievală. Expoziție de grup; 

- 20 septembrie: De ce iubim şi retrăim medievalul?! Colocviu cu ocazia vernisajului expoziției de artă contemporană  
Ipostaze Medievale – Interferenţe C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări, în cadrul Salonului Naţional de Carte și Artă 
Medievală; 
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- 28 septembrie: De ce iubim şi retrăim medievalul?! Colocviul II în cadrul expoziției de artă contemporană  Ipostaze 
Medievale – Interferenţe C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări, în cadrul Salonului Naţional de Carte și Artă 
Medievală;  

 - 28 septembrie: Pactul lecturii. Nocturna Bibliotecilor – ediția a IX-a. Eveniment cultural;  

- 11 octombrie: Colocviul III „De ce iubim şi retrăim medievalul?!”, cu ocazia finisajului expoziției de artă 
contemporană Ipostaze Medievale – Interferenţe C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane; 

- 31 octombrie: Călătorie în viitor, eveniment în cadrul seriei Lecturile Regatul Cuvintelor, Proiectul Cartea care se 
ascultă. Lectură publică; 

- 14-18 noiembrie: Note și ipostaze din Războiul Reîntregirii Neamului. Mini-expoziție în cadrul Ediției a XXV-a a 
Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură; 

- 26 noiembrie: Ediția XXI a Zilelor Bibliotecii Naționale a României, cu titlul 1 decembrie 1918 sau împlinirea „visului 
de o mie de ani al poporului român”. Ipostaze și chipuri din Războiul Reîntregirii, desfășurate în cadrul Programului 
Național Aniversarea Centenarului Marii Uniri, 1918-2018. Lansarea albumului România în Primul Război Mondial – 
1916-1918; 

- 26 noiembrie: Ediția XXI a Zilelor Bibliotecii Naționale a României, cu titlul 1 decembrie 1918 sau împlinirea „visului 
de o mie de ani al poporului român”. Ipostaze și chipuri din Războiul Reîntregirii, desfășurate în cadrul Programului 
Național Aniversarea Centenarului Marii Uniri, 1918-2018. Deschiderea expoziţiei România în Primul Război Mondial. 
1916 - 1918; 

- 26 noiembrie: Ediția XXI a Zilelor Bibliotecii Naționale a României. Atelier Lecturile Regatul Cuvintelor; 

- 11 decembrie 2018 – 11 decembrie 2019: România în Primul Război Mondial (1916-1918). Pe drumul spre Marea Unire. 
Expoziție de documente inedite sau mai puțin cunoscute, păstrate în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a 
României. 

 
Expoziții în sălile de lectură (Sediul Central): 
 
- 7-31 ianuarie: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești – 150 de ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de copii și tineret 
„Ionel Teodoreanu”;  

 - 7-31 ianuarie: Ioan Slavici – 215 ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”;  

- 1-28 februarie: Nicolae Gane – 180 ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe juridice „Mircea Djuvara”; 

- 1-28 februarie: Constantin Rădulescu Motru – 150 ani de ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe 
filologice „Mihai Eminescu”; 

- 1-28 februarie: Geo Bogaza – 110 de ani de la naștere.  Expoziție de carte în Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”; 

- 1-28 februarie: Bogdan Petriceicu Hașdeu – 180 ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice „Mihai 
Eminescu”; 

- 1-31 martie: Ion Creangă: universul poetic în colecția Bibliotecii Naționale a României. Expoziție de carte în Sala de 
copii și tineret „Ionel Teodoreanu”;  

- 1-30 aprilie: Barbu Ștefănescu Delavrancea – 160 de ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice 
„Mihai Eminescu”; 

- 1-31 mai: I. L. Caragiale: universul poetic în colecția Bibliotecii Naționale a României.  Expoziție de carte în Sala de 
copii și tineret „Ionel Teodoreanu”; 

- 1-30 iunie: Cărţile de ficţiune din colecția Bibliotecii Naţionale a României. Expoziție de carte în Sala de copii și 
tineret „Ionel Teodoreanu”; 

- 1-31 iulie: Simion Bărnuțiu – 210 de ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe juridice „Mircea Djuvara”; 

- 1-31 iulie: Demostene Botez - 125 ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”; 
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- 1-31 iulie: Cele mai frumoase cărți de povești aflate în colecția Bibliotecii Naţionale a României. Expoziție de carte în 
Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”; 

- 1-31 septembrie: Alexandru Vlahuță – 160 de ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice „Mihai 
Eminescu”; 

- 1-30 septembrie: Copilul și copilăria reflectată în literatura lumii. Expoziție de carte în Sala de copii și tineret „Ionel 
Teodoreanu”; 

- 1-31 octombrie: Duiliu Zamfirescu – 160 ani de la naștere. Expoziție de carte în Sala de științe filologice „Mihai 
Eminescu”; 

- 1-31 octombrie: Constantin Giurescu – 100 de ani de la moarte . Expoziție de carte în Sala de științe juridice „Mircea 
Djuvara”; 

- 1-31 octombrie: Marea Unire de la 1918 pe înțelesul copiilor. Expoziție de carte în Sala de copii și tineret „Ionel 
Teodoreanu”; 

- 1-30 noiembrie: Expoziție de benzi desenate în Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”; 

- 1- 31 decembrie: Marea Unire – 100 de ani. Expoziție de carte în Sala de științe juridice „Mircea Djuvara”; 

- 1- 31 decembrie: Expoziție de carte dedicată Marii Uniri în Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”. 

 
Expoziţii virtuale: 
 
- februarie 2018: Oraşe europene reprezentate în hărţi şi  ilustraţii  din secolul al XVIII-lea, expoziție virtuală postată la 
adresa https://www.bibnat.ro/dyn-doc/Orase%20europene%20sec%2018.pdf 

- martie 2018: Vasile Stroescu: Mecena şi mare artizan al Unirii din 1918, expoziție virtuală postată la adresa: 
http://digitool.bibnat.ro/R/VFVYXH7UVDUNYCQMN54YRPEX713UE712MINA8G6JY3LUJPB81J-
01926?func=collections-result&collection_id=1472 

- iunie 2018: Aristizza Romanescu – un ctitor uitat al teatrului românesc, expoziție virtuală postată la adresa:  

https://www.bibnat.ro/dyndoc/Expo%20virtuala%20Aristizza%20Romanescu%202018.pdf 

- august:  Duiliu Zamfirescu: „La noi, nimeni, dar hotărâtor nimeni nu scrie cum vorbeşte poporul”. Prezentare virtuală 
cu ocazia Zilei Limbii Române: https://www.bibnat.ro/dyn-doc/ziua%20lb%20ro%20aug2018_Layout%201.pdf 

- decembrie 2018: Ţările Române în lumina tiparului european: repere bibliofile din secolele XV-XVIII, aflate în 
patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României,  expoziție virtuală postată la adresa:                                       

https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_Andreea%20Rasboiu.pdf 

- decembrie: România cinstește, prin cărți, Marea Unire din 1918 și pe făuritorii ei, expoziție virtuală postată la adresa:  

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/MareaUnire_1dec2018_3.pdf 

 
Evenimente organizate la Filiala Biblioteca Omnia: 
 
- 15 ianuarie: Journée Eminescu. Expoziție în vitrină;  

- 15 ianuarie: Journée Eminescu. Audiție muzicală; 

- 20 martie: Ziua Internaţională a Francofoniei. Expoziție de instrumente de lucru pentru învățarea limbii franceze; 

- 20 martie: Les dix mots de la francophonie 2018. Expoziție în vitrină; 

- 21 martie: Ziua Mondială a Poeziei. Expoziție de carte; 

- 3 mai: Ziua mondială a libertății presei. Expoziție de publicații din colecțiile bibliotecii; 

https://www.bibnat.ro/dyndoc/Expo%20virtuala%20Aristizza%20Romanescu%202018.pdf
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/ziua%20lb%20ro%20aug2018_Layout%201.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_Andreea%20Rasboiu.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/Tarile%20Romane%20in%20lumina%20tiparului%20european_Andreea%20Rasboiu.pdf
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/MareaUnire_1dec2018_3.pdf
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- 25-28 iunie: Expoziție pictură în ulei pe pânză, Virginica Bobolocu, artist plastic; 

-8 iunie : Le siège de Vienne, La septième partie du monde, Le dictateur qui ne voulait pas mourir. Lansări de carte; 

- 8-12 iulie: De 1980 à 2009, les livres qui ont marqué la vie littéraire française. Expoziție de carte; 

- 13 iulie : Apollinaire, le Mal-Aimé . Expoziție în vitrină; 

- 5-9 august: Les romans français les plus lus. Expoziție de carte;  

- 26 septembrie: Ziua Limbilor Europene. Expunere de instrumente de lucru pentru învățarea limbilor straine; 

- 26 septembrie : Ziua Limbilor Europei. Audiție muzicală;  

- 29 octombrie: Edmond Rostand. Expoziție de carte; 

- 12 noiembrie: Cyrano de Bergerac. Proiecție de film; 

- 10 decembrie: Fondane en roumain et en français. Expoziție de carte. 

