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CUVÂNT ÎNAINTE
Pe parcursul anului 2017, Biblioteca Națională a României și-a îndeplinit în mare măsură funcțiile specifice
și atribuțiile stabilite prin lege, în ciuda numeroaselor schimbări de management care au atras fluctuații de
natură financiară și umană. La nivel instituțional, aceste schimbări s-au reflectat în activitatea tuturor
departamentelor, atât a celor de specialitate, cât și a celor suport. Cu toate acestea, Biblioteca a încercat și,
în mare măsură a și reușit, ca prin activitățile sale, să își valorifice colecția de documente, să ofere servicii
specializate unui public eterogen și să organizeze, în nume propriu sau în colaborare, evenimente relevante
deopotrivă pentru specialiști și publicul larg.
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 personal. Una dintre aceste probleme
ramâne decalajul între momentul intrării documentelor în Bibliotecă și momentul integrării lor în fluxul de
prelucrare.
Colaborările profesionale cu instituții din țară și din străinătate au continuat și în 2017 și au permis, pe de o
parte, menținerea calității de membru instituțional al diferitor asociații profesionale și implicarea în
activitățile propuse și, pe de altă parte, promovarea culturii naționale în străinătate concretizată prin
schimb internațional și donații de carte. De asemenea, în anul 2017 Biblioteca a continuat să se implice în
proiecte culturale și științifice. Dintre acestea, menționăm biblioteca Europeana rezultată din integrarea
resurselor bibliotecilor naționale din Europa; INELI-Balkans (International Network of emerging library
innovaters in the Balkan region) care își propune crearea unei rețele de biblioteci inovatoare în zona
balcanică, Proiectul BiblioExpo ce are drept scop promovarea la nivel național a patrimoniului local deținut
de bibliotecile publice, precum și alte proiecte propuse în scopul digitizării patrimoniului sau al marcării
Centenarului Marii Uniri.
Agenda culturală a instituției a exprimat preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea
patrimoniului național scris, precum și deschiderea spre interculturalitate, spre exprimarea mesajului
cultural în forme diferite de reprezentare documentară și artistică. Reprezentativă în acest sens este
participarea bibliotecii la acțiunea „Nocturna bibliotecilor”, care a oferit prilejul exprimării mesajului
cultural, pornind de la text și carte către alte forme de exprimare artistică, cum sunt teatrul, muzica,
dansul, artele plastice, filmul.
Agenda științifică a Bibliotecii Naționale în 2017 exprimă preocuparea pentru susținerea profesiilor
biblioteconomice, promovarea specificului instițutiei, susținerea funcției sale metodologice. Activitățile
științifice și profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări științifice, în numeroase studii și
articole în publicații de specialitate, dar și în organizarea unor întâlniri de specialitate sau ateliere
profesionale. Reprezentative în acest sens sunt Întâlnirea Balcanică a Centrelor Naționale ISBN, precum și
participarea instituției noastre, cu documente reprezentative pentru tiparul românesc, la expoziția ce a
marcat 500 de ani de tipar în Republica Belarus.
Raportul de activitate pe care vi-l propunem în paginile ce urmează descrie parcursul instituțional al
Bibliotecii Naționale a României în anul 2017.

MARIA RĂDUCU,
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 109 425
E-mail: doina.hendrebiro@bibnat.ro
Filiala Biblioteca Franceză OMNIA
Str. M. Kogălniceanu nr. 21
200762 Craiova
Tel./Fax: (0251)310 228
E-mail: doina.ghita@bibnat.ro
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ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 2017
▓ Priorități pentru anul 2017
● 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;
● Creșterea eficienței managementului organizațional, prin elaborarea și implementarea unor politici și
strategii (strategia Bibliotecii Naționale, strategie de marketing şi promovare, politică şi strategie de resurse
umane etc.).
● Creșterea capacității de prezervare a patrimoniului național documentar, arhivistic şi muzeal; creşterea
ritmului de prelucrare a documentelor şi de integrare a descrierilor bibliografice în catalogul online (Aleph)
pentru documentele aparținând colecțiilor de patrimoniu.
● Creșterea prezenţei obiectelor digitale din colecţiile Bibliotecii în bazele de date internaționale
(Europeana, World Digital Library).
● Îmbunătăţirea activităţii metodologice, de formare continuă (programe interne şi extra-instituţionale), de
practică şi voluntariat.
● Dezvoltarea de proiecte în cadrul Programului Centenarul Marii Uniri.
▓ 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.

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.
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● 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 corespondenței cu editurile, în vederea respectării și promovării Legii Depozitului Legal nr.
111/ 1995 și Legii culturii scrise nr. 186/ 2003, privind modul de utilizare a codurilor ISBN, ISMN, ISSN și
prezentarea publicațiilor și a informațiilor (descrierilor) bibliografice.
Departamentele implicate sunt: Biroul Centrul Național ISBN. ISSN. CIP și Serviciul Depozit Legal.
I.1. Statistica privind activitățile în relație cu editurile
Unitate
măsură

Activitate

Atribuire
ISBN

Atribuire
ISMN

coduri

coduri

Descrieri CIP

de

cod

cod
descriere
bibliografică
nouă
descriere
bibliografică
actualizată
înregistrare
bibliografică
nouă

Bază de date ISSN

Bază de date edituri

înregistrare
bibliografică
actualizată
înregistrare
bibliografică –
Catalogul SIP
înregistrare de
editură nouă
de carte
înregistrare de
editură nouă
muzicală
înregistrare
editori
ocazionali

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

Cantitate

Observaţii

38.935

36.080 coduri
pentru edituri
2.855 coduri
ocazionale

205

180
coduri
pentru edituri
25
coduri
ocazionale

26.078

termen de răspuns:
opt zile lucrătoare

2.577

termen de răspuns:
două zile lucrătoare

1.270

total coduri ISSN/
înregistrări
bibliografice în baza
de
date
ISSNRomânia: 30.937

1.805

în Virtua – softul ISSN

965

export lunar Virtua –
Aleph

86

1

1.733

2.448
înregistrare
actualizată
2.392

ISBN
ISBN

●

Număr total de înregistrări
bibliografice noi (CIP): 26.078
●●

ISMN

Număr total de înregistrări
bibliografice noi ( ISSN): 1.270

ISMN

total edituri de carte
înregistrate în baza de
date națională: 6.331
total edituri muzicale
înregistrate în baza de
date națională: 41

●

Număr total de edituri noi: 87

înregistări
retrospective
ISBN: în Aleph și în
Registrul Internațional
al Editorilor
CIP:
monitorizarea
participării editurilor
la Programul CIP
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Unitate
măsură

Activitate

Cantitate

Observaţii

4.232

informații cu privire la
ISBN, ISSN, ISMN, CIP

corespondență

14.736

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

telefon/email,
notificări/
atenționări,
diseminare
informații

1.245

telefon

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

Comunicarea
editurile
(Depozit Legal)

de

cu

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

cca. 5 / zi

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

Observaţii
Cantitate
30.896

exemplar

183.202

titlu
u.b.
titlu
u.b.
titlu
u.b.

21.402
142.852
1.600
9.046
1.150
1.292

titlu

1.089

u.b.

2.717

carte și alte
tipuri
de
documente
neperiodice
curente

u.b.

7.650

periodice

exemplare

10.415

carte
document
audio-video
teză
de
doctorat
afiş

Documente
intrate
prin
Dezvoltarea
Colecțiilor
(cumpărătură)

de

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

Unitate
măsură

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Număr total de titluri intrate
prin Legea Depozitului Legal
nr. 111/ 1995 (cărți, teze de
doctorat, afişe, documente
audio-video): 25.241
●●

Număr
total
u.b.uri/exemplare intrate prin
Legea Depozitului Legal nr.
111/1995: 339.109
●●●

Număr total de exemplare
(periodice) intrate prin Legea
Depozitului Legal nr. 111/1995:
183.202
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Rezultate

Documente
distribuite
Bibliotecă
Dezvoltarea
Colecțiilor

în
–

Documente
redistribuite
Schimb
Internațional

–

Documente
rămase
nedistribuite de
Serviciul Depozit
Legal,
în
31
decembrie 2017
Documente
rămase
nedistribuite de
Dezvoltarea
Colecțiilor, în 31
decembrie 2017

Unitate
măsură

carte și alte
tipuri
de
documente
neperiodice
curente

u.b.

3.973

periodice

exemplare

7.775

carte

de

Observaţii

Tip
document

u.b.

Cantitate

13.824

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

Exemplar 3 –
Depozit Legal

stoc Primiri
titluri

40.938

u.b.

264.340

carte și alte
tipuri
de
documente
neperiodice
curente

u.b.

12.000

periodice

exemplare

1.500

carte

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.

III.1. Statistica privind completarea colecțiilor
Rezultate

Tip documente

Documente
intrate
în
Fondul
Intangibil
(Depozit
Legal)

periodice/seriale
electronice
carte
și
alte
documente
neperiodice
curente
teză de doctorat

Unitate de
măsură

Cantitate

exemplare

34.665

u.b.

18.976

u.b.

1.150

Observații

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

exemplarul 1

●

Număr total de documente
intrate în Fondul Intangibil –
titluri/u.b.-uri/numere: 54.791
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Rezultate

Documente
intrate
prin
Depozit Legal
- semnal

Documente
intrate
în
colecţii prin
Schimb
Internațional

Documente
intrate
în
colecţii prin
cumpărătură

Documente
curente
intrate
în
colecţii prin
donaţie

Servicii acces
baze de date

Tip documente
periodice/seriale
electronice
carte
și
alte
documente
neperiodice
curente
carte
și
alte
documente
neperiodice
curente
periodice

periodice

carte
și
documente
neperiodice
curente
carte
și
documente
neperiodice
curente

alte

alte

periodice

CEEOL
EmeJ 200

Unitate de
măsură

Cantitate

exemplare

34.415

u.b.

17.328

titlu

285

u.b.

304

titlu/număr

297

exemplar

1.499

titlu/număr

123

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

exemplarul 2

●

Număr total de
documente
intrate
în
colecțiile
curente – u.b.uri/exemplare:
1.803

●

Număr total de
documente
intrate
în
colecțiile
curente– u.b.uri/exemplare:
7.761

abonament

123

exemplar
titlu

6.939
557

u.b.

822

titlu

1.115

u.b.

