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Abstracte
Adriana-Elena Borună. Rolul bibliotecii în incluziunea 
socială
Una dintre provocările cu care se confruntă bibliotecile din toată 
lumea este aceea de a pune la dispoziție resursele informaționale, 
pe care le dețin, tuturor categoriilor de utilizatori, în formate 
adaptate, în funcție de nevoile lor de lectură. În România, 
numărul persoanelor considerate vulnerabile și care nu au acces 
la informație și cultură este încă foarte mare. Articolul definește 
conceptul de bibliotecă integratoare, prezentând rolul acesteia 
pentru dezvoltarea unei comunități puternice, în care să își 
găsească locul toți cetățenii, indiferent de abilități, dizabilități 
sau condiție socială. Pentru a crea o astfel de bibliotecă, nu sunt 
suficiente câteva ajustări ale clădirii, ci este nevoie, în primul 
rând, de schimbarea unor mentalități, impunându-se totodată 
noi definiții și proiecte care să fie structurate pornind de la 
intenţii solide de a obţine binele comun.
Cuvinte cheie: integrare, biblioteci, persoane vulnerabile, 
persoane cu dizabilități, tehnologii de acces

Nicoleta-Roxana Dinu. Tendinţe la nivel mondial în privinţa 
revistelor ştiinţifice
Se prezintă, pe scurt, situaţia actuală la nivel global a revistelor 
ştiinţifice, în baza informațiilor obţinute în urma participării 
la „Conferinţa Internaţională de Reviste Ştiinţifice”, ediţia 
a VIII-a, care a avut loc în cadrul Universităţii de La Costa, 
Baranquilla (Columbia), în mai 2018, conferință organizată 
de revista spaniolă „El Profesional de la Información” şi 
Grupul ThinkEPI, un „think thank” în ştiinţele informării şi 
documentării. Printre temele dezbătute în cadrul conferinței 
se numără: tranziţia de la revista pe suport hârtie la cea 
electronică, accesul deschis, indicatorii de calitate (citări şi 
altmetrici), nevoia de adoptare de tehnici de marketing, dată 
fiind concurenţa acerbă între revistele existente.
Cuvinte cheie: biblioteconomie, știința informării – publicații 
periodice, publicaţii electronice, acces deschis, indicatori de 
calitate – citări, altmetrică, marketing

Nicoleta Zărnescu, Gabriela Saveluc. Biblioteca „George 
Bacovia” a Colegiului Naţional „Ferdinand I”. 125 de ani 
de tezaur cultural
Gimnaziul clasic din Bacău (precursor al Colegiului Național 
„Ferdinand I”) a fost inaugurat la 1 decembrie 1867. Din anul 
2002 a primit statut de colegiu național și actuala denumire. 
Biblioteca ,,George Bacovia” a Colegiului Național ,,Ferdinand 
I” deţine un valoros fond de carte veche şi rară, aproximativ 1.700 
de volume tipărite între anii 1755-1947, în cele mai cunoscute 
centre tipografice europene. Acest fond are o valoare multiplă: 
de patrimoniu, dată de cartea străină veche și documentară 
pentru istoria românilor, a învăţământului şi culturii băcăuane, 
a cărţii româneşti. Numeroase volume păstrează semnăturile 
faimoșilor lor donatori, precum și legăturile originale de epocă, 
ceea ce le conferă valoare bibliofilă.
Cuvinte cheie: biblioteci școlare – istorie, carte veche și rară, 
donații, organizare, Biblioteca „George Bacovia” a Colegiului 
Naţional „Ferdinand I” Bacău