 
■■ Evenimente organizate de Biblioteca Naţională a României în colaborare cu alte instituţii 
 
În spațiile expoziționale și sălile de conferință (Sediul Central): 
 
- 15 ianuarie: Recital de creații românești clasice, bizantine și contemporane, în interpretarea Corului Madrigal , cu 
ocazia Zilei Culturii Naționale. Concert și expoziție de partituri din colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a 
României; 

- 29 ianuarie - 8 februrie: Dincolo de datorie: o expoziție a diplomaților recunoscuți ca „Drepți între popoar”e, 
eveniment care a marcat Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului și 70 de ani de relaţii 
diplomatice între România şi Israel; 

- 1 februarie – 2 aprilie: Brâncuși, o „operă deschisă”. Ziua Națională Constantin Brâncuși la Biblioteca Națională. 
Epoziție de artă; 

- 19 februarie: Întrebarea Brâncuși, eveniment în cadrul Seriei Brâncuși, o „operă deschisă”, proiect lansat de Biblioteca 
Națională a României cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuși. Conferință; 

- 20 februarie: La drept vorbind, ce înseamnă să spui adevărul şi cum îl poţi rosti? Un dialog între profesorii Mircea 
Dumitru şi Daniel Barbu, în cadrul Proiectul Emmaus: cunoaşterea ca interpretare, călătorie, mărturie . Dezbatere; 

- 19 februarie – 15 martie: Prezentarea proiectului Mnemonics - la Biennale di Venezia. Expoziție; 

- 20 martie: Demnitatea umană, democraţia şi etica creştină, eveniment în cadrul proiectului Emmaus: cunoaşterea ca 
interpretare, călătorie, mărturie. Dezbatere/Conferință;  

- 4 aprilie: ”4 pentru prieteni”. Înființarea ”Raftului cu povești” în cadrul Secției de Pediatrie a Institutului Parhon;  

- 20 aprilie: Marea Unire a Românilor în proiectele bibliotecilor școlare și publice – Generația digitală în CDI/ 
Biblioteca școlară. Simpozion;  

- 23 aprilie: O perspectivă biblioteconomică asupra societății mureșene, în cadrul Proiectului BiblioExpo. Expoziție a 
bibliotecilor publice din Județul Mureș, de Ziua Națională a Bibliotecarului;  

- 24 aprilie:  Biserica în societate: între funcţia profetică şi politicile de acomodare, eveniment în cadrul proiectului 
Emmaus: cunoaşterea ca interpretare, călătorie, mărturie. Dezbatere/Conferință;  

- 9 mai: Recital cameral susținut de elevi ai Colegiului „Dinu Lipatti”, de Ziua Europei. Recital cameral susținut de 
elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, Evenimentul este inclus în Festivalul Săptămâna 
Muzicii de Cameră; 

- 15-17 mai: După Marele Război: provocări pentru Europa (1918-2018). Simpozion internațional; 

- 21 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Carte veche.Conservare. Restaurare 
cu tema: Legislație specifică – patrimoniu: regulament și metodologie de lucru. Întâlnire profesională;  
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- 21 mai: Era Reformei şi secularizarea, eveniment în cadrul Proiectului Emmaus: cunoaşterea ca interpretare, 
călătorie, mărturie. Conferință/dezbatere;  

- 22-23 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Catalogare. Clasificare. Indexare 
cu tema Importanța uniformizării modului de lucru în prelucrarea diferitelor tipuri de resurse – ghiduri metodologice. 
Întâlnire profesională; 

- 24 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR  - Secțiunea Periodice  cu tema Tradiție și 
inovare în prelucrarea serialelor și a altor resurse în continuare. Întâlnire profesională;  

- 24 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Biblioteca și societatea  cu tema 
Biblioteca în ritmul istoriei. Întâlnire profesională;  

- 24 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Biblioteci publice. Întâlnire 
profesională;  

- 25 mai: Încheierea protocolului de colaborare între Biblioteca Națională a României și Biblioteca Academică 
Națională a Republicii Kazahstan. Ceremonie de semnare, prezentare și expoziție de carte; 

- 29 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Informatizare. Digitizare  cu tema 
Registrul de riscuri IT. Întâlnire profesională;  

- 5 iunie: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale ABR – Secțiunea Achiziții și dezvoltarea colecțiilor cu 
tema Colecțiile de bibliotecă în mediul digital. Întâlnire profesională; 

- 5 iunie: Iubirea în religie: o perspectivă creştină asupra unei experienţe inter-religioase, în cadrul Proiectului 
Emmaus: cunoaşterea ca interpretare, călătorie, mărturie. Conferință; 

-  1 iulie: Capitalele Unirii: Primul concert susținut de Corul Regal, în cadrul turneului dedicat Centenarului Marii 
Uniri. Concert; 

- 26-29 septembrie: Al 26-lea Congres ENCATC 2018. Eveniment cultural-științific internațional;  

- 8 octombrie: Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. Sezonul 2, Volumul 1 - parte din proiectul 100 
de ani în 100 de concerte. Spectacol de poezie și muzică și expoziție de partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale 
Bibliotecii Naționale a României;  

- 9-10 octombrie: Ateliere de tehnologie la bibliotecă, dedicate Săptămânii Europene a Programării, parte din proiectul 
cu titlul Focus on 3D Printing – New techs learning activities in libraries; 

- 15 octombrie: Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. Sezonul 2, Volumul 2 - parte din proiectul 100 
de ani în 100 de concerte. Concert și expoziție de partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Naționale a 
României;  

- 19 octombrie: Întâlnirea metodologică cu bibliotecarii școlari și profesorii documentariști din București; 

- 25-31 octombrie: Martirii Marii Uniri. Destinele unei generații de excepție, Expoziție dedicată Centenarului Marii 
Uniri și Primului Război Mondial; 

- 22 octombrie: Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. Sezonul 2, Volumul 3  - parte din proiectul 
100 de ani în 100 de concerte. Concert și expoziție de documente și partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale 
Bibliotecii Naționale a României ; 

- 29 octombrie: Program românesc pe strune de chitare la Biblioteca Națională. Stagiunea de colecție la Biblioteca 
Națională a României. Sezonul 2, Volumul 4 - parte din proiectul 100 de ani în 100 de concerte. Concert și expoziție de 
partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Naționale a României;   

- 5 noiembrie: România 100 – versuri și muzici de la 1918, Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. 
Sezonul 2, Volumul 5 - parte din proiectul 100 de ani în 100 de concerte. Spectacol de poezie și muzică și expoziție de 
documente și partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Naționale a României; 

- 12 noiembrie: Analia Selis și ArgEn Tangou, Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. Sezonul 2, 
Volumul 6 - parte din proiectul 100 de ani în 100 de concerte. Spectacol de muzică și dans, pe ritm de tango și 
expoziție de partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale Bibliotecii Naționale a României; 
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- 13-30 noiembrie: Salonul Național de Artă Contemporană (SNAC) - Centenar 2018. Expoziţie arte decorative;  

- 23 noiembrie: Leçons de ténèbres: Un concert susținut de ansamblul Le Poème Harmonique, în cadrul Festivalului 
de Muzică Veche București; 

- 26 noiembrie: Stagiunea de colecție la Biblioteca Națională a României. Sezonul 2, Volumul 7 - parte din proiectul 
100 de ani în 100 de concerte. Concert și expoziție de documente și partituri aparținând Colecțiilor Speciale ale 
Bibliotecii Naționale a României;  

- 26-27 noiembrie: Întâlnire metodologică cu bibliotecarii metodiști din cadrul bibliotecilor județene; 

- 27 noiembrie: Povestiri de front. Program realizat împreună cu Departamentul Centenar, din cadrul Ministerului 
Culturii și Identității Naționale, desfășurat în cadrul Ediția XXI a Zilelor Bibliotecii Naționale a României. Conferință; 

- 11 decembrie 2018 – 8 februarie 2019: BN CONNECTIONS: Colecția de artă contemporană Bistrița-Năsăud la 
București. Expoziție; 

- 12 decembrie: După datini, colindăm!  Concert de Craciun; 

- 15 decembrie: Festivalul de poezie subversivă Reset. Lectură publică. 

 
Evenimente American Corner (realizate în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii): 
 
-  17 ianuarie: Wednesday  Speaker’s Corner – „Social Media and the American Dream”. Activitate educativă; 

- 19 ianuarie: Meet America – „Land and space based remote sensing instruments used in environmental monitoring”. 
Activitate educativă; 

- 31 ianuarie: Wednesday  Speaker’s Corner – „MLK and the Civil Rights Movement in the United States of America”. 
Activitate educativă; 

- 14 februarie: Wednesday  Speaker’s Corner – „The U.S. Constitution”. Activitate educativă; 

- 21 februarie: Wednesday  Speaker’s Corner – „U.S. National Security Strategy. Regional Security Issues”. Activitate 
educativă; 

- 28 februarie: Wednesday  Speaker’s Corner – „U.S. President Woodrow Wilson’s Fourteen Points Speech and its 
Impact over Romania”. Activitate educativă; 

- 7 martie: Wednesday Speaker’s Corner – „Online Piracy and Counterfeit Goods”. Activitate educativă; 

- 12 martie: InsideOut Coaching – Manager-as-Coach Training. Workshop;  

- 14 martie: Wednesday  Speaker’s Corner – „Women in science”. Activitate educativă;  

- 21 martie: Wednesday  Speaker’s Corner – „The U.S. Military in Europe: Mission, Structure, History and Current 
Posture”. Activitate educativă; 

- 26 martie: Meet  America – Educational system in U.S.. Activitate educativă;  

- 28 martie: America on screen – the Haunted History of Halloween. Activitate educativă; 

- 28 martie: Wednesday Speaker’s Corner – „Romania Partnership: Political, Security and Military Aspects”. Activitate 
educativă; 

- 11 aprilie: Wednesday Speaker’s Corner – „Intellectual Property Rights in the U.S.” Activitate educativă;  

- 17 aprilie: „Meet America – Native American Heritage and Contributions to American Culture”. Workshop;  

- 18 aprilie: Wednesday Speaker’s Corner – „Volunteerism in the U.S.”. Activitate educativă;  

- 25 aprilie: Wednesday Speaker’s Corner – Information literacy. Activitate educativă;  

- 26 aprilie: America on screen – „Steve Jobs: One Last Thing”. Activitate educativă;  

- 26 aprilie: America on screen – „The Statue of Liberty”. Activitate educativă;  
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- 26 aprilie: America on screen – „World Trade Center: In Memoriam”. Activitate educativă;  