1.495

titlu/număr

104

exemplar

297

titlu

Observații

Număr total de
documente
intrate
în
colecțiile
curente– u.b.uri:/exemplare
1.792

Număr total de documente
intrate pe fluxul de prelucrare –
titluri/u.b.-uri/numere: 51.743

Număr total de documente
(carte și alte neperiodice)
intrate în colecţiile Bibliotecii
pe toate căile de dezvoltare și
completare
[cumpărătură,
donație, schimb internațional
(822+1.495+304), Depozit Legal
– Fond Intangibil (18.976+1.150),
exemplar 2 – carte (17.328)]: =
40.075
●●

Număr total de periodice
(exemplare) intrate în colecţiile
Bibliotecii pe toate căile de
dezvoltare
și
completare
[cumpărătură, donație, schimb
internațional
(6.939+297+1.499),
Depozit
Legal
–
Fond
Intangibil
(34.665), exemplar 2 (34.415)] =
77.815

Achiziția s-a efectuat în anul
2016, dar perioada de acces a
fost până în luna decembrie
2017.

1.412

III.2. Statistica privind completarea Fondului Românica1
Rezultate

Tip de achiziţie

Unitate
măsură

Documente
achiziţionate
pentru Fondul
Românica

cumpărătură

titlu/ u.b.

de

Cantitate

198 titluri /
200 u.b.-uri

Indicator statistic (de activitate) /
Indicator de performanţă
●
Număr total de titluri achiziționate
pentru Fondul Românica: 301
●●

Număr total de u.b.-uri achiziționate
pentru Fondul Românica: 319

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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Rezultate

Tip de achiziţie

Unitate
măsură

donaţie

titlu/ u.b.

schimb internaţional

titlu/ u.b.

de

Cantitate

Indicator statistic (de activitate) /
Indicator de performanţă

68 titluri /
83 u.b.-uri
35 titluri /
36 u.b.-uri

III.3. Statistica privind bugetul de achiziţii documente
Rezultate
Buget
achiziţii
documente Biblioteca
Națională a României
2017 – Bază
Buget
achiziţii
documente – Schimb
Internațional

Tip documente

Unitate
măsură

de

carte

lei

62.283,62

audio video
periodice

lei
lei

9.807,75
49.616,76

carte

lei

2.282,30

periodice

lei

14.585,54

Valoare

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total
buget
achiziţii
documente
pentru
Bază
(Biblioteca Națională): 121.708,13

●

Total
buget
achiziții
documente
pentru
Schimb
Internațional: 16.867,84

III.4. Surse bugetare destinate achiziţiei de documente
Tip documente
Sursă de finanțare

Unitate de
măsură

Valoare

Subvenție
bugetară

lei

138.575,97

carte

12.093,92

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total surse bugetare destinate
achiziției
de
documente:
157.624,79

lei
Grant
American
Corner - 19.048,82

audio video

6.954,90
lei

Procent din subvenţia totală a
instituţiei
(17.393.000
lei)
destinată
achiziţiei
de
documente
(fără
Grantul
American Corner): 0,79 %

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.
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IV.1. Statistica privind evidența documentelor
Rezultate

Nr.
RMF
(proveniență)

Cote

Tip document

Unitate
măsură

semnal

act/ u.b.

965/ 17.823

dublet
schimb
cumpărătură
donație
CD
CD-ROM
audio book
DVD
hartă

act/ u.b.
act/ u.b.
act/ u.b.
act/ u.b.
cotă
cotă
cotă
cotă
cotă
cotă

63/ 1.625
46/ 305
33/ 2.759
170/ 1.489
842
903
6
76
7

carte tipărită

de

Cantitate

Numere
inventar

Observații

●

Total cote acordate:
20.795

18.041

cotă
periodic

Indicator
statistic
(de activitate) /
Indicator
de
performanţă
●
Total u.b.-uri în
RMF: 24.001

cote noi: 898
cote
atribuite
pentru suplimente
și continuări: 22

920

carte tipărită

nr. inventar

20.716

periodic

nr. inventar

130

hartă
note muzicale
CD
CD-ROM
DVD
audio-book

nr. inventar
nr. inventar
nr. inventar
nr. inventar
nr. inventar
nr. inventar

7
293
2.459
890
87
15

Blu-ray (Disc)

nr. inventar

9

teze doctorat

nr. inventar

1.292

●

Total u.b.-uri în
Registrele
Inventar:
25.898

IV.2. Statistica privind evidența preliminară a periodicelor curente
Rezultate

Unitate de
măsură

Cantitate

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

exemplar

34.665

exemplar
titlu
(format
tipărit)
titlu
(format
electronic)

36.078

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

Observații

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Nr. documente intrate pe
fluxul documentar (exemplare):
78.613

2.820

371
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Rezultate

Evidență – documente
intrate prin Serviciul
Dezvoltarea Colecţiilor

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

Unitate de
măsură

Cantitate

Observații

exemplar

6.120

cumpărătură/achiziție/
abonamente

exemplar

1.464

Schimb Internațional

exemplar

286

donații

IV.3. Statistică privind evidența documentelor din Colecțiile Speciale
Unitate de
măsură

Activitate

Prelucrare
neinventariate

dosare

dosar

Cantitate

Observații

68

Inventariere, număr de filă, opis arhivistic, verificare
a numărului de ordine din inventar, aplicarea
ştampilei, datelor de regasire şi apartenenţa la fond
arhivistic „Mihail Kogălniceanu.
Ordonarea, inventarierea arhivistică a foilor volante
din dosarul „Documente anul 1916” din cadrul
Fondului Saint Georges.

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
descrierilor bibliografice ale documentelor care fac obiectul seriilor Bibliografiei Naţionale.
V.1. Statistica prelucrării preliminare a documentelor – Dezvoltarea Colecţiilor
Rezultate

Tip documente

Unitate de măsură

Cantitate

Catalogare – înregistrări
bibliografice în Aleph

carte românească

înregistrare

951

carte străină

înregistrare

1.280

periodic

înregistrare

6

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator
de performanţă
●
Număr
total
de
documente
prelucrate
preliminar: 3.174
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Rezultate

Tip documente

Unitate de măsură

Cantitate

înregistrare

937

Furnizori
Donatori

document audiovideo
carte
carte

înregistrare
număr

139
101

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator
de performanţă

V.2. Statistica prelucrării preliminare a documentelor – Depozit Legal
Unitate de
măsură

Rezultate

Tip document

Catalogare preliminară
– înregistrări
bibliografice în Aleph

carte și alte tipuri de
documente
neperiodice
curente
teză de doctorat
periodice

Cantitate

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă
●

u.b.

19.452

u.b.

1.800

exemplare

34.665

Număr
total
de
documente
prelucrate
preliminar
(u.b.uri/exemplare): 21.252

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

Tip
documente

Unitate de
măsură

Cantitate

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

carte

u.b.

22.042

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Număr
total
de
documente
prelucrate
preliminar
(u.b.-uri):
22.042

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

Tip document
carte românească

Catalogare –
înregistrări
bibliografice în
Aleph

carte străină
carte
format
electronic
DVD

Unitate
măsură

de

u.b.
u.b.
u.b.

Cantitate
25.978
1.917
1.190

u.b.

102

hărți

u.b.

13

Standarde
documente
Colecții Speciale
periodice

u.b.
u.b.

314

articole

Înregistrări/
import Virtua
– Aleph
Înregistrări

Indicator statistic (de activitate) /
Indicator de performanţă
●

Număr total de documente prelucrate
final (u.b.-uri): 32.647
●●

Număr total de articole prelucrate
final: 17.882

2.179
954
17.882
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Rezultate

Unitate
măsură

Tip document

de

Cantitate

Indicator statistic (de activitate) /
Indicator de performanţă
●

Număr total de documente indexate
(u.b.-uri/exemplare): 21.391
●●

Indexare –
înregistrări
bibliografice în
ALEPH

carte românească

înregistrări

17.746

carte străină
carte
format
electronic
DVD

înregistrări

1.727

înregistrări

862

înregistrări
Înregistrări/
import Virtua
– Aleph
Înregistrări

102

periodice
articole

Procent documente indexate din
total documente catalogate final
(32.647): 65,52%

954
17.882

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

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

Documente consultate în sălile de
lectură (din depozite)

2

Tip
document
carte
Sediul
Central
periodic
Sediul
Central
Filiala
2
Omnia
periodic
Filiala
Omnia
carte
document
Colecții
Speciale

Unitate de
măsură

Cantitate

titluri

7.321

titluri

1.248

u.b.

28.513

exemplare

600

u.b.

113.828

–

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente în acces liber
la raft : 38.569

-

–

–

u.b.

●

Total documente consultate în
sălile de lectură – u.b.-uri: 137.612

23.784

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

Tip
document

Documente așezate la raft – fond
intangibil

periodice

Unitate de
măsură
exemplare

Cantitate
10.388

Documente așezate la raft – fondul
acesibil publicului (la 31 decembrie
2017)

carte

u.b.

1.336.659

Colecții
Speciale

u.b./exempl
are

650.000

Documente
din
depozite
comunicate pentru expoziţii
Documente aşezate la raft – fond
destinat partenerilor de schimb

carte și alte
documente

u.b.

906

Documente aşezate la raft – fond
destinat beneficiarilor RNP

carte
carte și alte
documente
neperiodice

Metri liniari de rafturi (la 31
decembrie 2017)

u.b.

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente așezate – Fond
intangibil – exemplare: 10.388
●●

Documente așezate la raft –
fondul acesibil publicului (u.b.uri/exemplare): 1.986.659

980

u.b.
21.267

metru

883

VI.2. Statistica privind inventarierea fondurilor de documente
Departament

Fonduri
inventariate

Unitate
măsură

de

Organizarea şi
Conservarea
Colecţiilor
Curente

Fond general –
Formatul I

u.b.

78.419

Schimb
internațional

Fond
destinat
partenerilor de
schimb

u.b.

3.146

Cantitate

u.b.

Colecții
Speciale

Filiala
Biblioteca
Batthyaneum

Documente
Audio – Video
de
colecţii
speciale

u.b.

101

Manuscrise
clasate Tezaur

u.b.

93

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total
documente
inventariate: 89.177

Număr de
documente
inventariate
până la data
de 22.11.2017
din totalul
de
37.394 u.b.

