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Abstracte
Elena Balog. Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița la 85 de ani de la înființare
Biblioteca Județeană Ialomița este o instituție de referință, 
care deține cel mai mare patrimoniu infodocumentar de tip 
enciclopedic din județ (239.000 de volume). Istoria ei începe 
în 1933, când este consemnată prima bibliotecă publică din 
Slobozia. În 1950 este înființată biblioteca publică orășenească. 
Între 1973 și 1990 biblioteca este reorganizată și modernizată, 
având secție de împrumut și secție pentru copii. După 1991, 
devine o structură infodocumentară, cu o foarte variată ofertă 
de publicații, produse și servicii de calitate, organizând și 
găzduind numeroase evenimente culturale (e.g. Salonul Anual 
de Carte, care a ajuns la a XXVII-a ediție). Din anul 1998 
poartă numele scriitorului Ștefan Bănulescu (1926-1998).
Cuvinte cheie: biblioteci publice – istoric, comunitate,  
evenimente, aniversări, Biblioteca Județeană Ialomița

Elena Pintilei, Vera Osoianu. Anul bibliologic 2017: 
interferențe internaționale, naționale și locale
În anul 2017, în era globalizării, fenomenele internaționale, 
naționale și locale se interferează atât de mult, încât 
este aproape imposibilă o abordare separată a acestora. 
Bibliotecile din Republica Moldova nu pot fi o excepție, iar 
articolul oferă o vedere de ansamblu a activității lor în 2017, 
prin implicarea comunității, centrarea pe toate grupele de 
utilizatori, reinventarea serviciilor de bibliotecă, cunoașterea 
mai bună a utilizatorilor și non-utilizatorilor, promovarea 
imaginii bibliotecii în comunitate, centrarea pe tehnologiile 
informaționale. Este analizată și implementarea la nivel 
național a trei dintre proiectele IFLA: „Agenda ONU 2030 
pentru dezvoltare durabilă”, „Viziunea globală a bibliotecii 
viitorului” și „Harta bibliotecilor lumii”.
Cuvinte cheie: biblioteci publice – Republica Moldova – 
proiecte naționale, internaționale IFLA – evaluare anuală

Mihaela Dudău. Tehnologii inovative pentru 
interconectarea comunităților din România și Bulgaria
În 2009, Biblioteca Județeană Dolj, împreună cu Consiliul 
Județean Dolj și cu parteneri din Bulgaria, printre 
care și Biblioteca Regională „Hristo Botev” Vratsa, a 
propus proiectul „Centrul Transfrontalier de Informații 
și Comunicații Dolj-Vratsa”, în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 
Proiectul implementat în perioada martie 2013 – mai 2016 
a pus la dispoziția publicului interesat informații și conținut 
documentar, prezervând în același timp documentele 
originale (prin transpunerea lor în format digital). Așa a apărut 
„Portalul Informațional al județului Dolj”, care, împreună 
cu „Portalul Informațional al Bibliotecii Regionale „Hristo 
Botev” Vratsa”, formează o rețea a instituțiilor culturale, 
accesibilă la adresa http://cbcic.ro/portal-informational.
Cuvinte cheie: Biblioteca Județeană Dolj, Biblioteca Regională 
Vratsa – colaborare, proiecte internaționale, Programul de 
Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013

Niculina Iacob. Două proiecte de anvergură ale cercetării 
umaniste românești: Cartea românească veche din 
Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei 
identități culturale și Integrala antologică a Școlii Ardelene
Cercetarea întreprinsă în cadrul proiectului „Cartea 
românească veche din Imperiul Habsburgic (1691-
1830). Recuperarea unei identități culturale” desfășurat la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între 2011-