- 2 mai: Wednesday Speaker’s Corner – „World Press Freedom Day.” Activitate educativă;  

- 9 mai: Wednesday  Speaker’s Corner –  „Training to Be a Military Pilot” Training;  

- 16 mai: Wednesday Speaker’s Corner – „Exploring the Options for Higher Education in the U.S.”. Activitate 
educativă;  

- 23 mai: Wednesday Speaker’s Corner – „The History and Progress in Animal Welfare in the U.S. and Europe from the 
1820s to Today”. Activitate educativă;  

- 30 mai: Wednesday Speaker’s Corner – „Shaping Behaviours in People and Animals with Positive Reinforcement”. 
Activitate educativă;  

- 7 iunie: Empowering Roma girls through community art. Activitate educativă; 

- 10-11 iulie: EURITA - European Resettlement and Integration Technical Assistance Project. Activitate socio-educativă; 

- 20 septembrie: U.S. Study Opportunities with Fulbright Educational Advising Center and representatives of 4 
American Universities including Stanford, University of Pennsylvania and WellesleyCollege. Activitate educativă; 

- 10 octombrie: Empowering Women and Girls: International Day of the Girl. Activitate educativă;  

- 12 octombrie: „Follow-up” presentation by Elie Wiesel Study Tour alumna. Activitate educativă;  

- 24 octombrie: Wednesday Speaker’s Corner – EU Anti-Trafficking Day. Activitate educativă;  

- 26 octombrie: No hate in this debate. Activitate socio-educativă; 

- 31 octombrie: Wednesday Speaker’s Corner – Halloween. Activitate educativă;  

- 7 noiembrie: Meet America „Tolerance and Cultural Diversity in the U.S.”. Activitate educativă; 

- 7 noiembrie: Wednesday Speaker’s Corner – „The Role of Entrepreneurship in a Developed Economy. Critical 
Thinking, Innovation, Leadership, and Community Support”. Activitate educativă;  

- 8 noiembrie: Meet America „Multiculturalism and Tolerance in the U.S.”. Activitate educativă; 

- 9 noiembrie: Meet America „Entrepreneurship in the U.S”. Activitate socio-educativă; 

- 14 noiembrie: Wednesday Speaker’s Corner – „Regional Security and Countering Malign Influence”. Activitate socio-
educativă; 

- 21 noiembrie: Wednesday Speaker’s Corner – „Women Entrepreneurs in the U.S.”.  Activitate socio-educativă; 

- 28 noiembrie: Wednesday Speaker’s Corner – „International Day for the Elimination of Violence Against Women: 
End Gender-Based Violence and Combat Trafficking in Persons. Activitate socio-educativă; 

- 5 decembrie: Wednesday Speaker’s Corner – ”Active Citizenship in Emerging Democracies”. Activitate educativă; 

- 12 decembrie: Wednesday Speaker’s Corner – ”Active Citizenship in Emerging Democracies”. Activitate educativă; 

- 19 decembrie: Wednesday Speaker’s Corner – ”Winter Holidays in a Multicultural America”. Activitate educativă. 

 
Evenimente organizate la Filiala Biblioteca Omnia: 
 
- 15 ianuarie: Journée Eminescu. Cerc de lectură; 

- 1-8 martie: Expoziție mărțișoare; 

- 12 martie: Cinemaedu 2018. Educație prin film; 

- 20 martie: Journée Internationale de la Francophonie - Dix-moi dix mots. Atelier de lectură și scriere creativă; 

- 21 martie: Ziua Mondială a Poeziei. Masă rotundă, lecturi, recital violoncel; 

- 28 martie: ÉCRIRE pour mieux LIRE, în cadrul Programului Școala Altfel. Atelier de lectură și scriere creativă; 
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- 29 martie: Dans le monde merveilleux des fables. Cerc de lectură; 

- 30 martie : Les Amis Des Mots / Prietenii cuvintelor. Expoziție de desene, concurs județean de creație; 

- 19 aprilie: Emil Cioran – uzuri ale timpului. Simpozion; 

- 23 aprilie: Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor. Activitate educativă; 

- 25 aprilie: Mots et Images - Rene Magritte- 120 de ani de la naștere. Atelier de lectură poetică a tablourilor lui 
Magritte; 

- 9 mai: Ziua Europei – Patrimoniul cultural european. Ateliere de lectură; 

- 18 mai: La fraternité au cœur de la vie lycéenne. Atelier de lectură și vizite virtuale; 

- 8 iunie: Francofon în orașul meu. Concursul județean de creații literare, sketch-uri și de desene; 

- 13 iulie: Journée Nationale de la France - Histoire, poésie, musique, peinture. Masă rotundă, recital de poezie, mini-
concert; 

- 31 august : Ziua limbii române. Masă rotundă; 

- 26 septembrie: Du Roman de Renart au Maître Renard de La Fontaine. Atelier didactic cu ocazia Zilei europene a 
limbilor; 

- 5 octombrie: Le petit Prince. Proiecție de film cu ocazia Zilei Educației și a Profesorului; 

- 29 octombrie : Le théâtre de Rostand, le chant du cygne du romantisme dramatique. Atelier de lectură; 

- 26 noiembrie: La collaboration entre la Roumanie et la France pendant la Grande Guerre. Conferință  cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri; 

- 10 decembrie: Fondane en roumain et en français. Atelier de lectură cu ocazia a 120 de ani de la nașterea lui Benjamin 
Fundoianu; 

- 17-21 decembrie: Noël dans le monde francophone. Expoziție de desene. 
 

 

■■ Evenimente pentru copii și tineri (ateliere, prezentări, proiecții de film) organizate de 
Biblioteca Naţională a României: 
 

 
În spațiile expoziționale și sălile de lectură (Sediul Central): 

- 12 ianuarie: Printre obiecte de muzeu. Ocolul Lumii în 80 de minute, după Jules Verne . Atelier de carte rară; 

- 23 ianuarie: Printre obiecte de muzeu - Ocolul Lumii în 80 de minute, după Jules Verne. Călătorie printre costume, 
obiecte de epocă autentice, reproduceri după tablouri și ilustrații de carte, care înfățișează lumea sfârșitului de secol 
XIX . Atelier de lectură pentru copii; 

- 1 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună. Atelier de lectură - Printre obiecte de muzeu; 

- 1 martie: Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Proiecție de film; 

- 3 martie: Storigami. Atelier pentru copii;  

- 8 martie: Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Proiecție de film; 

- 8 martie: Ion Creangă, prezență eternă în literatura română pentru copii și adolescenți. Activitate instructiv-educativă;  

- 9 martie: Cum să scrii o carte de aventuri. Atelier pentru copii;  

- 9 martie: Fascinanta Lume a Cunoaşterii – Planetele. Activitate instructiv-educativă; 

- 12 martie: Arta Manuscrisului. Prezentare;  

- 13 martie: Printre obiecte de muzeu. Atelier în cadrul expoziției Ocolul lumii în 80 de minute, după Jules Verne; 
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- 14 martie: Printre obiecte de muzeu. Ocolul Lumii în 80 de minute, după Jules Verne . Atelier de carte rară; 

- 26-30 martie: Clubul Copiilor Isteţi, în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să fii mai bun!. (6 
ateliere);  

- 26-30 martie:  Paşi spre Cunoaştere,  în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să fii mai bun!. 
Proiecție de filme documentare (5 evenimente);  

-  26-30 martie:  Moş Ion Roată şi Unirea, de Ion Creangă, în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să 
fii mai bun!. Atelier de lectură (2 evenimente);  

-  26-30 martie: Cele mai frumoase litere, în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să fii mai bun!. 
Atelier de letrine (3 evenimente); 

-  26-30 martie: Liviu Rebreanu și spectrul marelui război, în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să 
fii mai bun!. Atelier de bibliofilie și lectură (2 evenimente);  

- 30 martie: Brâncuși, o „operă deschisă”, în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să fii mai bun!  
Atelier de grafică; 

- 26-30 martie: Cum se fac cărțile?,  în cadrul Programului Școala ALTFEL – Să știi mai multe, să fii mai bun!. Atelier de 
editare și tipografiere (3 evenimente); 

- 30 martie: Lumea lui Creangă. Proiecție de film;  

- 23 aprilie: Caragiale şi opera sa. Proiecție de film; 

- 24 aprilie: Paşi spre Cunoaştere. Activitate instructiv-educativă; 

- 24 aprilie: Clubul Copiilor Isteţi. Atelier interactiv; 

- 25 aprilie: Cartea Junglei. Proiecție de film; 

- 25 aprilie: Copacul cu Poveşti. Activitate instructiv-educativă; 

- 10 mai: Fascinanta lume a cunoașterii. Activitate instructiv-educativă; 

- 23 mai: Fabulele lui Esop. Atelier de carte rară pentru copii; 

- 7 iunie: Fascinanta lume a cunoașterii. Activitate instructiv-educativă; 

- 28 septembrie: Nocturna bibliotecii. Atelier și proiecție de film; 

- 5 octombrie: Zilei educaţiei. Evenimente educative și de promovare a serviciilor și resurselor Bibliotecii; 

- 11 octombrie: Fabulele lui Esop. Atelier de carte rară pentru copii; 

- 23 octombrie: Paşi Spre Cunoaştere. Proiecție de film documentar; 

- 29 octombrie: Caragiale şi opera sa, în cadrul Programului Şcoala ALTFEL. Proiecție film; 

- 30 octombrie: Clubul Copiilor Isteţi. Atelier interactiv; 

- 6 noiembrie: Lumea lui Creangă. Proiecție de film; 

- 9 noiembrie: Paşi Spre Cunoaştere. Proiecție de film documentar; 

- 11 decembrie: Poveste de Crăciun. Activitate educativă; 

- 13 decembrie: Crăciunul în cele mai frumoase povestiri. Activitate educativă. 
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XIV.2. Statistica privind programele și proiectele educative 