Dana Carmen Panighianț. Cea de-a XXII-a ediţie a 
Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret de 
la Chişinău, 19-22 aprilie 2018
Între 19-22 aprilie 2018, a avut loc, la Chișinău, ediţia a XXII-a 
a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii și Tineret 
din Republica Moldova, eveniment organizat de Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Dezideratele salonului 
au vizat susținerea editării și a difuzării de carte pentru copii și 
tineri, promovarea cărții cu un înalt nivel artistic și sprijinirea 

celor care contribuie la crearea și editarea de publicații 
pentru copii. La eveniment au luat parte peste 150 de edituri 
și reprezentanți din mai multe țări. În cadrul salonului a fost 
organizată Conferința internațională „Biblioteca și lectura 
copiilor: provocări actuale” la care au participat cu lucrări și 
reprezentanți ai Bibliotecii Naționale a României.
Cuvinte cheie: Salonul Internaţional de Carte pentru Copii și 
Tineret de la Chişinău – ediția a XXII-a, carte pentru copii și 
tineret, biblioteci, edituri, conferință internațională

Viviana Milivoievici. Începuturile presei academice în 
spațiul cultural bănățean. „Analele Universității de Vest din 
Timișoara. Seria Științe Filologice” în colecția Bibliotecii 
Centrale Universitare „Eugen Todoran”
În spațiul universitar bănățean a existat dintotdeauna o 
strânsă conlucrare între activitatea profesorilor, periodicele 
în care ei și-au publicat studiile și cercetările și biblioteca, 
instituție păstrătoare peste timp a acestui tezaur documentar. 
Presa academică din Banat a fost și ea marcată de apariția 
„Analelor Universității din Timișoara”, pe diferite domenii de 
specializare, articolul prezentând volumele din seria „Științe 
Filologice”, apărute în perioada 1963-2015. Sunt evidențiate 
aspecte legate de structura volumelor, secțiunile abordate și 
colectivul redacțional, fiind oferite informații detaliate cu 
privire la activitatea redactorilor responsabili.
Cuvinte cheie: Universitatea de Vest din Timișoara, Biblioteca 
Centrală Universitară „Eugen Todoran”, colecția „Analele 
Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice” – 
prezentare generală, perioada 1963-2015

Nadiya Strishenets. Centenarul Bibliotecii Naționale a 
Ucrainei „V. I. Vernadski”, 1918-2018
Biblioteca Națională a Ucrainei a fost înființată în august 1918, 
a funcționat la început în subordinea Ministerului Educației și 
Artelor, iar prima sală de lectură a fost deschisă în august 1920. 
Articolul prezintă principalele etape evolutive ale bibliotecii, 
proveniența și modul de dezvoltare a colecțiilor, principalele 
fonduri documentare, personalitățile marcante care și-au 
desfășurat activitatea în cadrul bibliotecii. Sunt prezentate de 
asemenea elementele unice care fac din această bibliotecă, un 
adevărat centru cultural recunoscut la nivel internațional.
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a Ucrainei – istoric, 
personalități, organizare, colecții, colaborare internațională, 
obiective

Bogić Rakočević. Biblioteca Națională a Republicii 
Muntenegru
Biblioteca Națională a Muntenegrului reprezintă una dintre 
instituțiile fundamentele ale statului, tradiției și culturii 
muntenegrene. Articolul prezintă etapele evolutive și istoria 
bibliotecii, subliniind importanța colecțiilor sale de documente, 
precum și a bibliotecii digitale care permite utilizarea 
patrimoniului scris în format electronic. Prin evenimentele 
pe care le organizează, biblioteca își completează rolul social 
și educațional, devenind astfel unul dintre cei mai importanți 
factori de pe harta culturală a Republicii Muntenegru.
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a Republicii Muntenegru 
– istoric, evenimente, colecții curente, colecții speciale, 
organizare, obiective

Mihaela Penaru. Rolul Agendei ONU 2030 în dezvoltarea 
bibliotecilor
În perioada 29-30 martie 2018, a avut loc la Chișinău, un atelier 
profesional organizat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România și Asociația Bibliotecarilor 
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din Republica Moldova, care a vizat modul în care bibliotecile 
pot susține Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă a ONU. 
Plecând de la principiul că bibliotecile sunt instituții cheie 
în îndeplinirea obiectivelor Agendei 2030, organizatorii și-
au propus să promoveze bunele practici din bibliotecile din 
România și Republica Moldova și să creeze parteneriate.
Cuvinte cheie: Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România, Asociația Bibliotecarilor din 
Republica Moldova – colaborare, atelier profesional Agenda 
ONU 2030, servicii de bibliotecă, bune practici