2016, a fost concretizată în volumul cu același titlu, apărut 
la Cluj-Napoca, în 2016. Principalul obiectiv al cercetării a 
fost de a oferi comunității științifice un instrument complex 
de documentare privind cultura românească veche, în 
care să se regăsească, pe cât posibil, toate titlurile de carte 
românească tipărită în perioada 1691-1830 în toate centrele 
tipografice din arealul menționat. Problemele cu care s-au 
confruntat autorii lucrării au ținut nu numai de identificarea 
cărților și a depozitelor în care se află ele, ci și de realizarea 
transcrierilor, dată fiind eterogenitatea din punct de vedere 
grafic și ortografic a tipăriturilor.
Cuvinte cheie: carte românească veche – centre tipografice 
– cercetare universitară – repertoriu cronologic, Imperiul 
Habsburgic

Claudia Mărgărit. Știri pe scurt sau… meridian 
bibliologic (III)
Evenimente din domeniul biblioteconomic și cultural, așa 
cum apar ele reflectate în publicațiile și pe site-urile de 
specialitate, în ultimele luni: desemnarea câștigătorilor 
Premiilor Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural; 
Adunarea Generală Anuală CENL care a avut loc la Biblioteca 
Națională și a Universității a Islandei din Reykjavík; campania 
de promovare a lecturii #READINGISLIT, organizată de 
Biblioteca Publică din New York și compania de televiziune 
prin cablu și Internet HBO; sărbătorirea a 100 de ani de la 
dobândirea independenței Estoniei prin organizarea unei 
conferințe internaționale la Biblioteca Națională a Estoniei; a 
47-a Conferință Anuală LIBER de la Lille, Franța; anunțarea 
câștigătorului Premiului IFLA Green Library 2018; publicarea 
de către IFLA a raportului de activitate pe 2017 și demararea 
procesului de revizuirea completă a ISBD; lansarea IFLA 
Global Vision Ideas Store.
Cuvinte cheie: promovarea lecturii, aniversări, CENL, 
LIBER, IFLA – conferință anuală, IFLA – raport anual, 
premii, ISBD, IFLA Global Vision Ideas Store

Nuți-Nicoleta Trifan, Roxana-Aisha Mahmood. Nocturna 
bibliotecilor. Ai carte, ai parte!
Ediția a VIII-a a Nocturnei Bibliotecilor, care a avut loc la 
Biblioteca Națională a României, între 29-30 septembrie 
2017, a avut titlul Ai carte, ai arte. În cadrul evenimentului, 
a avut loc întâlnirea „Scriitori la Biblioteca Națională” care a 
avut ca temă, cartea, povestea acesteia și autorul din spatele ei. 
Au participat scriitorii: Lavinia Bălulescu, Simona Popescu, 
Ioana Nicolaie, Luminița Corneanu, Iulian Tănase și Răzvan 
Țupa. Evenimentul a constituit un prilej pentru cititori de a-și 
cunoaște autorii preferați și de a vorbi cu ei.
Cuvinte cheie: Biblioteca Națională a României – Nocturna 
Bibliotecilor 2017, eveniment, scriitori

Oana Antonescu. Biblioteca ... Altfel
În cadrul programului național „Școala altfel: Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”, Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș a organizat, de-a lungul timpului, numeroase 
activități destinate elevilor – de la învățământul preșcolar 
până la cel liceal –, realizând, la finalul fiecărei etape, și o 
statistică privitoare la gradul de participare la proiect, pe 
grupe de vârstă, urmată de câteva concluzii. Pentru Biblioteca 
Județeană Argeș, acest program național reprezintă o 
modalitate de promovare și inovare a serviciilor proprii, în 
scopul atragerii și a fidelizării copiilor și tinerilor, grupurile 
țintă cărora li se adresează.
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Cuvinte cheie: Biblioteca Județeană Argeș – promovarea 
lecturii, programul național „Școala altfel: Să știi mai multe, 
să fii mai bun!”