Activitate 0-6 ani 7-14 ani 15-24 ani 25-64 ani 

Indicator statistic 
(de activitate) / 
Indicator de 
performanţă 

Programe și proiecte educative 7 13 9 13 ● Total: 42 

Activităţi în cadrul programelor și 
proiectelor educative 

127 125 101 117 ● Total: 470 

Participanţi la programe şi proiecte 
educative pentru populaţie 

2.240 2.457 4.028 56.170 ● Total: 64.895 

 
 
XIV.3. Statistica privind participarea specialiștilor din Bibliotecă la evenimente culturale și 
profesionale 

Rezultate Unitate de măsură  Cantitate Observații 

Participare la evenimente culturale/ 
profesionale din țară 

eveniment 27 ● Participare cu lucrări: 31 
participant 38 

Participare la evenimente culturale/ 
profesionale din străinătate  

eveniment 6 ● Participare cu lucrări: 6 
participant 7 

 
 

■■ Participări la evenimente culturale, ştiinţifice şi profesionale din ţară 
 
- 15 februarie: Lansarea volumelor: Albumul Marii Uniri. Samoilă Mârza şi  România în timpul Primului Război 
Mondial. Aliaţi, adversari şi propagandă. O istorie în imagini, Arhivele Naţionale, București; 

- 16 martie: Lansarea Campaniei Hai pe net!, organizată de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, 
București; 

- 26 martie: Conferința Națională de Antifraudă și Anticorupție, ediția a IV-a, București; 

- 29 martie: Sesiunea de prezentare a bunelor practici rezultate din monitorizarea Stragiei Naționale Anticorupție, 
organizată Ministerul de Justiție, București;  

- 19 aprilie: Întâlnire cu utilizatorii produselor Ex-Libris din România, organizată de Grupul Ex Libris, Biblioteca 
Academiei Române din București;  

- 14 mai: Sesiunea de primăvară a Secţiunii Tehnici Pedagogice în Bibliotecă, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, 
București; 

- 24 mai: Conferinţa Petre Sergescu, artizan al cooperării internaţionale in domeniul istoriei ştiinţei, organizată cu 
prilejul celebrării a 125 de ani de la naşterea acestuia, Academia Română, București; 

- 4 iunie: Expoziția Tratatele Conferinței de Pace de la Paris (1919 – 1920), Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia; 

- 13 iunie: Conferința  Occidentul: laborator al lumii sau decadență!, susținută de Matei Vișniec, Muzeul Principia,  
Alba Iulia; 

- 19 iunie: Networking între operatori culturali din Franța și România - Biroul Europa Creativă, organizat de Ministerul 
Culturii și Identității Naționale, București; 

- 21 iunie: Vernisajul expoziției  Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la Încoronarea Suveranilor 
României Mari, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia; 

- 27 iunie: Conferința susținută de Julia Verkholantsev, în cadrul Simpozionului internațional  Psaltirile în limbile 
naționale și începuturile identităților lingvistice, Museikon, Alba Iulia; 

- 6 iulie: Vernisajul expoziției de pictura – Aurel Sârbu, Galeriile de Artă, Alba Iulia; 
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- 25 iulie : Conferință de prezentare a următoarei etape a proiectului SMART, Muzeul Principia, Alba Iulia; 

-  12-14 septembrie: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Sibiu; 

- 5-6 octombrie: Museums Meet Museums, Muzeul Național de Artă al României, București; 

- 8 octombrie: Ateliere de tehnologie la bibliotecă, dedicate Săptămânii Europene a Programării, parte din proiectul cu 
titlul Focus on 3D Printing – New techs learning activities in libraries, organizate de ECDL România, Asociația 
Națională a Bibliotecilor Publice din România și Biblioteca Județeană Cluj, Cluj; 

- 12 octombrie: Evenimentul aniversar ASRO, 20 de ani de standardizare europeană în România. 90 de ani de 
standardizare națională, organizată de Asociația de Standardizare din România, București; 

- 17 octombrie: Atelierele Brăiloiu, România şi românii, în sunet şi imagine, Institutul de Etnografie și Folclor, 
București; 

- 19 octombrie: Întâlnirea metodologică cu bibliotecarii școlari și profesorii documentariști din București, organizată 
de Casa Corpului Didactic, Biblioteca Națională a României, București; 

- 20-21 octombrie: Târgul de carte  Cu copiii la povești, Galeriile Poarta a III-a a Cetății, Alba Iulia;  

- 22 octombrie: OpenAIRE National Workshop - Implementing Open Access and Open Science în Romania, organizată 
de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), 
București; 

- 23 octombrie: Conferința Luminous-Lint: Weaving a Multi-Dimensional Tapestry on Photohistory - Challenges and 
Opportunities, susţinută de dl. Alan Griffiths, Biblioteca Academiei Române, București; 

- 9 noiembrie: Eveniment aniversar 130 de ani de la deschiderea primului muzeu la Alba Iulia, Museikon, Alba Iulia; 

- 14-15 noiembrie : Conferința Națională a Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România, Universitatea „1 
Decembrie 1918”, Alba Iulia; 

- 29 noiembrie: Vernisajul expoziţiei 100 de Chipuri ale Unirii din 1918, Muzeul Principia, Alba Iulia; 

- 30 noiembrie : Vernisajul expoziției de artă contemporană Identități multiculturale, Muzeul Național al Unirii, Alba 
Iulia. 

 

■■ Participări la evenimente culturale, ştiinţifice şi profesionale din străinătate 
 
- 4-6 iulie: Conferința anuală LIBER - Bibliotecile de cercetare - axă a ştiinţei deschise: de la strategie la acţiune, 
organizată de Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries 
(LIBER), Lille (Franţa); 

- 5 decembrie: Întâlnirea anuală a Asociației Europeana Network (Europeana AGM), organizată de EUROPEANA, 
Technisches Museum, Viena (Austria). 

 

■■ Participare cu lucrări la evenimente culturale, ştiinţifice şi profesionale din cadrul Bibliotecii 
 
- 20 aprilie: Simpozionul Municipal Generația digitală în CDI/ Bilioteca școlară – Marea Unire a Românilor în proiectele 
bibliotecilor școlare și publice, organizat de Biblioteca Națională a României și Centrul de Documentare și Informare  
București – Ilfov. A participat: Adriana Elena Borună/ Programe și proiecte culturale în bibliotecile publice în an 
centenar; 

- 15-17 mai: Simpozionul Memoria Europeană: După Marele Război: provocări pentru Europa (1918-2018), organizat de 
Institutul Rețelei Europene Memorie și Solidaritate, în colaborare cu Biblioteca Națională a României, CNSAS și 
Ministerul Culturii și Identității Naționale. A participat: Vasile-Zsolt Grigoruț/ Symbolic public places to rethink 
Europe’s future. Case Study: the unique force of libraries to unify perspectives; 

- 21 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale Asociației Bibliotecarilor din România – Secțiunea 
„Carte veche. Conservare. Restaurare”: Legislație specifică – patrimoniu: regulament și metodologie de lucru. Au 
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participat: Gabriela Pisică/ Anomalii legislative şi consecinţele lor în domeniul restaurării-conservării de carte; Cristian 
Bedivan/ Cum să faci mult rău , făcând tot binele din lume; Anca Andreescu/ Modalităţi de prezervare a patrimoniului 
cultural naţional mobil;  

- 22-23 mai: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale Asociației Bibliotecarilor din România – Secțiunea 
„Catalogare. Clasificare. Indexare”: Importanța uniformizării modului de lucru în prelucrarea diferitelor tipuri de resurse 
– ghiduri metodologice: A participat: Mircescu Aurelia/ Nume de persoane: Forma preferată pentru nume spaniole;  

- 9, 10, 16 octombrie: Ateliere de tehnologie la bibliotecă, dedicate Săptămânii Europene a Programării, parte din 
proiectul cu titlul Focus on 3D Printing – New techs learning activities in libraries, organizate de ECDL Romania, 
Biblioteca Națională a României și Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. A participat: Adriana 
Elena Borună/ Atragerea publicului tânăr către biblioteci prin proiectarea și organizarea de makerspaces; 

- 27 noiembrie: Întâlnire cu bibliotecarii metodiști din bibliotecile județene, organizată de Biblioteca Națională a 
României. Au participat: Adriana Elena Borună și Daniela Brîncoveanu/ Advocacy pentru biblioteci. 