Ionela Panait. Dezvoltarea profesională a bibliotecarului 
prin experiențe de învățare inedite
Granturile de dezvoltare profesională pot fi un răspuns la nevoia 
de formare continuă a bibliotecarilor, îi pot ajuta să-și dezvolte 
modul de gândire, să-și creeze un sistem complex de valori și 
principii, pe care să le urmeze în munca de zi cu zi. Autoarea 
prezintă propria experiență educațională pe care a avut-o 
cu ocazia participării la „Forumul Internațional al Tinerilor 
Bibliotecari” desfășurat între 12-13 mai 2018, la Lvov, în 
Ucraina. Este subliniată contribuția bibliotecilor publice din 
România în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
oferind exemple concrete de proiecte care includ acțiuni de 
voluntariat și care sprijină îndeplinirea acestor obiective. Este 
descrisă succint activitatea curentă a Asociației Bibliotecilor 
din Ucraina.
Cuvinte cheie: Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România, Asociația Bibliotecilor 
din Ucraina – colaborare, granturi, Forumul Internațional al 
Tinerilor Bibliotecari

Carmen-Leocadia Pesantez Pozo. Conferinţa Naţională 
„100 de ani de istorie în biblioteca şcolară – tradiţie şi 
continuitate”
În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” din București și Asociația 
Bibliotecarilor din România au organizat, pe 14 mai 2018, 
conferința națională „100 de ani de istorie în biblioteca 
școlară – tradiție și continuitate”. Evenimentul a reunit peste 
150 de participanți și au fost susținute 22 de lucrări științifice. 
Printre subiectele abordate: școli și biblioteci școlare cu 
tradiție; personalități locale și contribuțiile lor la dezvoltarea 
învățământului românesc; valorificarea memoriei locale și 
promovarea valorilor naționale; identitate versus modernitate în 
biblioteca școlară; proiecte educative în parteneriatul bibliotecă 
– școală; concursuri și eseuri dedicate Marii Uniri.
Cuvinte cheie: Biblioteca Centrală Universitară din București, 
Asociația Bibliotecarilor din România – conferință națională, 
biblioteci școlare, centre de documentare și informare, 
colaborare, Centenarul Marii Uniri

Letiția Constantin. Revista Biblioteca. Decembrie 1953
Dată fiind aniversarea, anul acesta, a 70 de ani de la înființarea 
revistei Biblioteca, vă propunem o rubrică prin care încercăm să 
ne reamintim de teme și subiecte tratate de-a lungul timpului, 
de personalități și de specialiști, ori de colegi obișnuiți care și-
au încercat condeiul în paginile revistei. Ultimul număr ales 
pentru rubrica „Revista Biblioteca. 70 de ani” este numărul 
pe decembrie 1953, al Călăuzei bibliotecarului: publicație a 
Ministerului Culturii din R.P.R.
Cuvinte cheie: revista Biblioteca – aniversare, revista Biblioteca 
– autori

Adriana-Elena Borună. Role of the Library in the Social 
Inclusion
One of the challenges faced by the libraries around the world is 
making their information resources available to all the categories 
of users, in adapted formats, according to their reading needs. 
In Romania, the number of people considered vulnerable and 
who have no access to information and culture is still a very 
large one. The article defines the concept of an integrative 
library, presenting its role in developing a strong community, 
in which all its citizens may find their place, regardless of their 
abilities, disabilities or social condition. In order to create such 
a library, adjustments made to the buildings are not enough; 
for this is necessary, first of all, to change some mentalities, 
once again requiring new definitions, new projects, oriented 
towards achieving a new reality, which is structured from solid 
intentions to achieve the common good.
Keywords: integration, libraries, vulnerable people, people 
with disabilities, technologies of access