7.418

Tezaur

Observaţii

VI.3. Statistica privind clasarea documentelor – Colecții Speciale
Activitate
Realizarea
documentării
şi
redactarea
rapoartelor
de
expertiză
a
valorilor
de
patrimoniu cultural mobil – tip
carte, destinate patrimoniului
cultural naţional

Tip
document

Incunabule

Unitate
măsură

u.b.

de

Cantitate

Observaţii

29

Realizarea documentării şi
redactarea rapoartelor de
expertiză în vederea clasării
în categoria juridică Tezaur.
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I.7. Statistica privind totalul documentelor scanate în Biblioteca Națională
Activităţi

Documente
pentru
3
Digitală

scanate
Biblioteca

Tip document

Cantitate

Unitate de
măsură

manuscrise

204
3.543
421
129.976
40
6.284
292
1.941
128
40.007

u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini

415
2.662
279
522
1.779
184.935
132
352
28
416
47
94
37
128

u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini

1.008

imagini

57
276
34
68
335
2.342
216
586
91
91
441
1.122
139
679

u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini

19
132
64

u.b.
imagini
u.a.

bibliofilie
cartografie
Arhiva istorică
periodice
româneşti
vechi
partituri
fotografii
total

Documente
pentru expoziţii

scanate

manuscrise
bibliofilie
fotografii
periodice
româneşti
vechi
Arhiva istorică
partituri
stampe
total

Documente
scanate
pentru utilizatori

manuscrise
stampe
fotografii
periodice
româneşti
vechi
partituri
Arhiva istorică

3

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente scanate (u.b.uri): 3.084
●●

Total imagini/pagini scanate:
191.024

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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Activităţi

Tip document

carte
total

Cantitate

Unitate de
măsură

1.137
6
40
970
3.747

imagini
u.b.
imagini
u.b.
imagini

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

VII. ACTIVITĂȚI PRIVIND PATOLOGIA ȘI RESTAURAREA DOCUMENTELOR
● Elaborarea și implementarea programului de conservare/ restaurare a documentelor din
patrimoniul Bibliotecii.
● Aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de
patrimoniu.
● 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

Documente
restaurate pe
suport papetar și
pergament

Fotografii martor
restaurare
(digitale)
Documente
investigate

Restaurare legătură
carte

Tip documente

Unitate de
măsură

Document pergament
Hartă
Incunabul
Carte veche românească

ub
ub
ub
ub

1
2
1
5

Manuscrise

ub

5

Fotografii

ub

19

Partitură

ub

5

Sigilii din ceară

ub

1

ub

1

ub

1

ub

2

ub

550

ub

19

ub
ub
ub
ub
ub

6
3
1
1
2

Medalion lemn Panaghiarion
Periodice vechi
românești
Carte modernă
Documente istorice,
hărţi, carte veche
românească, partituri,
carte veche străină
Documente istorice,
hărţi, carte veche
românească, partituri
Carte veche românească
carte veche străină
manuscrise
incunabule
carte modernă

Cantitate

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente restaurate:
43
●●

Total
3.084

pagini

restaurate:

●

Total documente restaurare
legătură carte: 13
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Rezultate
Restaurare/
confecţionare
scoarţe din lemn
Reconstituire
închizători
metalice
Confecţionare
casete de protecţie
File protejate cu
parafină şi tratare
cu White Spirit
Buletine analize
fizico-chimice şi
biologice
Propuneri
tratamente de
restaurare

Tip documente

Unitate de
măsură

carte veche românească

scoarţe
lemn

carte veche românească

închizători

44

casete
mape

15
2

carte veche românească,
carte veche străină

file

70

hărţi, carte veche
românească, partituri

buletin
analize
analiză

470

acțiuni

12

Cantitate

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă

11
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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
Documente
distribuite
către beneficiarii externi,
prin
intermediul
Schimbului Internațional
Documente
distribuite
către
instituții
din
străinătate,
prin
intermediul Schimbului
Internațional
Documente
distribuite
către instituţii din ţară,
prin intermediul RNP
Documente
distribuite
către
instituţii
din
străinătate,
prin
intermediul RNP

Tip documente

Unitate
măsură

de

periodic

exemplar

1.843

carte

u.b.

585

carte

u.b.

110

carte
și
alte
documente
neperiodice curente

u.b.

23.452

carte
şi
alte
documente
neperiodice curente

u.b.

179

Cantitate

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente distribuite
prin Schimb Internațional:
2.428

85 către ICR Londra
25 către Ambasada României
la Baku (prin MAE)
●

Total documente distribuite
prin RNP: 23.631
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Unitate
măsură

Rezultate

Tip documente

Documente
distribuite
către
beneficiarii
Depozitului Legal

carte
și
alte
documente
neperiodice curente
periodic/
resurse
electronice

de

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

Cantitate

●

u.b.

57.866

exemplar

86.728

Total documente distribuite
prin DL: 144.594

VIII.2. Statistică privind beneficiarii Schimbului Internațional
Rezultate/Buget alocat

Tip
beneficiar/Tip
document

Unitate
măsură

Parteneri
Internațional

instituţie

partener

141

ţară
carte

partener

41
2.282,30

Buget
alocat
documente
Internaţional

Schimb

achiziţii
Schimb

de

Cantitate
/Valoare

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total parteneri-instituții: 141
●●

Total țări-partenere: 41

●

Total buget alocat Schimbului
Internațional: 16.867,84
●●

Procent din subvenția
bugetară pentru achiziția de
documente (138.575,97 lei),
destinat
Schimbului
Internațional: 12,17%

lei

periodic

lei

14.585,54

VIII.3. Statistică privind Schimbul Internațional de publicații, la nivelul țării
TRIMITERI - titluri
Tip instituții
1
2
3

Biblioteca Naţională
Biblioteca Academiei
Institute subordonate
Academiei Române
4 Biblioteci universitare
5 Biblioteci specializate
6 Muzee
Total

PRIMIRI - titluri

Nr

Cărţi

Periodice

1
1

585
0

55
9

Audiovideo
0
0

12
25
5
8
52

10
371
2
105
1.073

16
260
5
14
359

0
20
0
0
20

Cărţi

Periodice

304
382

297
488

Audiovideo
0
4

78
1.219
2
161
2.146

360
1.578
79
528
3.330

0
2
0
0
6

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, 52 de structuri infodocumentare au avut, în 2017, 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 86 de ţări.
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VIII.4. Statistică privind beneficiarii Rezervei Naționale de Publicații (RNP)
Rezultate

Unitate
măsură

Tip beneficiar
bibliotecă judeţeană
bibliotecă municipală
bibliotecă orăşenească

Beneficiari
RNP
din
ţară

bibliotecă comunală
bibliotecă a unei instituţii
învăţământ (diverse grade)

de

bibliotecă a unei instituţii de stat
bibliotecă a unei instituţii de cult
Beneficiari
RNP
din
străinătate

bibliotecă a unei instituţii de cult
bibliotecă a unei instituţii de stat
asociații și fundații

de

Cantitate

beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.

3
5024
3
4130
2
2.203
9
6077

beneficiar

9

u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.
beneficiar
u.b.

4090
3
470
7
1458
1
50
1
30
1
99

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Număr total de beneficiari
RNP din țară: 36
●●

Număr total de u.b.-uri
distribuite
beneficiarilor
RNP din țară: 23.452

●

Număr total de beneficiari
RNP din străinătate: 3
●●

Număr total de u.b.-uri
distribuite
beneficiarilor
RNP din străinătate: 179

VIII.5. Statistică privind beneficiarii Depozitului Legal
Rezultate
Biblioteca
Academiei
Române
BCU
ClujNapoca

BCU Iași

BCU
Timișoara

Tip beneficiar

Unitate
măsură

de

carte și alte documente neperiodice
curente

titlu/u.b.

17.795

periodice tipărite/ resurse electronice

număr/
exemplar

37.407

carte și alte documente neperiodice
curente

titlu/u.b.

16.671

periodice tipărite /resurse electronice

număr/
exemplar

23.704

carte și alte documente neperiodice
curente

titlu/u.b.

16.616

periodice tipărite/ resurse electronice

număr/
exemplar

14.485

carte și alte documente neperiodice
curente

titlu/u.b.

15.975

periodice tipărite/ resurse electronice

număr/
exemplar

12.175

Cantitate

Indicator statistic (de
activitate)
●
Număr total de titluri/
u.b.-uri distribuite în baza
Legii Depozitului Legal nr.
111/1995: 67.057
●●

Număr
total
de
numere/exemplare
distribuite în baza Legii
Depozitului
Legal
nr.
111/1995: 87.771
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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.
IX.1. Statistică privind serviciile pentru utilizatori
Unitate de
măsură
utilizator
utilizator

Rezultate
Utilizatori înscrişi

Utilizatori înscrişi în
2017
Utilizatori cu permis
reînnoit pe 2017

Utilizatori în spaţiile
libere de lectură
Utilizatori activi –
colecții curente
Utilizatori activi –
Colecții Speciale
Utilizatori activi –
Filiala Batthyaneum
Utilizatori activi
Filiala Omnia
Vizite (tururi)

–

Cantitate

Observații

74.644
9.131

utilizator

8.642

utilizator
utilizator

61
89

Sediul Central
Filiala Omnia
Sediul Central, din
care 673 cu permise
provizorii
Filiala Omnia
Filiala Batthyaneum

utilizator

15.169

Sediul Central

utilizator

362

Filiala Omnia

utilizator

41.500

Sediul Central

utilizator

23.811

Sediul Central

utilizator

594

utilizator

89

utilizator

423

vizitator

7.050

vizitator

831

vizitator

437

Indicator statistic (de activitate)
/ Indicator de performanţă
●
Total utilizatori înscrişi: 83.775
●

Total utilizatori înscrişi în 2017:
8.703

●

Sediul Central

Total utilizatori în spațiile libere
de lectură: 41.500
●
Total utilizatori activi în 2017:
24.917
●●

Indice frecvenţă utilizatori în
sălile de lectură (Sediul Central): 98
utilizatori/zi
●●●

Sediul Central
Filiala
Batthyaneum
(din România, Anglia,
Franța,
SUA,
Germania,
Italia,
Ungaria,
Cehia,
Slovacia,
Polonia,
Japonia,
Mexic
Columbia,
Arabia
Saudită, Letonia)
Filiala Omnia

Total utilizatori (săli de lectură și
spații libere): 65.823
●
Total vizitatori (în tururi): 8.318
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IX.2. Statistică privind documentele comunicate prin sălile de lectură
Rezultate

Tip
document

Unitate
măsură

Documente comunicate în
acces liber la raft

carte – Sediul
Central
periodic
–
Sediul
Central
carte – Filiala
Omnia
carte

titlu/u.b.

7.321

titlu

1.248

Documente comunicate din
depozite

Documente comunicate de
Biroul Referinţe
bibliografice
Documente comunicate de
Serviciul
Depozit
Legal
(copii substitut)

periodic
document
Colecții
Speciale
document
Filiala
Batthyaneum
bibliografie
nepublicată
teză
doctorat

de

de

Cantitate

titlu/u.b.