 
■■ Participare cu lucrări la evenimente culturale, ştiinţifice şi profesionale din țară 
 
- 19-20 aprilie: Conferința Științifică Internațională eLearning and Software for Education – eLSE Conference 2018, 
organizată de Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, București. A participat: Marinela Covaci/ Sharing the 
digital resources; 

- 10 mai: Colocviul de istorie, organizat de Muzeul Naţional Cotroceni, București. A participat: Adriana Dumitran/ Un 
fotoreporter pe urmele războiului. Fotografiile lui Iosif Berman în presa ilustrată românească în perioada 1914-1916; 

- 16-19 mai: Conferința Națională Biblioteca publică – soluții și perspective în dezvoltarea comunității, organizată de 
Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” din Bacău și Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, Bacău. 
A participat: Anca Moraru/ Revista Biblioteca. 70 de ani de existență; 

- 6 iunie: Întâlnirile de primăvară ale secțiunilor profesionale ale Asociației Bibliotecarilor din România – Secțiunea 
„Legislație și formare profesională”, organizate de Asociația Bibliotecarilor din România, Biblioteca Națională a 
României și Biblioteca Universității din Târgul Jiu, Târgu Jiu. Au participat: Adriana Elena Borună și Mihaela Vazzolla/ 
Evaluarea performanțelor profesionale a persoanlului din biblioteci. Studiu comparativ; Florin Valentin Proțiuc/ 
Prezentarea serviciului de împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Naţionale a României; 

- 14-16 iunie: Congresul Internaţional al Culturii Române, ediția I: Unitatea limbii şi culturii române, organizat de 
Academia Română – Filiala Timișoara și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Timișoara. A participat: 
Claudia Lungu/ Bibliografia națională, lucrare fundamentală a culturii române; 

- 7 septembrie: Simpozionul Național Petru Maior și prietenii, organizat de Centrul de Cercetări „Gheorghe Barițiu” al 
Academiei – Filiala Cluj și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Reghin. A participat: Doina Hendre Biro/ 
Ignác Batthyány și etapele  unui program de organizare a activității științifice început la Trnava, continuat la Roma și 
Eger și cristalizat la Alba Iulia; 

- 12-14 septembrie: Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Sibiu. Au participat: Adriana-Elena 
Borună/ Recrutarea angajaților în biblioteci; Nicoleta Corpaci/ eUser-ul: manifestul bibliotecarului contemporan pentru 
fidelizarea și loializarea acestuia; Marinela Covaci/ Sisteme de bibliotecă: realități și perspective; Doina Hendre Biro/ 
220 de ani pe lungul drum pavat cu cărți și praf de stele. O incursiune în istoria fundației episcopului Ignác Batthyány 
(1741-1798); Mădălina Lefter/ Modalităţi de realizare a punctului de acces nume de persoană, pentru creatorii proveniţi 
din spaţiul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord; Aurelia Mircescu/ Uniformizarea modului de lucru în 
descrierea bibliografică: privire istorică; Anca Moraru/ Revista Biblioteca: 70 de ani de activitate neîntreruptă; Nicoleta 
Rahme/ Managementul colecțiilor digitale; Mihaela Vazzolla/ Promovarea angajaților din biblioteci;  

- 17 septembrie: Festivalul Strada de C'Arte, ediția a VII-a – Sesiunea „Patrimoniul cultural naţional scris în capitala 
României Mari”, organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București. A participat: Letiția Constantin/ 
Revista Fundațiilor Regale – 1948, anul „minus unu”; 

- 4-5 octombrie: Simpozionul Național Direcții și perspective în cercetarea arheologică actuală. În memoria Iuliu Paul, 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. A participat: Doina Hendre Biro/ Ţesăturile arheologice din Catedrala 
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Romano-catolică din Alba Iulia, în lumina publicaţiilor şi a altor documente de arhivă. Componente ale unui tezaur 
conservat la Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României; 

- 17-18 octombrie: Simpozionul Internaţional Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural, organizat 
de Centrul de Cercetare şi Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Naţional 
Moldova, Iaşi. A participat:  Claudia Condruz/ Restaurarea unei cărţi străine vechi de secol XVII; 

- 25-26 octombrie: Conferința Națională Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național cu tema Cartea românească veche 
în Imperiul Habsburgic (1691-1830), ediția a XII-a, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” și Muzeul Unirii, Alba 
Iulia. A participat: Doina Hendre Biro/ Biblioteca Batthyaneum. 220 de ani de erudiție la Alba Iulia; Cristian Mladin/ 
Observatorul Institutului Batthyanian între Minerva și Marte. În jurul unor recenzii critice de epocă la „Initia 
Astronomica”; 

- 6-8 noiembrie: Conferinţa Națională de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş”: Actualitate şi perspective în 
conservarea şi restaurarea patrimoniului, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București. A participat: Flavian 
Nica/ Metode enzimatice utilizate în restaurarea documentelor;  

- 9 noiembrie: Conferinţa Internaţională a Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere a 
Universtăţii București – Fericirile și căile lor, organizată de Facultatea de Litere a Universtăţii din Bucureşti, București. 
Au participat: Adriana Elena Borună/ Accesul persoanelor cu dizabilități la educație și cultură; Daniela Elena 
Brîncoveanu/ Tehnologii inovative în bibliotecă: o posibilitate de reinventare a bibliotecii clasice; Daniela Elena 
Brîncoveanu/ Cooperarea bibliotecilor județene cu muzeele și arhivele pentru valorificarea reciprocă a patrimoniului 
cultural local; Mădălina Lefter/ Spaţii de loisir şi de ... fericire,  în Biblioteca Naţională a României; Mircescu Aurelia/ 
Perspective manageriale asupra cărții în context contemporan. Documentele electronice şi prelucrarea lor; 

- 15 noiembrie: Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice: 100 de ani de la Marea Unire şi 95 de ani de muzeografie 
militară, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, București. A participat: Claudia Condruz/ Tip de legătură 
particular specific albumelor; 

- 22 noiembrie: Simpozionului Istorie culturală și patrimoniu, Muzeului Brukenthal, Sibiu. A participat: Doina Hendre 
Biro/ Cercetarea și conservarea patrimoniului Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia: o istorie culturală care se scrie de 
220 de ani; 

- 25-27 noiembrie: Sesiunea Națională Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român, Secțiunea 
Conservare-Restaurare, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia. A participat: Doina Hendre Biro/ Aspecte privind starea 
de conservare a documenteleor din Arhiva Conventului Cluj-Manaștur, conservată la Biblioteca Batthyaneum; 

- 27 noiembrie: Simpozionul Sf. Gerhard și de opera sa, organizat de Episcopia Catolică de Timișoara și Universitatea 
de Vest, Timișoara. A participat: Doina Hendre Biro/ Episcopul Ignac Batthyany (1741-1798), întâiul interpret  și editor 
critic al operei  Sfântului Gerard de Cenad și rolul sau în prima restituire  editorială a acesteia în 1790 sub titlul „Sancti 
Gerardi episcopi Chanadiensis scripta et acta hactenus inedita…”. 
 

■■  Participare cu lucrări la evenimente culturale, ştiinţifice şi profesionale din străinătate 
 
- 12-13 martie: Seminar în cadrul proiectului Photobook Bloc. Photobooks from Central Europe (19th-21th c.), organizat 
de International Cultural Centre, Cracovia (Polonia). A participat: Adriana Dumitran/ Albumele de fotografie editate în 
România în perioada comunistă; 

- 19-21 aprilie: Forumul Internaţional Bibliotecarii şi scriitorii în sprijinul lecturii copiilor, în cadrul ediției a XXII-a a 
Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, organizat de Secția Națională din Republica Moldova a 
Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, 
Chișinău (Republica Moldova). Au participat: Corina Cristea/ Tradiție și schimbare: lectura într-o lume de basm și 
povești  - activități cultural-educative ca instrument de marketing în bibliotecii; Dana Panighianț/ Mă Joc, Invăț, Creez, 
Descopăr! Posibilități de dezvoltare a abilităților sociale, creative și de învățare activă într-o bibliotecă; 

- 1-4 mai: International Conference on Scientific Journals (CRECS, 2018) și întâlnirea Comitetului științific CRECS, 
organizat de CRECS, Barranquilla (Columbia). A participat: Roxana Dinu/ ¿Por qué la revista tiene que promocionar los 
artículos?; 
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- 18-21 septembrie: Cea de-a 43-a Întâlnire a Directorilor Centrelor ISSN, organizată de Centrul Internațional ISSN și 
Centrul Național ISSN–USA, Library of Congress,  Washington (SUA). A participat: Aurelia Perșinaru/ Prezentarea 
Raportului de activitate ISSN Romania 2017; 
- 10-11 decembrie: International Scientific Conference Voluntary Donation Support and the Culture of Donation, 
Biblioteca Națională a Bulgariei, Sofia (Bulgaria). Prezentare: Anca Andreescu și Letiția Constantin/ Un sfert de veac de 
mecenat. Donatori şi donaţii la Biblioteca Naţională a României. 
 

 
XV. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 
 

● Producția editorială a Bibliotecii Naționale a României (seriile Bibliografiei Naționale, periodice 
de specialitate, cataloage, albume etc.). 

 ● Tipărirea şi legarea publicaţiilor editate de Bibliotecă și a celor din colecțiile Bibliotecii. 

 

Toate departamentele sunt implicate în activitatea editorială/redacțională, aflată sub coordonarea 
Biroului Editorial și a Serviciului Dezvoltare Instituțională. 

 
 
XV.1. Statistică privind activitatea editorială 

Rezultate 
Unitate de 
măsură 

Cantitate Observații 

Periodice editate de 
Bibliotecă (format tipărit) 

număr 14 

- Informare și documentare: activitate științifică și 
profesională, 10/2017; 
- Revista Română de Istorie a Cărţii, nr. 12/ 2015; 
- Biblioteca: Revistă de bibliologie și știința 
informării, 1-12/2018 

Periodice editate de 
Bibliotecă (format electronic) 

număr 2 
Bibliografia Națională. Seria Documente muzicale: 
tipărite şi audiovizuale, 2018 

 număr 5 
Bibliografia Națională. Seria Articole din publicații 
periodice. Cultură, 6-12/2017, 1-2/2018 

 număr 1 Bibliografia Națională. Seria Românica, 2018 

 număr 2 
Bibliografia Națională. Seria ABSI – Articole din 
bibliologie și știința informării, 2/2017, 1-2/2018 

 număr 1 Bibliografia Națională. Seria Publicații seriale, 2017 

 număr 11 
Bibliografia Națională. Seria Cărți. Albume. Hărți,9-
24/2016, 1-17/2017  

 număr 2 
Bibliografia Națională. Seria Teze de doctorat, 
2/2016, 1/ 2017 

 număr 14 
Bibliografia Cărților în Curs de Apariție – CIP, 9-
12/2017, 1-10/2018 

 număr 1 
Catalogul Cărților Străine intrate în bibliotecile din 
România, 2018 

 număr 1 
Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile 
din România, 2018 

 număr 1 Aniversări culturale,2018 
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XV.2. Statistică privind activitățile specifice tipografiei și legătoriei 

Rezultate 
Tip 
document 

Unitate 
de 
măsură  

Cantitatea Observații 
Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Tipărire 

publicații 
periodice 

exemplare 52 

Revista Informare și 
documentare: activitate 
științifică și profesională, 
2016 

● Total documente tipărite 
(exemplare): 10.168 

materiale 
informative 

exemplare 10.116 afișe, pliante etc. 