Robert Coravu. Recenzie fără happy end. Recenzie: 
Anamaria-Florina Zaharia. Ghidul profesorului 
documentarist: pentru examenul de titularizare, defintitivat 
[sic] și gradul didactic II
Autoarea propune o sinteză a literaturii de specialitate, 
contribuind astfel la mai buna cunoaștere, de către publicul 
larg, a specificului profesiei de documentarist, care are în 
România o tradiție de nici două decenii. Ghidul are și o țintă 
practică: prezentarea bibliografiei care trebuie asimilată 
de către profesorii documentariști care doresc să avanseze 
în profesie. Cele 14 capitole și secțiunea de „Generalități 
introductive” abordează problematici specifice activităților 
desfășurate într-un CDI, precum și subiecte de interes pentru 
orice tip de structură infodocumentară. Recenzia amintește 
atât părțile pozitive cât și părțile negative ale lucrării.
Cuvinte cheie: biblioteconomie – recenzie, profesor 
documentarist – examen de titularizare, ghid

Dan Claudiu Tănăsescu. Cultura românească a pierdut 
un ... MUCENIC!
Scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu realizează un portret in 
memoriam jurnalistului Dan Mucenic, director al Bibliotecii 
Județene Giurgiu, prieten și coleg de breaslă al autorului, 
amintind de momentul în care s-au cunoscut și de ceea ce 
reprezintă Dan Mucenic pentru jurnalistica românească și 
pentru spațiul cultural giurgiuvean.
Cuvinte cheie: personalităţi culturale – comemorare, Dan 
Mucenic (1952-2018) – jurnalist, scriitor român

Camelia Filip In memoriam. Dan Mucenic, promotor al 
valorilor giurgiuvene
Dan Mucenic, director al Bibliotecii Județene „I. A. 
Bassarabescu” Giurgiu, în perioada 2013-2018, a absolvit 
cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București 
în 1974 și a lucrat ca ziarist la cele mai cunoscute ziare 
ale vremii („Luceafărul”, „Flacăra”). După 1990, a condus 
diferite cotidiene şi săptămânale din Bucureşti, revenind 
după anul 2000 în Giurgiu (unde a înființat periodicul 
„Giurgiu Express”). În 2014, este numit director al Muzeului 
Județean, înființând revista „Jurnal de literatură” și colecția 
de carte „Biblioteca giurgiuveană”, proiecte care au continuat 
și în perioada în care a fost director al Bibliotecii Județene. 
Dincolo de opera de editor şi critic literar, Dan Mucenic a 
excelat şi în proza scurtă și de reportaj.
Cuvinte cheie: personalităţi culturale – comemorare, Dan 
Mucenic (1952-2018) – jurnalist, scriitor român

Anca Moraru. Revista Biblioteca. August 1973
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. 
De această dată este prezentat numărul pe august 1973, al 
Revistei bibliotecilor: publicație a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.
Cuvinte cheie: revista Biblioteca – aniversare, revista 
Biblioteca – autori

Elena Balog. “Ștefan Bănulescu” Ialomița County Library 
at 85 Years since its Establishment
The Ialomița County Library is an important reference 
institution, which holds the largest infodocumentary 
patrimony of encyclopedic type in the county (239,000 
volumes). Its history begins in 1933, when is recorded the 
first public library in Slobozia. In 1950, the town library is 
established. Between 1973 and 1990, the library is reorganized 
and modernized, with a larger loan section and a children’s 
one. After 1991, it became an infodocumentary structure, 
with a varied offer of publications, products and services of 
quality, organizing and hosting many cultural events (such 
as the Annual Book Salon, which in 2018 reached its 27th 
edition). Since 1998, it was named after the Romanian writer 
Ştefan Bănulescu (1926-1998).
Keywords: public libraries – history, community, events, 
anniversary, Ialomița County Library