854

u.b.
titlu
exemplar
u.b.

52.096
50.596
72.845
5.412

u.b.

1.926

titlu/u.b.

109

titlu/u.b.

43

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente comunicate în
acces liber la raft: 9.423
●●

Total documente comunicate
(u.b.-uri/ exemplare) prin sălile
de lectură (din depozite): 132.431
●●●

Indice general de accesări
4
documente pe zi: 532

IX.3. Statistică privind documentele comunicate prin împrumut la domiciliu (Filiala Omnia)
Rezultate
Împrumut la domiciliu (Filiala Omnia)

Unitate de măsură
u.b.

Cantitate
3.215

IX.4. Statistică privind serviciile de referințe
Rezultate

Unitate de măsură

Cantitate

Bibliografii la cerere

solicitare

33

titlu
solicitare
referință
utilizator
utilizator

1.685
3.111
3.132
4.838
3.544

Referinţe bibliografice (online, prin telefon, în bibliotecă)
Servicii de îndrumare bibliografică
Servicii internet (Sala Cataloagelor)

4

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 2017 (Sediul Central – Colecțiile Curente și Colecțiile Speciale, Filiala Biblioteca
Batthyaneum și Filiala Omnia) – 132.431.
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IX.5. Statistică privind activitatea de împrumut interbibliotecar intern și internațional
Împrumut interbibliotecar

Național

Internațional

Unitate de măsură

Cantitate

titlu carte
articol
partitură
manuscrise
și
tipărituri religioase
STAS
document media
titlu carte
articol
partitură

335
221
5

Indicator statistic (de activitate) /
Indicator de performanţă
●
Număr documente împrumutate în
țară (u.b.-uri): 589

19
4
5
96
40
1

●

Număr documente împrumutate în
străinătate (u.b.-uri): 137

IX.6. Statistică privind activitatea în mediul online
Rezultate
Activitate Facebook (la 31 decembrie 2017)
Actualizări ale website-ului bibliotecii
Vizitatori blog Biblioteca Batthyaneum

Unitate de măsură
aprecieri (like-uri)
comunicate
vizitator

Cantitate
5
14.003
285
5.600

IX.7. Statistică privind accesarea site-ului Bibliotecii
Activitate
Vizite pe website
Utilizarea catalogului online

Nr. vizitatori
180.792
39.658

Nr. pagini vizitate
849.942
1.574.446

Sesiuni
316.565
86.468

X. BIBLIOTECA DIGITALĂ
● Prelucrarea obiectelor digitale în vederea prezervării și publicării în baza de date.
● Încărcarea conținutului și metadatelor în Digitool6, 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.

5
6

Se înregistrau la 1 februarie 2018.
Software care gestionează și asigură accesul la resursele digitale.
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X.1. Statistică privind gestionarea conținutului și a metadatelor în Digitool
Tip document

Arhiva istorică

Carte veche românească

Carte veche străină

Manuscrise

Incunabule
Fotografii

Periodice

Partituri

Cartografie

Expoziții virtuale

7

Indicator
statistic
activitate) / Indicator
performanţă

Unitate măsură

Cantitate

u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.

331
1.982
331
331
157

●

imagini

27.848

●●●●

metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails
u.b.
imagini
metadată
thumbnails

157
157
147
71.174
147
147
137
2.363
137
137
5
2.608
5
5
367
774
367
367
199
66.212
199
199
103
471
103
103
41
6.284
41
41
451
2.208
451
451

(de
de

Total u.b.: 1.487

●●

Total pagini: 179.716

●●●

Total metadate: 1.487
Total thumbnails: 1.487

7

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.
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X.2. Statistică privind documentele din Digitool
Rezultate

Tip document

Unitate
măsură

Conținut
în
Digitool, până în 31
decembrie 2017

arhivă istorică
carte veche românească
carte veche străină
manuscris
incunabule
Grafică
Fotografii
Periodice
Partituri
Cartografie
Expoziții virtuale
Biblioteca Batthyaneum

u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.

de

Cantitate

2.379
570
1.025
511
145
268
1.984
474
249
62
749
265

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente în Digitool:
8.681

X.3. Statistică privind documentele transmise către Europeana8
Tip document

Unitate
măsură

Cantitate

Adresă colecţie în Europeana

Documente
istorice vechi sec.
XV-XIX

u.b.

1.880

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

Incunabule
Partituri
Ex-libris
Stampe japoneze
Periodice
Carte românească
veche şi bibliofilă
Carte
străină
veche şi bibliofilă
Colecție
de
fotografii
Carol
Popp
de
Szathmary
Grafică
Manuscrise

u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.
u.b.

153
146
90
107
187
316
876

Indicator statistic
(de activitate) /
Indicator
de
performanţă
●
Total documente
transmise
către
Europeana: 4.664

http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200421*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200422*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200423*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200424*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200375*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200460*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200459*

u.b.
434
u.b.
u.b.

51
424

http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200461*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200462*
http://www.europeana.eu/portal/search?q=
europeana_collectionName%3A9200463*

8

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.
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X.4. Statistică privind inventarul documentelor digitizate în România în 20179
Activitate
Actualizare Listă inventar
Total documente în Lista Inventar

Unitate de măsură
u.b.
u.b.

Rezultate
2.995
22.771

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.
● Realizarea Controlului Bibliografic Național prin elaborarea Bibliografiei CIP.
● 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.
Departamentele implicate: Centrul Național ISBN, ISSN, CIP, Serviciul Prelucrarea colecțiilor,
Serviciul Bibliografia Națională, Biroul Fișiere Naționale de Autoritate și Compartimentul Cataloage
Colective.
XI.1. Statistică privind elaborarea CIP
Rezultate

Unitate de măsură

Cantitate

Bibliografia CIP

înregistrare preliminară

28.367

Observații
12
numere
(a
se
vedea
(http://alephnew.bibnat.ro:8991/F/)

9

În anul 2017 s-au organizat două campanii de colectare de date de la bibliotecile din țară, în luna iulie și în luna noimebrie 2017. Au
fost trimise prin e-mail solicitări de actualizare a Listei inventar către aproximativ 80 de biblioteci (judeţene şi universitare) şi au
răspuns 4 dintre ele (Biblioteca Judeţeană „Bob Peter” Covasna, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați, BCU „Lucian Blaga” Cluj şi
Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, care nu deţine momentan documente digitizate).
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XI.2. Statistică privind gestionarea Fișierelor Naționale de Autoritate
Rezultate

Unitate de măsură

Cantitate

Vedete de subiect geografice

înregistrare

353

Vedete de subiect actualizate

înregistrare

1.643

înregistrări noi

înregistrare

58

corectură
înregistrări

înregistrare

178

actualizare
înregistrări

înregistrare

2.190

Uniformizare vedete nume
persoană

Observații

Actualizare
=
unificare, adăugare
calificativ

XI.3. Statistică privind elaborarea Bibliografiei Naționale
Rezultate Tip document

de

Cantitate

Observații

publicații
românești (carte
înregistrare
tipărită şi
bibliografică
electronică,
hartă)

11.368

Cărţi. Albume. Hărţi: 15-24/
2015; 1–9/ 2016

înregistrare
bibliografică

3.966

Teze de doctorat: 2/2016; 1/
2017

676

Românica: 2017

teză de doctorat

carte străină
Bibliografia
Naţională

Unitate
măsură

periodic

articol

articol

înregistrare
bibliografică
înregistrare
bibliografică
înregistrare
bibliografică

înregistrare
bibliografică

note muzicale, înregistrare
bibliografică
resurse
electronice

2.718

16.390

Indicator statistic (de
activitate) / Indicator
de performanţă
●
Total
înregistrări
bibliografice: 36.821

Publicaţii seriale: 2017 (în
lucru)
Articole
din
publicaţii
periodice. Cultură: 7–12/ 2016
completare; 1–5/ 2017; 6–12/
2017 în lucru

1.492

Articole din bibliologie şi
ştiinţa informării: 1, 2/ 2017

211

Documente muzicale: 2017
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XI.4. Statistică privind activitatea de elaborare a cataloagelor colective
Unitate
măsură

Activități
Elaborarea şi actualizarea
Catalogul Cărţilor Străine
intrate în bibliotecile din
România, ediția 2016
Elaborarea şi actualizarea
Repertoriului
Periodicelor
Străine intrate în bibliotecile
din România – ediția 2016
Verificarea bazei de date și
eliminarea
dubletelor
provenite
din
conversia
conversia bazei bibliografice a
sistemului TinLib
Corectarea
înregistrărilor
edițiilor 2005 și 2006 ale
Bibliografiei
Naționale
în
vederea realizării legăturilor
ierarhice

de

înregistrare

Rezultate
5.577

înregistrare
980
înregistrare
48.196

înregistrare
6.826

Observaţii
Înregistrări noi în baza de date;
Actualizarea înregistrărilor;
Verificarea titlului pentru a evita dubla
înregistrare;
Verificarea
corectitudinii
descrierii
bibliografice în alte baze de date naționale
și internaționale.
13.604
numere
de
sistem
libere
redistribuite (format BK);
1.506 numere de sistem libere redistribuite
(format SE).
Înregistrările au fost identificate în cadrul
programului de voluntariat la care au fost
admiși cinci studenți din cadrul Facultății
de biblioteconomie și știința informării /
Universitatea București.