Legare documente exemplare 641 
cărți, periodice, teze de 
doctorat, borderouri etc. 

 

Pass-partout – 
confecționat 

 buc. 1.000   

Materiale de 
protecție - 
confecționat 

cutii buc. 22   

 
 
XVI. ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE BIBLIOTECĂ 
ȘI A BAZELOR DE DATE 

 
● Administrarea bazelor de date create în sistemul informatic al Bibliotecii (ALEPH) și coordonarea și 
verificarea activității de uniformizare și standardizare a informațiilor din aceste bazele de date. 

● Asigurarea compatibilității și interoperabilității bazelor de date proprii cu alte sisteme bibliografice. 

● Realizarea de rapoarte și statistici din bazele de date bibliografice ale Bibliotecii. 

 
Departamentul responsabil de administrarea și exploatarea sistemului integrat de bibliotecă și a bazelor de 
date: Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă. 
 
 XVI.1. Statistică privind administrarea și exploatarea sistemului integrat de bibliotecă 

Activități  
Unitate de 
măsură  

Cantitate Observații 

Gestionarea sistemului integrat de 
bibliotecă: parametrizarea sistemului 
integrat conform regulilor și 
politicilor instituționale; asigurarea 
de helpdesk și eficientizarea modului 
de utilizare a sistemului integrat în 
activitatea departamentelor de 
specialitate; studierea documentației, 
cercetare, teste etc. 

acţiuni permanent 

WEB-OPAC, module, administrare baze de 
date: administrativă, bibliografică și de 
autorități. 
Reinstalarea clientului GUI Aleph 
Interogări SQL. 

Activităţi de cercetare în vederea 
asigurării a compatibilității și 
interoperabilității bazelor de date 

înregistrări 70.000 

Analiza înregistrărilor și conversia setului de 
date Lives. 
Analiza metadatelor conform cerințelor EDM 
Europeana Data. 
Implementarea unei soluții informatice în MS 
Acces pentru realizarea conversiei între 
formatele doc și MARC (pentru importul 
înregistrărilor bibliografice furnizate de către 
parteneri, în sistemul integrat al BNaR). 
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XVI.2. Statistică privind rapoartele şi statisticile din bazele de date bibliografice 
Activități 
  

Unitate de 
măsură  

Cantitate Indicator statistic (de 
activitate) / Indicator de 
performanţă 

Obținerea de informații din baza de date a 
Aleph pentru statistici la nivel de 
departament sau de instituție 

intervenție >50  

Înregistrări în baza de date bibliografică 
la 31 decembrie 2018 

înregistrare 1.647.432 
● 

Total înregistrări în catalog 
(baza de date): 1.647.432 
 
●● 

Înregistrări noi în catalog 
(baza de date): 49.132   
 
●●● 

Procent înregistrări noi din 
total înregistrări în catalogul 
online (baza de date): 2,98% 

Creșterea fizică a bazei de date 
bibliografice 

înregistrare 49.132 

Înregistrări în baza de date de autorități la 
31 decembrie 2018 

înregistrare 434.455 

Creșterea fizică a bazei de date 
administrative în anul 2018 

înregistrare 87.425  

 
 
XVII. ACTIVITĂŢI SUPORT: ACTIVITĂȚI DE MENTENANȚĂ A STRUCTURII INFORMATICE ȘI 
TEHNICE, ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

 
● Administrarea, gestionarea, întreţinerea şi asigurarea bunei funcționări a sediilor Bibliotecii 
Naţionale a României. 

● Dezvoltarea şi întreținerea infrastructurii informatice a Bibliotecii Naționale a României. 

● Asigurarea suportului tehnic, a consultanţei de specialitate; susținerea instituţiei în efortul de a 
pune la dispoziţie servicii IT moderne (pentru utilizatori și angajați). 

 

Departamente responsabile: Biroul Administrativ şi Întreţinere, Serviciul Sisteme Integrate de 
Bibliotecă și Biroul IT și Tehnic. 

 
XVII.1. Situația privind mentenanța echipamentelor IT, audio-video și de comunicații, tehnice 

Activitate Rezultate 

Mentenanța echipamentelor IT 

Helpdesk (instalări, configurări etc. ) 

Intervenții hardware echipamente (instalări, reparații, depanări, schimbat 
tonere, reglaj/înlocuire ribon etc.) 

Dezvoltare și actualizare Macros Bibnat (monitorizare acces cititori la 20 
PC în zona cataloagelor, schimbat mod contorizare şi adăugat 
îndrumători) 

Întreținere soluție securitate (antivirus) 

Instalare si configurare laptopuri/ stații de lucru/ imprimante 

Întocmire raportări lunare de consum pentru traficul de voce 

Mentenanța echipamentelor 
audio-video și de telecomunicații  

Implementare sistem înregistrare solicitări pentru necesar audio-video în 
cadrul evenimentelor 

Intervenții linii telefonice, configurare centrala telefonica (reparații, 
relocări interioare) 

Extindere rețea voce-date in urma mutării anumitor departamente 

Asigurare suport tehnic la evenimente (montare ecran proiecție, 
conectare laptop și alte dispozitive; supraveghere sistem audio-video, 
montare boxe, mixare audio etc. 
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Mentenanța echipamentelor 
tehnice 

Asigurare condiţii tehnice (climatizare şi iluminat) la evenimente 

Întreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare şi electrice 

Întreţinere şi reparaţii lifturi şi scări rulante 

Monitorizare instalaţii climatizare 

Întreţinere şi reparaţii la instalaţii de climatizare 

Monitorizarea stării spațiilor clădirii 

 
 
 
XVII.2. Situația privind activităţile administrative 

Activitate Rezultate/ Observaţii 

Evidență terenuri și construcții aflate în 
administrarea Bibliotecii Naționale 

Întocmirea documentației cadastrale pentru sediul din str. 
Biserica Amzei nr.5-7 și pentru sediul Bibliotecii Omnia 
(Craiova) 

Efectuarea propunerii de transfer din administrarea BNaR a 
terenului din com. Sinești, sat Cătrunești (jud. Ialomița) și a 
imobilului, respectiv terenului din com. Săliște, sat Galeș (jud. 
Sibiu), către primăriile Sinești și Săliște 

Asigurare curățenie în sediile Bibliotecii 
Naționale (București, Alba Iulia, Craiova) 

Sediul Central – în spațiile publice (săli de conferință, open 
space, scări, toalete etc.), curățenia a fost realizată cu 4 angajați 
(3 îngrijitori și 1 instalator sanitar); în birouri, dar și în săli de 
lectură, depozite, laboratoare, tipografie, curețenia a fost 
efectuată de personalul de specialitate/ administrativ, cu 
materiale de curățenie și obiecte de inventar specifice, 
distribuite din depozit. 

În sediul filialei Omnia, curățenia a fost efectuată de personalul 
de specialitate, cu materiale de curățenie și obiecte de inventar 
specifice, distribuite din depozit. 

În sediul filialei Batthyaneum, curățenia a fost realizată cu o 
persoană, încadrată în funcția de „îngrijitor” și de către 
pesonalul de specialitate.   

Efectuare deratizarea, dezinsecția și 
dezinfecția sediilor Bibliotecii 

Deratizarea demisolului cu firme contractate (pentru Sediul 
Central) 

Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția cu firmă specializată 
pentru sediul Filialei Batthyaneum (Alba Iulia) 

Dezinsecția subsolului (pentru Sediul Central), asigurată de 
MCIN 

Asigurarea transportului de personal și 
bunuri materiale 

Transport  persoane cu autoturismul Daewoo Legantza: 1.666 
km (93 foi de parcurs) 

Transport bunuri materiale cu autoutilitara Mercedes-Benz 
Sprinter: 15.940 km (46 foi de parcurs) 
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TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ  
 

▓ Sinteza bugetului pe surse de finanțare13  
 
 
Execuție bugetară  

 
● În anul 2018, Bibliotecii Naţionale a României i-a fost aprobat un buget de 20.779 mii lei. 
 
 1. Bugetul pe anul 2018 

Buget defalcat Unitate de măsură  Cantitate 

Cheltuieli de personal mii lei 13.027 

Bunuri şi servicii mii lei 6.696 

Alte transferuri mii lei 21 

Alte cheltuieli mii lei 100 

Cheltuieli de capital mii lei 935 

 
 

2. Surse de finanțare pe 2018 
 Unitate de măsură  Cantitate 

Subvenţie de la bugetul de stat mii lei 20.615 

Venituri proprii mii lei 164 

 
 

3. Ponderea fiecărui capitol de cheltuieli în bugetul alocat 
Buget defalcat Unitate de măsură  Cantitate 

Cheltuieli de personal % 62,69 

Bunuri şi servicii % 32,23 

Alte transferuri % 0,10 

Alte cheltuieli % 0,48 

Cheltuieli de capital % 4,50 

 
● Faţă de bugetul aprobat pe anul 2018, Biblioteca Naţională a României a realizat venituri totale de 

20.780.012,76 lei (indice de realizare de 100,01%), defalcat pe surse de finanţare astfel: 
 
4. Sursele de finanțare buget 

 Unitate de măsură  Cantitate Indice de realizare (%) 

Subvenţie de la bugetul de stat mii lei 20.615 100 

Venituri proprii mii lei 165,012 100,62 

 
 ● Bugetul primit în anul 2018 a fost cheltuit în proporţie de 89,73%. 
 