Elena Pintilei, Vera Osoianu. Bibliological Year 2017: 
International, National and Local Interferences
In 2017, in the age of the globalization, the international, 
national and local phenomena interfere so much, that it is 
almost impossible to have a separate approach. The libraries 
in the Republic of Moldova can not be an exception, and 
the article provides an overview of their activities in 2017, 
involving the community, focusing on all categories of users, 
reinventing the library services, promoting a better knowledge 
of the users and non-users, promoting the image of the library 
in the community, focusing on information technologies. The 
national implementation of three of the IFLA projects: “UN 
Agenda 2030 for Sustainable Development”, “Global Vision”, 
and “Library Map of the World” is also being analyze.
Keywords: public libraries – Republic of Moldova – national, 
international IFLA projects – annual evaluation

Mihaela Dudău. Innovative Technologies for 
Interconnecting Communities in Romania and Bulgaria
In 2009, the Dolj County Library, together with the Dolj 
County Council and with partners from Bulgaria, including 
the “Hristo Botev” Regional Library in Vratsa, proposed the 
Cross-Border Center of Information and Communication 
Dolj-Vratsa project, within the Romania-Bulgaria 
Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013. The 
project implemented between March 2013 – May 2016 
made available, to the interested public, information and 
documentary content, while preserving the original documents 
(by transferring them in digital format). This is how the “Dolj 
County Information Portal” appeared and together with the 
“Information Portal of “Hristo Botev” Regional Library in 
Vratsa” forms a network of cultural institutions, accessible at 
http://cbcic.ro/portal-informational.
Keywords: Dolj County Library, Vratsa Regional Library 
– collaboration, international projects, Romania – Bulgaria 
Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013

Niculina Iacob. Two Major Projects of the Romanian 
Humanistic Research: the Old Romanian Book from 
the Habsburg Empire (1691-1830). Recovering a 
Cultural Identity and the Unabridged Anthology of the 
Transylvanian School
The research undertaken within the “Old Romanian Book from 
the Habsburg Empire (1691-1830). Recovering a Cultural 
Identity” project developed at the “1 Decembrie 1918” 
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University of Alba Iulia, between 2011-2016, was concretized 
in the volume with the same title, published at Cluj-Napoca, 
in 2016. The main objective of the research was to provide 
the scientific community with a comprehensive documentary 
tool on Romanian early culture, which would included, if 
possible, all the Romanian book titles printed between 1691 
and 1830 in all the printing centers of the Habsburgic Empire. 
The problems that the authors have encountered included not 
only the identification of the books and deposits in which are 
they located, but also the transcription, given the graphic and 
spelling heterogeneity of the prints.
Keywords: Romanian old book – centres of printing – academic 
research – chronological repertoire, Habsburgic Empire

Claudia Mărgărit. In Brief or... Library Abroad (III)
Are proposed news about events from library science and 
cultural field, reflected in specialized publications and websites 
in recent months: the appointment in Berlin of the winners of 
the European Union Cultural Heritage Awards; the Annual 
General Assembly of CENL held at the National Library and 
University of Iceland in Reyhjavik; the reading promotion 
campaign #READINGISLIT, organized by the New York 
Public Library and HBO television network; the celebration 
of 100 years since Estonia’s independence by organizing an 
international conference at the National Library of Estonia; 
the 47th LIBER Annual Conference in Lille, France; the 
announcement of the winner of the IFLA Green Library 2018 
prize; the publication of the IFLA’s activity report for 2017, 
and the starting of the process of full reviewing of ISBD; the 
launching of the IFLA Global Vision Ideas Store.
Keywords: reading promotion, anniversaries, CENL, LIBER, 
IFLA – annual conference, IFLA – annual report, awards, 
ISBD, IFLA Global Vision Ideas Store