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.
● 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.
XII.1. Statistica activităţii de cercetare
Rezultate

Unitate
măsură

de

Cantitate

cercetări

1

cercetări
documentare

58

Cercetări şi analize

Observaţii
Cercetare privind propunerea de Strategie a Bibliotecii
Naționale a României, pusă în dezbatere în data de 31
ianuarie 2017
Cercetarea
lucrărilor
de
specialitate,
istorice,
monografice, genealogice, aflate în Colecțiile Speciale,
pentru furnizarea de informații, formularea unor
răspunsuri, realizarea de expoziții, elaborarea de studii
30

sinteze/
analize
documentare

3

Analiza Raportului anual de activitate 2016

Cercetări
bibliografice
destinate publicării

cercetări

2

referințe

2.158

Ansamblul iconografic al Aulei Magna – Biblioteca
Batthyaneum
Aniversări culturale, 2017

Cercetări
bibliografice pentru
expoziţii

cercetări

8

referințe

1.585

Documentări
bibliografice
(studii/
sinteze/
proiecte/ ateliere)

cercetări

5

XII.2. Statistica activității de formare/perfecționare
Activități

Unitate de
măsură

Cantitate

Observaţii
- Întâlnirea bibliotecarilor școlari și profesorilor
metodiști din București și din județul Ilfov;
- Organizarea workshop-ului dedicat managerilor
de bibliotecă în cadrul „Conferinței Naționale a
Managerilor Culturali”;
- Formatul de lucru al înregistrării de autoritate Nume de persoană;
- Formatul de lucru al înregistrării de autoritate Nume geografice;
- Organizare Conferința „Rolul bibliotecilor în
transformarea digitală” cu lucrarea „Proiecte de
accesibilizare în biblioteci”.
„Atelier
profesional
privind
organizarea
bibliotecilor mici și mijlocii”, în cadrul Conferinței
Naționale a ANBPR;
Întrunire de lucru „Realizarea Ghidului de indexare
LIVES-Ro” (București, Bușteni; 2 la BCU Iași);

Organizare și participare
ateliere
profesionale
în
cadrul Bibliotecii

ateliere/
cursuri

5

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

ateliere/
cursuri

4

Cursuri de formare continuă
internă,
cu
lectori
din
Bibliotecă

cursuri

1

Realizarea Ghidului de indexare LIVES-Ro

ateliere

5

participanţi

112

cursuri/
workshopuri

2

participanţi

2

- Cum gândim un proiect, de la idee la
implementare – atelier (lector: Asociația Sinaptica);
- UNIMARC Bibliographic – curs de perfecţionare
(lector: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi a
Bibliotecilor Publice din România);
- Implementarea Sistemului de Control Intern
Managerial,
conform
OSGG
400/
2015.
Managementul Riscurilor – curs (lector: Institutul
Naţional de Control Intern).
- Salarizarea personalului angajat – atelier
(București);
- Restaurarea bunurilor culturale mobile. Modulul I
– curs (Institutul de Cercetare și Formare în
Cultură Institutul de Cercetare și Formare în
Cultură, București).

Cursuri
de
formare
profesională continuă, cu
lectori din afara Bibliotecii

Cursuri/ workshop-uri de
formare
profesională
continuă realizate în afara
Bibliotecii
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XII.3. Statistica activității metodologice
Unitate de
măsură
grupuri

Activități

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

studenți

Cantitate

Observaţii

4

În colaborare cu serviciile de pe flux:
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,
Curs postuniversitar de Biblioteconomie;
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,
Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării, anul I;
- ASE, Facultatea de Administraţie şi Management
Public.
- Universitatea 1 Decembrie 1918, Departamentul de
Istorie-Arheologie-Muzeologie.
În colaborare cu serviciile de pe flux:
- Bibliotecari din Ruse (Bulgaria);
- Specialiști, participanți la Ședința balcanică ISBN;
- Bibliotecari din Italia, participanți la Conferința
„Părinți reali pentru copii virtuali”;
- Bibliotecari ai Bibliotecii Militare Naționale și
biblioteci militare din țară.
- B.J. Cluj;
- B.j. Timiș;
- Biblioteca Universităţii Tehnice din București;
- B. J. Brașov;
- B.J. Alba;
- BCU Iași;
- B.J. Vâlcea
- Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie
din Cluj-Napoca
- British Library;
- Biblioteca din Brent;
- Centrul Cultural Wellcome Collection (Londra);
- Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
(Atena);
- Biblioteca Națională a Suediei (Stockholm)
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,
Secţia Ştiinţele Informării şi Documentării, anii II și
III;
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,
masterat Gestionarea Informației în societatea
Cunoașterii, an I;
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere,
masterat Studii Literare anul II;
- Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi și
literaturi străine, an II;
- Muzeul Național al Literaturii Român;
- Muzeul Național al Țăranului Român;
- Asociația Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din România;
- Institutul National de Cercetare și Formare în
Cultură.

participanți

173

grupuri

4

participanți

68

Vizite
metodologice
la
biblioteci publice din ţară/
instituții de specialitate

vizite

8

Vizite
metodologice
la
biblioteci sau alte instituții
din străinătate

vizite

5

grupe

18

studenţi

81
(din
care 8 în
curs
de
finalizare)

cursanţi

4

bibliotecari
/ specialiști

Practică studenţi

Stagiu profesional
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XII.4. Statistica activității de elaborare a unor instrumente metodologice
Unitate de
măsură

Activități

Ghiduri
şi
metodologice

instrumente

Comitetul Tehnic 229

10

Cantitate

document

6

şedinţă

4

Observaţii
- Reguli privind încheierea Acordurilor de
parteneriat;
- Ghidul de indexare LIVES-RO (13 capitole şi 5
liste de subdiviziuni specifice);
- Formular de culegere a datelor în vederea
completării CASIDRO;
- Instrucțiuni de lucru privind activitatea de
voluntariat și practică de specialitate;
- Elaborarea glosarului de termeni muzicali AV;
- Traducere „Declarația IFLA privind principiile de
catalogare”.
Stabilirea planului pe anul 2017; Examinarea și
confirmarea patrimoniului curent de standarde
care aparțin CT 229; Preluarea, prin fila de
confirmare, ISO 690: 2010, ISO 25964: 2011, ISO
25964: 2013, ISO/TR 28118:2009, ISO 27729: 2012;
Traducerea ISO/TR 26122:2008, ISO 1086:1991, ISO
6357: 1985; Propunere: traducere şi implementare
ISO 25964: Tezaure şi interoperabilitate cu alte
vocabulare

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

Unitate de
măsură

Cantitate

Articole apărute în
publicațiile
Bibliotecii

articol

63

Articole apărute în
publicații din țară

articol

9

Publicațiile în care au apărut
- Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII,
nr. 8, 2015;
- Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015;
- Informare și Documentare: activitate științifică și profesională,
nr. 9, 2016.
- Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX,
serie nouă – anul XXVIII, nr. 1-12, 2017.
- Sculptură în metal. Metal sculpture. Catalog bilingv, Editura
Eurogama Invent, București, 2017.
- Ziarul Unirea, Alba Iulia, 21 ianuarie 2017.
- Revista „Academica”, ianuarie 2017.
- Colecțiile de patrimoniu în era digitală: lucrările celui de-al
doilea workshop; București, Editura Academiei Române, 2017.
- Biblos, nr. 29, 2017.
- https://librarychallenges.com

10

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 apărute în
publicații
din
străinătate

articol

5

- Здабыткi (Heritage), Biblioteca Naţională a Republicii
Belarus, 2017.
- Manualul Restauratorului. București: Editura INCFC, 2017.
- Savoir - pouvoir : les bibliothèques, de l’Antiquité à la modernité,
Strasbourg, 2017.
- EX ORIENTE AMICITIA. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à
l’occasion de son 65e anniversaire, Édité par Claire Madl et István
Monok, MTAKI, Budapest 2017.
- Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi.

Lista articolelor monografiilor, studiilor publicate de specialiștii din Biblioteca Națională a
României:
ALBEI, Valentina. Restaurarea integrală a unei Cazanii tipărite în 1781. În: Revista Română de Conservare și
Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 37-39.
ANDREESCU, Anca. Principalele momente ale tiparului şi cărţii româneşti până la începutul secolului al
XVIII. În : Здабыткi (Heritage), tipărită de Biblioteca Naţională a Republicii Belarus, trad. lb. rusă: Elena
Cojuhari.
BEDIVAN, Cristian Paul. Foto-Grafii. Restaurare Ceaslov, 1842, Brașov – Tipografia lui Ioan Gatt. În: Revista
Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 54-55.
BILCEA, Angela. Activitatea ştiinţifică şi de cercetare din România. Cercetare bibliografică privind
producţia de carte de după 1990. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 16-27.
BILCEA, Angela. Cercetarea științifică: metode, tehnici, instrumente, redactarea unei lucrări științifice.
Cărţi publicate în România între anii 1997-2015. Bibliografie. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an
XXI, 2015, p. 28-45.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Băban, Adriana. Metodologia cercetării calitative. Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană, 2002. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 52.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Bădănoiu, Alina; Diaconu, Carmen C.; Stan, Raluca; Dumitrache, Ioan; Iovu,
Horia. Manual de autorat ştiinţific. Bucureşti: Politehnica Press, 2011. În: Revista Bibliotecii Naționale a
României, an XXI, 2015, p. 46.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Caciuc, Leonora. Metodologia cercetării științifice. Cluj-Napoca: Eikon, 2012.
În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 51-52.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Krausz, Septimiu; Stegar, Irinel. Metodologia și metodica sociologică.
București: Matrix Rom, 2007. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 47.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Odină, Adriana Nicoleta; Vișan, Mihai coord. Metode moderne de cercetare în
ştiinţele socio-umane şi analitic-descriptive. Reşiţa: Eftimie Murgu, 2009. În: Revista Bibliotecii Naționale a
României, an XXI, 2015, p. 46-47.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Peretz, Henri. Metodele în sociologie: observația / trad. şi pref. de Cristina
Gavriluţă. Iași: Institutul European, 2002. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 50.
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BILCEA, Angela. RECENZIE. Sandu, Antonio. Metode de cercetare în științele comunicării. Iași: Lumen,
2012. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 51.
BILCEA, Angela. RECENZIE. Sîntion, Filaret; Călin, Mariana Floricica. Metodologia cercetării în psihologie:
ghid metodologic, exerciții și aplicații practice. Constanța: Ovidius University Press, 2012. În: Revista
Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 50-51.
BIRO, Doina H.
INCFC.