5. Statistica privind indicele pe capitol de cheltuieli 

Indice cheltuieli Unitate de măsură  Cantitate 

Cheltuieli de personal % 99,40 

Bunuri şi servicii % 83,36 

Alte transferuri % 90,98 

Alte cheltuieli % 93,36 

Cheltuieli de capital % 0 

                                                 
13

 A se vedea Bugetul complet_2018 
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   ● Din subvenţia de 20.645.000 lei, la data de 31 decembrie 2018 au rămas necheltuiți 2.134.619,01 lei. 
 
6. Statistica privind sumele necheltuite 

 Unitate de măsură  Cantitate 

Cheltuieli de personal (cap. 10) lei 78.535,54 

Bunuri şi servicii (cap. 20) lei 1.114.013,23 

Alte transferuri (cap. 55) lei 425,24 

Alte cheltuieli (cap. 59) lei 6.645 

Cheltuieli de capital (cap. 70) lei 935.000 

 
 

● Situaţia cheltuirii fondurilor alocate Bibliotecii Naționale prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe 
anul 2018, pentru proiectele iniţiate cu ocazia Centenarului Marii Uniri din anul 1918, se prezintă în tabelul 
de mai jos: 
 
7. Situaţia cheltuirii fondurilor alocate pentru proiectele Centenar 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 

Suma finanţată prin 
Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 
(lei) 

Suma 
cheltuită 
(lei) 

Disponibil la 
data de 
31.12.2018 (lei) 

1. 
Albumul „România în Primul Război 
Mondial (1916 – 1918)” 

23.000,00 18.166,05 4.833,95 

2. 
Expoziţia „România în Primul Război 
Mondial (1916 – 1918)” 

44.000,00 30.197,44 13.802,56 

3. Bibliografia Digitală a Marii Uniri 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

Total 1.067.000,00 48.363,49 1.018,636,51 

 
Suma de 1.018.636,51 lei a fost restituită ordonatorului principal de credite (M.C.I.N.) cu OP nr. 1150/ 
27.12.2018 (în valoare totală de 2.135.631,77 lei) împreună cu subvenţia necheltuită şi la celelalte articole ale 
execuţiei bugetare. 
 
● Veniturile totale încasate în anul 2018 au fost realizate în proporţie de 100,62% din bugetul aprobat 
(165.012,76 lei venituri încasate faţă de 164.000 lei venituri estimate): 
 
8. Situaţia comparativă a veniturilor 
Cod 
clasificaţie 
bugetară 

Denumire Venituri aprobate prin 
buget (lei) 

Venituri încasate 
(lei) 

Indice de 
realizare (%) 

30.05.30 Alte venituri din concesiune şi 
închirieri de către instituţiile 
publice 

88.000 88.185,45 100,21 

33.50 Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

76.000 76.827,31 101,09 

Total 164.000 165.012,76 100,62 

 
Pe parcursul anului 2017, Biblioteca Naţională a României a virat la termen toate obligaţiile de plată către 
bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale etc. 
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▓ Informații legate de procesul de achiziții publice14 
 
● Atribuirea contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de 
servicii. 
 

 
Rezultate Observații 

Procese de achiziții 
30 contracte de achiziții servicii; 
1 contract de achiziții lucrări 

Achiziții desfășurate prin SEAP 138 

Durata medie a unui proces de achiziție 
publică 

4-7 zile – achiziție directă; 
7-10 zile – contract produse/servicii/lucrări prin achiziție directă; 
max.90 de zile – contract produse/servicii/lucrări printr-o 
procedură de achiziție (procedură simplificată proprie sau online, 
incluzând contestațiile) 

Contestații formulate la CNSC 1 (soluționată favorabil) 

Proceduri anulate sau în curs de anulare  0 

 
 

 

▓ Informații despre litigii în care a fost implicată Biblioteca Națională a României în 2018 
 

● Asigurarea consultanţei juridice şi reprezentarea Bibliotecii; apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile, cu instituţiile, precum şi cu orice persoană 
juridică sau fizică, română sau străină; avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic, în 
condițiile legii și ale regulamentelor specifice; participarea la întocmirea contractelor-cadru sau 
avizarea acestora etc. 
 
 

 Număr Tipul și obiectul litigiului, cu indicarea contextului 

Litigii aflate pe rolul 
instanţelor de judecată 

12 

- revendicare imobiliară: 1 (apel) 
- contencios administrativ fiscal – anulare act administrativ: 1 (fond) 
- contencios administrativ fiscal – anulare act administrativ: 2 
(recurs) 
- procedura insolvenţei: 1 (fond) 
- plângere contravenţională: 1 (fond) 
- drept de autor şi drepturi conexe recunoaştere drepturi de autor/ 
pretenţii/ daune morale: 1 (fond) 
- pretenții: 1 (fond) 
- litigiu privind achiziţiile publice: 1 (fond) 
- litigiu privind achiziţiile publice: 1 (recurs) 
- litigii de muncă: 1 (fond) 
- litigii de muncă: 1 (apel) 

Litigii soluționate 
nefavorabil 

5 
- litigii de muncă: 4 
- plângere contravențională: 1 

Litigii soluționate 
favorabil 

6 
- litigii de muncă:  5 
- plângere contravenţională: 1  

 

                                                 
14

 A se vedea Contracte_2018 
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▓ Informații despre managementul resurselor umane15 
 
► Numărul de posturi aprobate în 2018: 264  
     Numărul de posturi ocupate (la 31 decembrie 2018): 212 
     Numărul total de posturi disponibile (la 31 decembrie 2018): 52 
 

 În 2018 Număr personal Fluctuația de personal 

Informații despre 
fluctuația de personal 

Intrări de personal 10 
Coeficient: 8,33% 

Ieșiri de personal 18 

 
 
► Număr de concursuri organizate în 2018: 12 
     Numărul de posturi ocupate în urma concursurilor: 10 
 
► Număr funcții de conducere exercitate temporar (la 31 decembrie 2018): 8 
 
 

 În 2018 
Număr fucții de 
conducere 

Fluctuația la nivelul 
funcțiilor de conducere 

Informații despre 
fluctuația la nivelul 
funcțiilor de conducere 

la 1 ianuarie 26 
Coeficient: 3,92% 

la 31 decembrie 25 

 
 
► Pe parcursul anului 2018, conducerea Bibliotecii Naționale a fost asigurată de un manager interimar. 
 
 
► Venitul mediu în 2018, inclusiv diferite sporuri16: 2843,51 lei/ persoană 
    
 

 

                                                 
15

 A se vedea Organigrama_2018 
16

 Sporuri și indemnizații, în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017: indemnizație de doctorat - 950 lei (cf.  art. 14 alin. 1,  
coroborat cu art. 39 alin. 3),  spor  nevăzător - 15% (cf. art.22, coroborat cu art. 38 alin. 2), spor pentru activitatea de control 
financiar preventiv – 10% (cf. art. 38 alin. 2, coroborat cu art. 15), spor pentru munca de noapte (cf. art. 20 , alin. 1 și 2), spor de 
handicap – 15% (cf. HG 751/ 2018 și art. 22 din legea cadru 153/ 2017), spor pentru condiții vătămătoare – 15% (cf. HG 360/ 2018 și HG 
925/ 2017). 
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RELAȚIA CU COMUNITATEA 
 

● Atragerea de voluntari în activităţi conjuncturale menite să îmbunătăţească agenda culturală, 
profesională şi ştiinţifică a Bibliotecii.  

● Stabilirea de parteneriate cu universităţi, centre de cercetare şi alte instituţii educative în scopul creşterii 
cercetării şi al participării la proiecte şi acţiuni de susţinere a învăţământului şi a cercetării prin intermediul 
colecţiilor. 

● Încheierea de parteneriate care să aibă ca obiectiv schimbul internaţional de publicaţii, schimbul de bune 
practici între specialişti, valorificarea patrimoniului documentar, dezvoltarea produselor şi a serviciilor de 
bibliotecă, perfecţionarea profesională a angajaţilor etc. 

 

 

▓ Informații despre atragerea resurselor din comunitate 
 

Activităţi în cadrul 
programului Voluntar la 
Biblioteca Naţională 

voluntari 1 
În cadrul apelului: 
- Traducerea în engleză a site-ului BNaR 

 
 
 
▓ Informații despre parteneriate cu alte instituții publice, organizații nonguvernamentale, mediu 
de afaceri etc. 
 

Acorduri-cadru de parteneriat 
încheiate de Biblioteca 
Naţională a României

17
 

acorduri/ 
convenții 

11 

Pentru: 
- îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă; 
- promovarea lecturii; 
- conservarea patrimoniului cultural naţional scris; 
- susținerea unor programe de învăţare pentru 
persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, în 
vederea integrării acestora în societate; 
- perfecţionarea profesională a bibliotecarilor şi 
documentariştilor; 
- derularea unor programe de practică de 
specialitate destinate elevilor şi studenţilor, 
precum şi participanţilor la diferite cursuri de 
biblioteconomie şi documentare; 
- realizarea unor evenimente culturale/ artistice/ 
ştiinţifice și de reprezentare a României sau a 
relaţiilor bilaterale ale României cu alte state etc. 