Nuți-Nicoleta Trifan, Roxana-Aisha Mahmood. Libraries 
Night. Ai carte, ai parte! (You have the Knowledge, You 
are part of the Knowledge World)
The 8th edition of the Library Nocturne has been held at the 
National Library of Romania, between 29-30 September, 
2017 and had the title Ai carte, ai arte (You have the 
Knowledge, You are Part of the Knowledge World). During 
the event, the meeting “Writers at the National Library” took 
place, having as subject, the book, the story and the author 
behind it. Participants were the writers Lavinia Bălulescu, 
Simona Popescu, Ioana Nicolaie, Luminiţa Corneanu, Iulian 
Tănase, and Răzvan Ţupa and the event was an opportunity 
for readers to meet and talk with their favorite authors.
Keywords: National Library of Romania – Libraries Nocturne 
2017, event, writers

Oana Antonescu. Library ... Otherwise
Within the national program “School Otherwise: Know 
More, Be Better (spiritually)!”, the “Dinicu Golescu” Argeş 
County Library organized, over time, many activities for the 
students – from pre-school to high school –, compiling, at the 
end of each stage, a statistic on the degree of participation in 
the project, by age group, followed by some conclusions. For 
the Argeş County Library, this national program represents a 
way to promote and innovate its services, in order to attract 
and retain the young readers, the target group to whom the 
program is addressing.
Keywords: Argeș County Library – reading promotion, “Library 
Otherwise: to know more, to be better” national program

Robert Coravu. Review without happy ending. Book 
Review: Anamaria-Florina Zaharia. Ghidul profesorului 
documentarist: pentru examenul de titularizare, defintitivat 
[sic] și gradul didactic II (the Guide of the Documentation 
Teacher: for the Titularization Exam, Final Exam, 2nd 
Didactic Degree)
The author proposes a synthesis of the specialized literature, 
thus contributing to a better knowledge, by the general public, 
of the specificity of the documentarist profession, which has 
a nearly two decades tradition in Romania. The guide has 
also a practical goal: the presentation of the bibliography 
that has to be assimilated by the documentarist teachers who 
want to advance in the profession. The 14 chapters and the 
“Introductory Generalities” section address specific issues 
related to activities carried out in a documentation and 
information center, as well as topics of interest for any type 
of infodocumentary structure. The review discusses both the 
positive and the negative aspects of the article.
Keywords: library science – review, profession of 
documentarist teacher – titularisation exam, guide

Dan Claudiu Tănăsescu. Romanian Culture Lost a ... 
MARTYR!
The writer Dan Claudiu Tănăsescu makes a portrait in 
memoriam of the journalist Dan Mucenic, director of the 
Giurgiu County Library, friend and colleague of the author, 
remembering the moment when they first met and what Dan 
Mucenic represents for the Romanian journalism and the 
cultural space of the Giurgiu county.
Keywords: cultural personalities – commemoration, Dan 
Mucenic (1952-2018) – Romanian journalist, writer

Camelia Filip. In Memoriam. Dan Mucenic, Promoter of 
the Values from the Giurgiu County
Dan Mucenic, director of the “I. A. Bassarabescu” Giurgiu 
County Library, between 2013-2018, graduated the Faculty 
of Philosophy at the University of Bucharest in 1974 and 
worked as a journalist at the most popular newspapers of the 
time („Luceafărul” / the Morning Star, „Flacăra” / the Flame). 
After 1990, he led various daily and weekly newspapers in 
Bucharest, returning after 2000 in Giurgiu (where he founded 
the periodical “Giurgiu Express”). In 2014, he is appointed 
Director of the County Museum, setting up the periodical 
“Journal of Literature” and the collection “Giurgiu Library”, 
projects that were continued during the period when Dan 
Mucenic was director of the County Library. Besides his 
activity as an editor and literary critic, Dan Mucenic excelled 
in short stories and reportage literature.
Keywords: cultural personalities – commemoration, Dan 
Mucenic (1952-2018) – Romanian journalist, writer

Anca Moraru. Biblioteca. August 1973
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. This time we present you the issue for August 
1973, of the Libraries’ Magazine: publication of the Council 
of Socialist Culture and Education.
Keywords: Biblioteca magazine – anniversary, Biblioteca 
magazine – authors