Prefața (Pledoarie pentru o carte), la Manualul Restauratorului. București : Editura

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, Strasbourg.
BIRO, Doina H. Bonjour Monsieur Courbet !/ Goog afternoon Mr. Courbet !. În: Sculptură în metal. Metal
sculpture. Catalog bilingv, Editura Eurogama Invent, București, 2017, p. 9-10.
BIRO, Doina H. Le contexte politique et les conditions d’achat de l’ancienne imprimerie des Jésuites par
Ignace Batthyány, évêque de Transylvanie. În volumul : EX ORIENTE AMICITIA. Mélanges offerts à Frédéric
Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire, Édité par Claire Madl et István Monok, MTAKI, Budapest 2017,
p. 309-326.
BIRO, Doina H. Les collections de la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia. Intégrer les livres avec les
objets de musée. În volumul : Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi.
BIRO, Doina H. Vivunt in libris homines superstites sibi impresserunt se operibus . La Masa Tăcerii»,
despre scriitorul albaiulian Romulus Rusan. In : Ziarul Unirea, Alba Iulia, 21 ianuarie 2017.
BORUNĂ, Adriana-Elena; NEDELCU, Silviu-Constantin. „În 1982 un prieten drag m-a încurajat să fiu un fel
de bibliotecar practicant”. Interviu cu prof. Álvaro Pérez Guzmán, directorul Bibliotecii Universităţii Biblice
Latinoamericane din San José, Costa Rica. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul
LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 7, 2017, p. 215-217.
BUCINSCHI, Raluca. Stagiunea de colecţie: o incursiune în istoria muzicii româneşti şi universale (partea a
III-a). În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 2,
2017, p. 54-58.
CHIRIȚĂ, Tabita. Biblioteca Naţională a României şi posibilitățile de sprijinire a cercetării în domeniul
info-documentar. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 67.
CHIRIȚĂ, Tabita. Privire critică asupra activității de cercetare în domeniul Biblioteconomie și Știința
Informării din România (1994-2013). În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 76-142.
COJUHARI, Elena. Documente istorice româneşti din secolele XIV-XIX, în fondurile Bibliotecii Naţionale a
României. În: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 63-68.
COJUHARI, Elena. Fondul documentar „Nicolae Coculescu” de la Biblioteca Naţională a României . În:
Revista „Academica”, ianuarie 2017
COJUHARI, Elena. Proiectul digital ”România în anii Primului Război Mondial” o oportunitate de
valorificare a documentelor de patrimoniu militare şi civile din colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale
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a României”. În: Volumul Colecţiile de patrimoniu în era digitală. Lucrările celui de al doilea workshop.
București: Editura Academiei Române, 2017.
CONDRUZ, Claudia. Restaurarea unei învelitori din piele ascunse sub o legătură nouă. În: Revista Română
de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 20-22.
CONSTANTIN, Letiția. 40 de ani de restaurare în România. (Evenimente aniversare – scurte prezentări). În:
Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 15-19.
CONSTANTIN, Letiția. Biblioteci românești, biblioteci americane și rolul documentării: Mircea Anghelescu
în dialog cu Virgil Nemoianu. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 68-73.
CONSTANTIN, Letiția. Bibliotecile și starea cercetării științifice românești: protocoale, paradigme,
specificități, rigori, tendințe, amenințări. Un dialog cu prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al
Universității din București, prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – Facultatea de Litere. Universitatea din
București, prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu și prof. univ. dr. Madeea Axinciuc – Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine, Universitatea din București, lector. dr. Alexandru Mihăilă și lector univ. dr. Octavian
Gordon – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București. În: Revista
Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 9-15.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Agabrian, Mircea. Analiza de conținut. Studiu introd. de Septimiu
Chelcea. Iași: Polirom, 2006. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 55.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Buletinul Centrului de Restaurare-Conservare Iaşi / Complexul Muzeal
Naţional „Moldova”. Iaşi: Palatul Culturii, 2003-. În: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an
VIII, nr. 8, 2015, p. 96-97.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Caietele restaurării. București: ACS, Muzeul Național al Țăranului
Român, 2012-. În: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 97-98.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Capotă, Anișoara. Metodologia cercetării în contabilitate. Galați:
Zigotto, 2010. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 57.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Dafinoiu, Ion. Personalitatea. Metode calitative de abordare: observația
și interviul. Iași: Polirom, 2002. În: Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 54.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Datculescu, Petre. Cercetarea de marketing: Cum pătrunzi în mintea
consumatorului, cum măsori şi cum analizezi informaţia. Bucureşti: Brandbuilders, 2006. În: Revista
Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 56.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Geba, Maria; Ursescu, Cristina Marta; Căpățână, Oana Mihaela; Vlad,
Ana Maria. Hârtia – suport pentru scriere: cercetare şi conservare-restaurare. Iaşi: Palatul Culturii, 2014. În:
Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 94-95.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Hostiuc, Sorin; Curcă, George-Cristian. Etica publicării științifice: mic
îndreptar pentru științele biomedicale. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2012. În: Revista Bibliotecii
Naționale a României, an XXI, 2015, p. 48-49.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Huțu, Carmen Aida. Metode de cercetare în studiile organizațiilor. Iași:
Venus, 2001. În Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 49.
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CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Isoc, Dorin. Tehnica evaluării colegiale (peer-review): evaluarea
proiectelor de cercetare și a creației intelectuale. Cluj-Napoca: Risoprint, 2009. În: Revista Bibliotecii
Naționale a României, an XXI, 2015, p. 48.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Lungu, Dan. Evoluția metodelor de cercetare în sociologia artelor: după
1985. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2006. În: Revista Bibliotecii Naționale a
României, an XXI, 2015, p. 53.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. King, Ronald F. Strategia cercetării: treisprezece cursuri despre
elementele științelor sociale. trad. de Adriana Groza. Iași: Polirom, 2005. În Revista Bibliotecii Naționale a
României, an XXI, 2015, p. 57.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” = ‟Dimitrie Gusti” National
Village Museum. RESTITUTIO: Buletin de Conservare-Restaurare = Conservation-Restauration Bulletin.
București, nr. 9, 2015. În Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 31.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Oprea, Florea. Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor
grafice. Ediția a 2-a revăzută și adăugită. București: Editura Muzeului Literaturii Române, 2013. În: Revista
Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 95.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Silverman, David. Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a
comunicării textului și interacțiunii / trad. de Adela Toplean. Iași: Polirom, 2004. În: Revista Bibliotecii
Naționale a României, an XXI, 2015, p. 53.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Stoenescu, Constantin (coordonator). Etica cercetării și proprietatea
intelectuală. București: Editura Universității din București, 2015. În: Revista Bibliotecii Naționale a
României, an XXI, 2015, p. 168-170.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Stoica, Ion. Numai cercetarea salvează. Constanţa: Ex Ponto, 2013. În:
Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 74-75.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Surdu-Bob, Carmen Cristina; Gruia, Ion. Metodologia de analiză,
interpretare și raportare a rezultatelor de cercetare. București: Editura Universității București, 2011. În:
Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 48.
CONSTANTIN, Letiția. RECENZIE. Yin, Robert K. Studiul de caz: designul, analiza și colectarea datelor /
cuv. înainte de Donald T. Campbell; trad. de Valentin Alupoaie. Iași: Polirom, 2005. În Revista Bibliotecii
Naționale a României, an XXI, 2015, p. 54-55.
CONSTANTIN, Letiția. Secretul și cărțile: despre călătorii în timp și spațiu şi despre alte ocupaţiuni livreşti,
cu scriitoarea Ioana Pârvulescu. În Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie
nouă – anul XXVIII, nr. 11, 2017, p. 349-350.
COVACI, Marinela. Colecțiile digitale ale Bibliotecii Naționale a României expuse în Europeana. În :
Colecțiile de patrimoniu în era digitală: lucrările celui de-al doilea workshop; București, Editura Academiei
Române, 2017, p. 23.
COVACI, Marinela. Sistemele integrate de bibliotecă. Modulul Catalogare al sistemului Aleph. În: Revista
Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 143-161.
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GANCIU, Mihai. Evoluția programului ISMN în România și în lume. Partea I. Aspecte ale aplicării
sistemului ISMN în țările vecine României. În: Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul
LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 11, 2017, p. 345-348.
GRUIA, Luminița. Catalogul tradițional virtual al Bibliotecii Naționale a României: Specificități, probleme,
soluții. În Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 162-167.
LIXANDRU, Marinela. Restaurarea pe volum desfăcut a unui Molitvelnic de la 1741. În Revista Română de
Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 32-36.
MANOLACHE, Mihaela. Reflecţie în imagini. Expoziţia de la 1906 în presa începutului de secol XX. În
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 1, 2017, p. 2628, 30.
MARINESCU, Cristina. Înclinaţia spre filosofare ca specific naţional. Manuscrisele lui Charles Adolphe
Cantacuzène. În Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII,
nr. 2, 2017, p. 44-45.
MARINESCU, Cristina. Între preţiozitate şi profunzime. Manuscrisele cu poezii ale lui Ion Pillat. În
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 10, 2017, p. 311.
MARINESCU, Cristina. Poezia, visul scriitorilor români. Manuscrisele cu poezii ale lui Ionel Teodoreanu
din colecţia Cabinetului de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale a României. În Biblioteca: revistă de
bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 10, 2017, p. 308-310.
MARINESCU, Cristina. Poeziile populare în colecţia de Manuscrise a Bibliotecii Naţionale a României. În
Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 7, 2017, p. 214.
MARINESCU, Cristina. Universalitatea unei culturi şi autorii ei secunzi. Manuscrisele lui Al. O.
Teodoreanu. În Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr.
2, 2017, p. 46-47.
MĂRGĂRIT, Claudia. Bibliotecile şi Agenda Naţiunilor Unite pentru 2030. Tema Conferinţei IFLA LAC 2017.
În Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 9, 2017, p.
283-284.
MORARU, Anca. Demonul deghizat: încercare de jurnal de lectură. În : Biblioteca: revistă de bibliologie și
știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 2, 2017, p. 33-35.
MORARU, Anca. Știri pe scurt sau ... meridian bibliologic. În : Biblioteca: revistă de bibliologie și știința
informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 5, 2017, p. 151-154.
MORARU, Anca (traducere). DOLGOPOLOVA, Elena. Francysk Skaryna și moștenirea sa literară și
publicistică: la aniversarea a 500 ani de la tipărirea primei cărți în limba bielorusă. În Biblioteca: revistă de
bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 6, 2017, p. 181-184.
MUȘAT, Rodica. Aspecte profesionale privind evoluţia şi modificările standardului ISO 639. Disponibil la:

https://librarychallenges.com/2017/10/24/aspecte-profesionale-privind-evolutia-si-modificarile-dinstandardul-international-iso-639/
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MUȘAT, Rodica. Activităţi româneşti de standardizare pentru abrevierile din descrierile şi referinţele
bibliografice.
Disponibil
la:
https://librarychallenges.com/2017/08/24/activitati-romanesti-privind-

standardizarea-pentru-abrevierile-din-descrierile-si-referintele-bibliografice/
MUȘAT, Rodica. Traducerea Declarației Internaționale de Principii de Catalogare (2016), declarație postată
pe site-ul IFLA, dar și pe site-ul Bibliotecii Naționale a României. Disponibil la: http://www.bibnat.ro/dyn-