 

                                                 
17

 Din septembrie 2017, Biblioteca Națională a României a revizuit condițiile privind încheierea, pe termen lung, a acordurilor, ca 
urmare a recomandării Comisiei de Control a MCIN din Raportul nr. 6.378/12.09.2017. 
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▓ Informații despre participarea în asociații profesionale internaționale 
 

 Asociație profesională Activitate în cadrul asociației 

Asociații profesionale 
internaționale 
 

CENL (Foundation Conference of 
European National Librarians) 

Participare la întâlnirea Grupului de 
lucru pe teme de copyright, Praga 
(Cehia), 24-25 octombrie 2018 

Agenţia Internaţională ISBN 

- Realizarea Raportului anual de 
activitate al Agenției Naţionale ISBN; 
- Raportarea anuală a bazei de date 
Edituri şi ISBN - România 

Agenţia Internaţională ISMN 
Realizarea Raportului anual de activitate 
al Agentiei Naţionale ISMN 

Centrul Internațional ISSN 

- Participare la 43-rd ISSN Directors’ 
Meeting at Library of Congress, 
Washington (SUA), 18-21 septembrie 2018 
și prezentarea raportului de activitate 
anual; 
- Realizarea Raportului anual de 
activitate al Centrului Naţional ISSN 

LIBER (Ligues des Bibliotèques 
Européennes de Recherche) 

Participare la Conferința Anuală LIBER, 
Lille (Franța), 4-6 iulie 2018 

 
 

 

CONCLUZII GENERALE ȘI SPECIFICE PE INSTITUȚIE 

 

În anul 2018, Biblioteca Naţională a României a reuşit să îşi atingă în mare parte obiectivele asumate, 
dezvoltându-și colecţiile de documente și contribuind astfel la constituirea patrimoniului național – funcție 
esențială a Bibliotecii Naționale.  

 
Cu toate acestea, Biblioteca continuă să se confrunte cu o serie de deficienţe semnalate şi analizate în 
rapoartele anuale de activitate pe ultimii ani, cauzate, în principal, de lipsa foarte mare de personal, care 
are un efect negativ asupra activității tuturor departamentelor atât cele de specialitate, cât și cele suport, 
precum și asupra posibilităților de dezvoltare ale acesteia. Conform ROF-ul nr. 2852/ 2014, numărul maxim 
de posturi aprobate este de 264, din care 30 funcții de conducere și 212 funcții de execuție şi o structură 
organizatorică constituită din: conducere executivă (1 manager, 4 directori din care: 2 directori de 
specialitate, 1 director economic și 1 director infrastructură informatică și administrație), 13 servicii, 12 
birouri (din care 1 filială la Alba Iulia), 18 compartimente (din care 1 filială la Craiova).  
 
Funcțiile specifice de bibliotecă națională (patrimoniale și metodologice), conferite prin Legea Bibliotecilor, 
și categoriile complexe și diverse de utilizatori, se supun unor norme, standarde și unei legislații complexe 
legate de constituirea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național mobil scris. Lipsa acută 
de personal duce la supraîncărcarea angajaților cu sarcini multiple, cu termene scurte de rezolvare, inclusiv 
sarcini administrative, împiedicând funcționarea departamentelor la parametrii optimi.  
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▓ Probleme care au condus la nerealizarea anumitor indicatori de activitate/ 
 
În anul 2018, Biblioteca Națională a României a continuat să se confrunte cu o serie de deficiențe 
profesionale și administrative, semnalate și în raportul de activitate al anului 2017, care au condus, în cazul 
anumitor activități, la nerealizarea sau realizarea parțială a unor indicatori de activitate/performanță. 
Dintre aceste probleme enumerăm: 
 
1. Întârzieri în prelucrarea publicaţiilor. Decalajul foarte mare între momentul intrării publicațiilor în 
Bibliotecă și momentul în care acestea pot fi consultate de către utilizatori a continuat și în anul 2018.  
 
2. Lipsa rafturilor și a mobilierului de depozitare a rămas una dintre problemele majore ale Bibliotecii. 
Din cele 96 de depozite ale Bibliotecii, doar aprox. 30% sunt dotate cu rafturi. Faptul că documentele sunt 
despachetate parțial atrage după sine numeroase reclamaţii venite din partea utilizatorilor, care nu pot 
ajunge în timp util la informaţia dorită. În plus, lipsa rafturilor face ca pachetele cu publicații să fie 
depozitate direct pe pardoseală, ducând, în timp, la deteriorarea lor. În cazul Serviciului Depozit Legal 
rafturile alocate sunt ocupate în proporție de 100%, iar în depozitele curente încă există colecții de 
documente nedespachetate. 
 
3. Situația fondurilor destructurate. Fondurile destructurate sunt acele fonduri care provin din diverse 
structuri infodocumentare şi culturale, desfiinţate de-a lungul timpului, începând cu anul 1955 și 
transferate Bibliotecii Naționale, publicații incluse parțial sau neincluse înca în evidențele gestionare ale 
BNaR. Aceste categorii de documente nu au putut fi integrate în colecțiile bibliotecii din cauza lipsei 
spațiilor de depozitare, a problemelor majore de conservare a documentelor (unele prezintă deteriorări 
chimice și biologice), a lipsei de personal, care a făcut imposibilă efectuarea procesului de triere și selecție. 
Un aspect deosebit de relevant este inexistența unui laborator specializat care să asigure activitățile 
preliminare de decontaminare și igienizare a documentelor și a spațiilor fără de care nu se pot demara 
procedurile de integrare în colecții a acestor fonduri.  
 
4. Imposibilitatea organizării la raft a publicaţiilor periodice.  Fondul de publicații periodice este 
parțial inaccesibil, deoarece o parte din spațiile destinate acestora sunt ocupate de fondurile destructurate. 
 
5. Un număr mare de bunuri culturale mobile neclasate în patrimoniul cultural național mobil. 
Biblioteca deține la sediul central un număr de 101 bunuri culturale mobile clasate în tezaurul 
patrimoniului cultural național mobil, iar la sediul filialei Biblioteca Batthyaneum un număr de 92, 
realizate prin ordine ale ministrului culturii în 2003, 2004, 2009, 2010,2011. La începutul anului 2017, prin 
adresa nr. 741/ 26.01.2017, Biblioteca a înaintat MCIN - Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor 
solicitarea de declansare a procedurii de clasare în categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural 
național mobil a unui număr de 29 de incunabule. Din cele peste 300.000 unități cu 0 anumită vechime și 
valoare, deținute la sediul central și la filiala Batthyaneum, mai există un număr foarte mare de bunuri 
culturale mobile (cărți, manuscrise, incunabule, stampe etc.) care ar putea fi apreciate de către specialiști 
ca fiind susceptibile de a fi clasate. Există dificultăți în realizarea clasării acestor documente din lipsa unor 
experți de clasare acreditați de MCIN. 
 
6. Întârzieri la apariţia publicaţiilor Bibliotecii Naționale. Sunt înregistrate întârzieri foarte mari (de 
aproape 4 ani) în cazul majorităţii revistelor editate de Bibliotecă. Această situație are ca rezultat o imagine 
negativă a Bibliotecii. 
 
7. Biblioteca Batthyaneum. Există probleme majore juridice şi de conservare a colecţiilor Filialei 
Biblioteca Batthyaneum. În acest sens, este necesar să fie identificate urgent soluţii pentru restaurarea 
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clădirii, conservarea şi prezervarea documentelor, în scopul valorificării culturale şi ştiinţifice a colecţiei de 
patrimoniu deţinute de Biblioteca Batthyaneum. 
 
8. Biblioteca Omnia din Craiova. Starea avansată de degradare a imobilului (desprinderea unor bucăţi de 
zid şi tencuială) pune în pericol atât angajații, cât și trecătorii, existând riscul provocării de accidente pe 
zona trotuarului pietonal, cât și în incinta imobilului. Consolidarea este absolut necesară, pentru a nu pune 
în pericol vieţile omeneşti, dat fiind că în clădire îşi desfăşoară activitatea două instituţii, filiala Omnia şi 
Organizaţia Judeţeană PSD Dolj.  
 
9. Existența unor probleme administrative legate de infrastructura informatică şi tehnică slab 
dezvoltată și uzată fizic și moral, mentenanţa sistemului de gestionare a bazelor de date (Aleph), lipsa unui 
proces final de retroconversie a cataloagelor tradiţionale, lipsa anumitor autorizaţii de funcţionare, 
securitatea clădirii şi a colecţiilor, climatizarea clădirii din Bd. Unirii, conduce la sincope în activitatea 
instituției și nerealizarea indicatorilor de activitate. Astfel:  
 

● Multitudinea de utilizatori şi diversitatea echipamentelor folosite obligă Biblioteca să ia în calcul 
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de securitate (antivirus, webfiltering, intrusion-prevention, 
antispam etc.). Lipsa unui buget anual destinat dezvoltării componentei I.T. are ca rezultat echipamente 
informatice învechite, fapt ce conduce la scăderea randamentului în activitatea curentă. De asemenea, se 
constată: lipsa camerelor de luat vederi în sălile de lectură şi în depozitele unde se află documente de 
colecţii speciale şi lucrări clasate în Tezaur, lipsa unui sistem informatizat de comunicare între săli și 
depozite. 
 

● Clădirea în care funcţionează Biblioteca nu deţine „Autorizaţia de securitate la incendiu” emisă de 
ISU, în condiţiile în care această clădire adăposteşte bunuri de patrimoniu şi în interiorul căreia se 
desfăşoară activităţi cu publicul. 

● Sistemul de securitate al clădirii şi al colecţiilor nu este unul optim şi necesită îmbunătăţiri 
urgente (documente dotate cu fir magnetic de securizare, etichete magnetice, porţi RFID etc.). De 
asemenea, Biblioteca nu deţine un sistem de control acces pe bază de card atât la intrarea în clădire, cât şi 
în spaţiile destinate activităţii personalului. 

 
● Sistemele de climatizare nu funcţionează normal ceea ce duce la imposibilitatea asigurării 

microclimatului în depozite (fapt ce poate genera o accelerare a reacțiilor chimice de degradare a 

materialelor de natură organică – hârtie, pergament etc.), iar în spaţiile de lucru temperaturile sunt, de cele 
mai multe ori, scăzute, creând o situaţie de disconfort sporit. De asemenea, aparatale de măsurare a 
temperaturii și umidității relative din spațiile de depozitare sunt într-un număr insuficient. 
 

 
Întocmit, 

  
Serviciul Dezvoltare Instituțională 