Nicoleta-Roxana Dinu. Global Trends in the Field of the 
Scientific Journals
A brief global state-of-the-art on the publication of scientific 
journals is given, updated thanks to the author’s participation 
at the 8th International Conference of Scientific Journals held 
at the University of La Costa, in Barranquilla, Colombia, in 
May 2018, conference organized by the Spanish journal “El 
Profesional de la Información” and the think tank in Library 
and Information Science Grupo ThinkEPI. The topics covered 
were: transition from the paper version to the electronic version, 
open access, quality indicators (citations and altmetrics) and the 
need to do marketing due to the fierce competition between the 
existing journals.
Keywords: library science, information science – periodicals, 
electronic publications, open access, quality indicators – 
citations, altmetrics, marketing

Nicoleta Zărnescu, Gabriela Saveluc . “George Bacovia” 
Library of the “Ferdinand I” National College. 125 Years 
of Cultural Treasure
The classical Gymnasium in Bacau (precursor of the 
“Ferdinand I” National College) was inaugurated on December 
1st, 1867. Since 2002 has been granted the status of national 
college and its current name. The “George Bacovia” Library 
of the “Ferdinand I” National College has a valuable old and 
rare book fund, approximately 1,700 volumes printed between 
1755-1947 in the most famous European printing centers. 
This fund has a multiple value: a patrimonial one, given by 
the old foreign books, and a documentary one, on Romanian 
history, on education and culture from Bacau, on Romanian 
book. Numerous volumes keep the signatures of their famous 
donors, as well as the original vintage binds, which give them 
a bibliophilic value.
Keywords: school libraries – history, old and rare books, 
donations, organization, “George Bacovia” Library of the 
“Ferdinand I” National College in Bacău

Dana Carmen Panighianț. 22nd Editon of the International 
Children’s and Youth Book Fair in Chișinău, April 19-22, 
2018
Between 19-22 April 2018, in Chisinau took place the 22nd 
edition of the International Children’s and Youth Book Fair of 
the Republic of Moldova. The event was organized by the “Ion 
Creangă” National Library for Children. The objectives were: 
supporting publishing and dissemination of books for children 
and youth, promoting of book with a high artistic level and 
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supporting those contributing to create and edit publications 
for children. Over 150 publishers and representatives of 
several countries attended the event. During the book 
fair, the International Conference “Library and Children’s 
Reading: Current Challenges” was also organized, at which 
representatives of the National Library of Romania participated 
with two proffesional papers.
Keywords: the International Children’s and Youth Book Fair in 
Chișinău – 22nd edition, books for children and youth, libraries, 
publishing houses, international conference

Viviana Milivoievici. Beginnings of the Academic Press in 
the Cultural Area of Banat. “Annals of the West University 
of Timișoara. Philological Studies Series” in the Collection 
of the “Eugen Todoran” University Central Library
In the Banat academic medium, there has always been a close 
collaboration between the teachers’ activity, the periodicals in 
which they published their studies and research, and the library, 
as depository of this documentary treasure over the time. The 
academic press from Banat was also marked by the emergence 
of the “Annals of the West University of Timișoara”, in various 
fields of specialization, the article presenting the volumes 
from the series “Philological Sciences”, appeared between 
1963-2015. Aspects related to the structure of the volumes, 
the sections addressed and the editorial board are highlighted, 
being offered detailed information about the activity of the 
editors-in-chief.
Keywords: West University of Timișoara, “Eugen Todoran” 
Central University Library, “Annals of the West University of 
Timișoara. Philological Studies Series” – overview, 1963-2015