doc/Declaratia_Principii_catalogare_2016.pdf;https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016ro.pdf
PETRE, Maria Carmen Nadia. COVACI, Marinela. Întâlnirea Anuală Generală a Asociației Europeana
Network, Riga, Letonia, Noiembrie 2016. În Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, anul LXIX,
serie nouă – anul XXVIII, nr. 3, 2017, p. 83-85.
PERȘINARU, Aurelia. Despre activitatea Centrului Național ISBN-ISSN-CIP: ședința regională ISBN pentru
zona Balcanilor, Biblioteca Națională a României, București, 14-15 iunie 2017. În Biblioteca: revistă de
bibliologie și știința informării, anul LXIX, serie nouă – anul XXVIII, nr. 8, 2017, p. 248-250.
RAHME, Nicoleta. Biblioteca și medierea infodocumentară. În Revista Bibliotecii Naționale a României, an
XXI, 2015, p. 58-64.
RAHME, Nicoleta. Deselecția ca element de coerență în managementul colecțiilor. În: Informare și
Documentare: activitate științifică și profesională, nr. 9, 2016, p. 5-13.
RAHME, Nicoleta. Perspective în mediul digital privind excepţiile în favoarea bibliotecilor. În: Biblos, nr.
29, 2017, p.88-97.
RAHME, Nicoleta; TUDOR, Emilian. Cercetarea ştiinţifică în şi prin intermediul bibliotecilor naţionale În:
Revista Bibliotecii Naționale a României, an XXI, 2015, p. 64-66.
RĂSBOIU, Andreea. Literatura populară în lumina tiparului: bibliofilie românească în colecţiile Bibliotecii
Naţionale a României. În: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 69-81.
RĂSBOIU, Andreea. Pe urmele pelerinului inimii. Documente Panait Istrati aflate în Colecţiile Speciale ale
Bibliotecii Naţionale a României”, martie 2017. Publicarea online, pe site-ul francez Association des Amis de
Panait Istrati, în cadrul secţiunii Le Courrier de Roumanie.
ROTARU, Gabriela. Restaurarea integrală a unei cărţi româneşti de secol XVII. În: Revista Română de
Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 23-30.
VICOL, Carmen. Corespondenţa semnată de I.P.S. Bartolomeu Anania, în Colecţiile speciale ale Bibliotecii
Naţionale a României. În: Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții, an VIII, nr. 8, 2015, p. 82-83.
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
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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

Proiecte naţionale derulate

Unitate de
măsură
proiect

Proiecte în derulare

proiect

2

Proiecte naţionale depuse
și aflate în evaluare

proiect

1

Proiecte internaționale
finalizate

proiect

1

Rezultate

Cantitate

Observații

1

BiblioExpo (3 expoziții)
Descoperă patrimoniul cultural din Alba Iulia prin QRCOD! (inițiat de Primăria Alba Iulia)
Alba Iulia Smart City 2018 (fotografiere Aula Magna în
o
360 )
Proiect de digitizare a patrimoniului documentar cu
referire la Imperiul Otoman aflat în colecțiile
Bibliotecii Naționale
INELI-Balkans (International Network of Emerging
Library Innovators in the Balkan region).

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.
XIV.1. Statistica privind evenimentele culturale și profesionale
Rezultate

Evenimente
culturale
și
profesionale
organizate
exclusiv de Bibliotecă

Evenimente
culturale
și
profesionale organizate în
colaborare cu alte instituții

Tip eveniment/
loc de
desfășurare
Sediul Central

Unitate de
măsură

Cantitate

eveniment

14

Sediul Central –
Expoziţii în săli de
lectură
Filiala Omnia
Sediul Central,
Filiala
Batthyaneum
Sediul Central –
American Corner
Filiala Omnia

expoziție

17

eveniment

20
53

eveniment

61

eveniment

14

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total evenimente culturale și
profesionale
organizate
exclusiv de Bibliotecă: 51
●●

Total evenimente culturale
și profesionale organizate în
colaborare: 128
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Ateliere
pentru
copii
organizate
exclusiv
de
Bibliotecă
Evenimente realizate prin
închiriere de Bibliotecă
Expoziții virtuale
Expoziții itinerante

Sediul Central

atelier

237

●

Sediul Central

eveniment

10

●

expoziție
expoziție

8
3

Total ateliere pentru copii:
237
Total evenimente realizate
prin închiriere: 10

Lista evenimentelor organizate exclusiv de Biblioteca Națională a României:
● În spațiile expoziționale (Sediul Central):
- 8 martie – 5 mai: Margareta Miller-Verghi – o viaţă în imagini. Expoziție de documente și fotografii din
Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României;
- 9 mai – 1 iunie: Un aristocrat al pianului: Dinu Lipatti. 100 de ani de la naşterea pianistului şi
compozitorului. Expoziție de documente din Colecții Speciale ale Bibliotecii Naționale a României și recital
vocal-instrumental susținut de elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipati”;
- 20 septembrie 2017 – 30 martie 2018: România în Primul Război Mondial – Anul 1917. Expoziție ce prezintă
fotografii, fragmente de corespondenţă, rapoarte, liste și alte acte oficiale, precum și articole de presă din
anul 1917 din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României;
- 6 septembrie – 31 decembrie: Mihail Kogălniceanu – 200 de ani de la naştere. Expoziție organizată cu
ocazia a 200 de ani de la naşterea marelui istoric și om politic român. Sunt prezentate documente din
Colecţiile Speciale și din fondul general al Bibliotecii Naţionale;
- 18 septembrie: Georgeta Filitti, într-o conferință despre Mihail Kogălniceanu, la Biblioteca Națională.
Conferința are loc în cadrul expoziției dedicate aniversării a 200 de ani de la nașterea lui Mihail
Kogălniceanu;
- 18 septembrie – 19 octombrie : Salonul Naţional de Artă Medievală. Ipostaze Medievale – Interferenţe
C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane. Expoziție cuprinzând lucrări realizate de peste 100 de
artiști români, inspirate din iconografia creştină;
- 20 septembrie: De ce iubim şi retrăim medievalul? Partea I. Colocviu;
- 29 septembrie: AI CARTE, AI ARTE! Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Națională. Expoziții de pictură,
grafică, fotografie și carte, ateliere de creativitate pentru copii și oamenii mari, spectacole de dans
contemporan, teatru și poezie, conferințe, concerte de muzică clasică, jazz și pop, proiecţii de film, întâlniri
cu scriitori;
- 29 septembrie: De ce iubim şi retrăim medievalul? partea a II-a. Colocviu;
- 19 octombrie: De ce iubim şi retrăim medievalul? partea a III-a. Colocviu cu ocazia Finisajului expoziției
de artă plastică și decorativă Ipostaze Medievale – Interferenţe C@rte ProPatrimoniu – Revalorificări
contemporane din cadrul Salonului Naţional de Artă Medievală;
- 14 noiembrie 2017 – 16 mai 2018: Gioacchino Rossini, maestrul bel canto-ului Italian. Expoziție cu
documente aparținând Colecțiilor Speciale ale Biblotecii Naționale a României;
- 22-26 noiembrie: Biblioteca Națională la Târgul Gaudeamus, ediția a XXIV-a. Stand cu vânzare și
expoziție Înapoi în Europa. 10 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană (2007-2017);
- 7-8 decembrie: „Inscripţii pe un scut şi-o targă” - Scriitorii români şi Marele Război. Zilele Bibliotecii
Naţionale a României. Ediţia a XX-a. Masă rotundă Scriitorii români şi Marele Război și recital
instrumental După-amiezele muzicale Remember Enescu;
- 8 decembrie: Recital de vioară susţinut de Gabriel Stănescu.