Nadiya Strishenets. Centennial of the V. Vernadsky 
National Library of Ukraine, 1918-2018
The National Library of Ukraine was established in August 
1918, in the beginning, worked under the Ministry of Education 
and Arts, and the first reading room was opened in August 
1920. The article presents the main stages of the evolution of 
the library, the provenance and manner of the development 
of the collections, its main documentary funds, the prominent 
personalities worked within the library. The unique elements 
that make this library a true internationally recognized cultural 
centre are also presented.
Keywords: National Library of Ukraine – history, personalities, 
organization, collections, international collaboration, objectives

Bogić Rakočević. National Library Of Montenegro
The National Library of Montenegro represents one of the 
foundations of the State, tradition and culture of the country. The 
article presents the main stages of the evolution and the history 
of the library, highlighting the importance of the collection of 
documents, and also the fact that the library makes available to 
public a digital library that allows the use of the written heritage 
in electronic format. Through the events it organizes, the library 
complements its social and educational role, thus becoming one 
of the most important factors on Montenegro’s cultural map. 
Keywords: National Library of the Republic of Montenegro 
– history, events, current collections, special collections, 
organization, objectives

Mihaela Penaru. Role of the UN 2030 Agenda in the 
Development of Libraries
On March 29-30, 2018, a professional workshop was held in 
Chișinău, by the National Association of Librarians and Public 
Libraries in Romania and the Association of Librarians of 
Republic of Moldova, focusing on how libraries can support the 

UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Starting from 
the principle that the libraries are key institutions in achieving 
the objectives of 2030 Agenda, the organizers have set out 
to promote best practices in libraries from Romania and the 
Republic of Moldova and to create partnerships.
Keywords: the National Association of Librarians and Public 
Libraries in Romania, Association of Librarians of Republic 
of Moldova – collaboration, professional workshop, UN 2030 
Agenda, library services, best practices

Ionela Panait. Professional Development of the Librarian 
through Unique Learning Experiences
The grants for professional development can be a response to 
the need for continuous training of librarians, may help them 
develop their thinking, create a complex system of values 
and principles to follow in their day-to-day work. The author 
presents her own educational experience from when she 
took part in the “International Forum of Young Librarians” 
in Lviv, Ukraine, on May 12-13, 2018. The contribution of 
public libraries in Romania to the achievement of sustainable 
development objectives is highlighted by providing concrete 
examples of projects that include volunteer actions that help 
achieve these goals. The activity of the Ukrainian Library 
Association  is also briefly described.
Keywords: the National Association of Librarians and Public 
Libraries in Romania, Ukrainian Library Association – 
collaboration, grants, International Forum of Young Librarians

Carmen-Leocadia Pesantez Pozo. National Conference 
“100 Years of History in the School Library – Tradition and 
Continuity”
In the context of celebrating the Great Union centenary, the 
“Carol I” Central University Library in Bucharest and the 
Romanian Librarians Association organized, on May 14th, 
2018, the national conference “100 Years of History in the 
School Library – Tradition and Continuity”. The event gathered 
over 150 participants, and 22 scientific papers were presented, 
with topics such as: schools and school libraries with tradition; 
local personalities and their contributions to the development of 
the Romanian education; the capitalization of the local memory 
and promotion of the national values; identity versus modernity 
in the school library; educational projects in the library – school 
partnership; contests and essays dedicated to the Great Union 
centenary.
Keywords: Central University Library in Bucharest, Romanian 
Librarians Association –  national conference, school libraries, 
documentation and information centers, collaboration, Great 
Union centenary

Letiția Constantin. Biblioteca. December 1953
Given the anniversary, this year, of 70 years since the 
establishment of the Biblioteca magazine, we propose a rubric 
through which we try to recall themes and topics that have been 
analyzed over the time, by personalities and specialists, and 
by other colleagues who tried their skills in the pages of the 
magazine. The last issue selected for the “Biblioteca. 70 years” 
rubric is the issue for December 1953, of the Librarian’s Guide: 
publication of the Ministery of Culture of the People’s Republic 
of Romania.
Keywords: Biblioteca magazine – anniversary, Biblioteca 
magazine – authors