41

● Expoziții în sălile de lectură (Sediul Central):
- 3-31 ianuarie: Expoziție Scriitori romani în colecția Bibliotecii Naționale a României - I. L. Caragiale – 165
de ani de la naștere, la Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”;
- 10 – 30 ianuarie: Expoziţie Ionel Teodoreanu, la Sala de copii și Tineret;
- 1 februarie – 31 martie: Expoziție Diplomați români - Nicolae Titulescu, la Sala de științe juridice „Mircea
Djuvara”;
- 1 februarie – 31 martie: Scriitori stăini în colecția Bibliotecii Naționale a României - Victor Hugo – 215 ani
de la naștere, la Sala de științe filologice „Mihai Eminescu”;
- 3 – 24 februarie: Expoziţie Alice în Ţara Minunilor, la Sala de copii și Tineret;
- 1 – 27 martie: Expoziţie Ion Creangă, la Sala de copii și Tineret;
- 1-30 aprilie: Scriitori români contemporani – Ana Blandiana – 75 de ani de la nașter, la Sala de științe
filologice „Mihai Eminescu”;
- 8 – 28 aprilie: Expoziţie Calistrat Hogaş, la Sala de copii și Tineret;
- 19 – 23 iunie: Expoziţie Despre Voluntariat, la Sala de copii și Tineret;
- 17 – 21 iulie: Expoziţie Despre Reciclare, la Sala de copii și Tineret;
- 1-31 septembrie: Dramaturgi români contemporani – Horia Lovinescu – 100 de ani de la naștere, la Sala de
științe filologice „Mihai Eminescu”;
- 25 – 30 septembrie: Expoziţie Harry Potter, la Sala de copii și Tineret;
- 17 –31 octombrie: Expoziţie Ion Luca Caragiale, la Sala de copii și Tineret;
- 16 noiembrie: Expoziţie cu ediţia facsimilată a Manuscriselor lui Eminescu, la Sala de copii și Tineret;
- 1 –10 decembrie: Expoziţie Cezar Petrescu, la Sala de copii și Tineret;
- 1-31 decembrie: Expoziție Critici literari – Tudor Vianu – 120 de ani de la naștere, la Sala de științe
filologice „Mihai Eminescu”;
● Expoziţii virtuale:
- România în timpul Războiului de Independenţă. 1877 – 1878, expoziţie postată pe Biblioteca Digitală
Naţională;
- Personalitatea lui Titu Maiorescu în documentele din Colecţiile Speciale ale României.
http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev488-ro.htm;
- Fascinaţia vizualului: Manuscrise şi desene ale pictorului Nicolae Tonitza aflate în Colecţiile Speciale.
http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev496-ro.htm;
- Mihail Kogălniceanu – 200 de ani de la naştere. http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s108-ev499ro.htm;
- România în Primul Război Mondial. Anul 1916, expoziţie postată pe Biblioteca Digitală Naţională;
- România în Primul Război Mondial. Anul 1917, expoziţie postată pe Biblioteca Digitală Naţională;
- Decembrie: Ion I. C. Brătianu – 90 de ani de la moarte, expoziţie postată pe Biblioteca Digitală Naţională.
- Margareta Miller-Verghi – o viaţă în imagini. Documente și fotografii din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii
Naționale a României.
● Expoziţii itinerante:
- 20 mai: Expoziţia itinerantă Arta actorului prin arta fotografică – Matei Millo văzut de Carol Szathmari, la
Muzeul Literaturii Române din Iaşi, vernisată cu ocazia Nopţii Muzeelor, la Muzeul „Mihai Eminescu”,
Colecţia „Istoria Teatrului Românesc” din Parcul Copou ;
- 25 mai: Expoziţia itinerantă Emanoil Lacu – călător român în lume, vernisată la Primăria Răşinari şi
Mitropolia Ardealului;
- 11 septembrie: Expoziţia itinerantă România în Primul Război Mondial. Anul 1916, la Biblioteca Judeţeană
Brăila.
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Lista evenimentelor organizate de Biblioteca Naţională a României în colaborare cu alte instituţii:
- 2-17 februarie: Principalele Ecosisteme ale României și bunurile pe care ni le oferă. Expoziție foto;
- 7 februarie: Biblioteca și revistele culturale. Eveniment dedicat revistei „Secolul 20”. Dezbatere și vernisaj
expoziție de pictură Traian Cherecheș;
- 16 februarie: De la astronomie la teologie: Contemplarea naturii la Clement Alexandrinul. Conferință
susținută de protopresbiter dr. Doru Costache (Sydney College of Divinity, Australia);
- 16 februarie: Cum ne raportăm la trecut? Cultura memoriei în Europa secolului 21. Dezbatere;
- 16 februarie – 16 martie: ExpoCaligrafia. Expoziție;
- 23 februarie: Sunt justificate bibliotecile în era internetului? Dezbatere;
- 24 februarie – 21 martie: Simpatie şi semnificaţie. Înaintea labirintului vertical şi în spatele liniei roşii.
Expoziție;
- 7 martie – 8 mai: Artiști români pe scenele lumii, artiști străini pe scenele românești. Expoziție de
Fotografii şi afişe din secolul al XIX-lea din arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi;
- 8 martie: Femei în comunism. Dezbatere;
- 15 martie: Biblioteca și revistele culturale, ediția a II-a. Eveniment dedicat revistei Convorbiri Literare –
150 de ani de la apariţia primului număr al revistei - 1867-2017. Dezbatere și expoziție cu documente din
Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României;
- 17 martie: Cunoașterea trecutului totalitar comunist. De la interes la dezinteres (și retur). Dezbatere;
- 21 martie: Transcribathon România: Citește ceea ce s-a scris în timpul Primului Război Mondial –
Europeana 1914-1918. Conferință de presă;
- 27 martie: Buna vestire. Expoziție de icoane pe sticlă și concert;
- 5 aprilie: Caiet de cenzor de Liliana Corobca. Prezentarea unui volum inedit despre cenzura din perioada
comunistă;
- 2-19 mai: Un vizionar american: Viața și vremurile lui John F. Kennedy. Expoziție de fotografie;
- 10 mai: Sesiunea de primăvară a ABR – Secţiunea Periodice. Întâlnire profesională;
- 10 mai: Sesiunea de primăvară a ABR – Secţiunea Biblioteca și Societatea. Întâlnire profesională;
- 11-12 mai: Sesiunea de primăvară a ABR - Secţiunea Catalogare, Clasificare, Indexare. Întâlnire
profesională;
- 16 mai: Sesiunea de primăvară a ABR - Secțiunea Legislație și formare profesională. Întâlnire profesională;
- 17 mai: Sesiunea de primăvară a ABR - Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor. Întâlnire
profesională;
- 18 mai: Sesiunea de primăvară a ABR - Secţiunea Carte veche. Conservare. Restaurare. Întâlnire
profesională;
- 19-31 mai: Oameni din țara mea. Expoziţie de pictură a artistei plastice Samar Draie;
- 22 mai: Ziua Africii - Africa și România. Expoziție de costume tradiționale, covoare și alte obiecte, precum
și o prezentare a gastronomiei specifice;
- 22 mai – 12 iunie: Dan Bota: Pictura – un orizont în mișcare. Expoziție;
- 22 mai – 23 iunie: Viața urbană interbelică în Câmpia Bărăganului – Oltenița, Călărași și Slobozia.
Expoziția de fotografie;
- 29 mai: Dă-mi mâna, dă-mi Aripa! Dezbatere;
- 30 mai: Romanian-Cypriot Relations. An Illustrated History. Prezentare volum;
- 31 mai: Să ne cunoaștem Regina. Atelier educațional pentru elevi;
- 7 iunie: Barometrului de Consum Cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural. Lansare;
- 7 iunie: Flash Mob. Eveniment dedicat celebrării a 25 de ani de la lansarea Programului LIFE în Europa;
- 14-15 iunie 2017: ISBN Regional Meeting 2017. Şedința anuală regională ISBN pentru zona Balcanilor;
- 16 iunie: Părinți reali pentru copii digitali. Conferință;
- 22 iunie: Întâlnire cu bibliotecarii din bibliotecile universitare. Activitate metodologică;
- 5 – 31 iulie: Expoziţia studenţilor și masteranzilor – UNARTE. Departamentul Sculptură, Promoţia 2017.
Expoziție;
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- 14-31 iulie: In Memoriam Augustin Buzura la Institutul Cultural Român. Expoziție;
- 18 iulie: Mark Damisch în concert la Biblioteca Naţională a României. Concert pian;
- 28-30 iulie: Dâmbovița Smart River – o perspectivă a orașului de la nivelul apei. Podul Unirii;
- 4 august- 5 septembrie: BibliotecAdolescenţilor, a treia ediție a Expoziției Anuale de Fotografii a
bibliotecilor publice din România în cadrul Programului Biblioexpo;
- 24 august: Întâlnirea diviziunii biblioteci naționale a ABR. Întâlnire profesională;
- 30 septembrie – 1 octombrie: Sci+Fi FEST 2017;
- 2- 31 octombrie: Expoziţie de carte despre Mahatma Gandhi cu ocazia Zilei Internaţionale a NonViolenţei;
- 17 octombrie: Anul 1917. Politică şi război. Conferință;
- 20 octombrie: Marșul cărților și al cititorilor - Comorile celei mai vechi Biblioteci din Transilvania.
Prezentare la Biblioteca Batthyaneum – Filială a Bibliotecii Naționale a României;
- 28-29 octombrie: Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali, ediția a IV-a;
- 2 noiembrie: Întâlnirea bibliotecarilor școlari și profesorilor metodiști din București și din județul Ilfov.
Activitate metodologică;
- 14-24 noiembrie: Native American Art: an Ink Perspective. Expoziție de Delia Chira în cadrul Programului
Biblioexpo;
- 14-23 noiembrie: Expoziție Nihon Made. Expoziție în cadrul Programului Biblioexpo;
- 20 noiembrie: Rolul bibliotecilor în transformarea digitală. Masă rotundă;
- 24 noiembri 2017 – 15 martie 2018: Ocolul Lumii în 80 de minute. Expoziţie de costume și obiecte de
epocă autentice din colecția Adinei Nanu, alături de reproduceri după ilustrații semnate de artiștii francezi
Léon Benett și Alphonse de Neuville, ilustrații care împodobesc edițiile de sfârșit de secol XIX din romanele
Ocolul Lumii în 80 de zile și Castelul din Carpați, aflate în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a
României;
- 28 noiembrie: Dezbatere pe tema Reformei lui Martin Luther;
- 11 decembrie: După datini, colindăm! Concert;
- 21 decembrie: Finisajul expoziţiei foto-documentare Comunismul în România: 70 de ani de la abdicarea
forțată a Regelui Mihai. 30 de ani de la revolta muncitorilor de la Brașov. 28 de ani de la evenimentele din
decembrie 1989;
- 21 decembrie 2017 - 31 ianuarie 2018: România sub comunism: cărți din colecţiile Bibliotecii Naționale.
Expoziția.
Lista evenimentelor American Corner (realizate în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale
Americii):
- 15 martie: Women’s Empowerment: Successful Women in Politics, Business, Science, and Humanities.
Prezentare și dezbatere;
- 16 martie: LGBT Workshop on Minority Rights and Romanian Legislation on the Issue. Prezentare și
dezbatere;
- 22 martie: Regional Security and U.S. Foreign Policy Priorities. Prezentare și dezbatere;
- 27 martie: America on Screen. Proiecție documentar și dezbatere;
- 29 martie: Regional Security and U.S. Foreign Policy Priorities. Prezentare și dezbatere;
- 29 martie: Understanding Lobbying. Prezentare și dezbatere;
- 30 martie: DVC on challenges faced by women working as camera operators in their day-to-day news
coverage. Dezbatere;
- 12 aprilie: Earth Day Celebration: What can be done to have a green-friendly school building? Prezenare
și dezbatere;
- 19 aprilie: The U.S.- Romania Security Partnership. Prezentare și dezbatere;
- 27 aprilie: Ready, Set, Go! – Increasing Early Childhood Development Outcomes for Roma Children.
Dezbatere;
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- 3 mai: Freedom of the Press. Prezentare și dezbatere;
- 10 mai: Intellectual Property Rights. Prezentare și dezbatere;
- 16 mai: U.S. Study Opportunities. Prezentare și dezbatere;
- 17 mai: American Family Values. Workshop;
- 18 mai: America on Screen. Proiecție documentar și dezbatere;
- 23 mai: Screening of “Milk” Movie Followed by LGBTQ Discussion. Proiecție de film și dezbatere;
- 24 mai: Humane Clicker Training Method for Animals. Prezentare;
- 25 mai: Regional Roma Reporting Officers’ Workshop. Prezentare;
- 31 mai: The value of free and high quality public education in developing a responsible democratic society.
Prezentare și dezbatere;
- 7 iunie: UN World Environment Day: What Would You Change to Protect the Environment? Workshop;
- 8 iune: Debating Sessions on Bullying. Dezbatere;
- 14 iunie: American Independence Day. Prezentare și dezbatere;
- 24-28 iulie: Summer Junior English Program. Curs engleză (20 ateliere);
- 3 octombrie: Inclusive Education. Atelier;
- 18 octombrie: Commemorating Native American Heritage Month. Prezentare și atelier;
- 30-31 octombrie: Social Security Representatives from the Federal Benefits Unit in Naples, Italy, Provide
Assistance and Social Security Service to Romanian-American Citizens. Prezentare;
- 31 octombrie: U.S. Education System. Prezentare și dezbatere;
- 31 octombrie: America on Screen Native Americans: a Tribute. Proiecție documentar și dezbatere;
- 31 octombrie: America on Screen The Holocaust & Concentration Camps: Jewish Life & Death in the Nazi
Camps. Proiecție documentar și dezbatere;
- 1 noiembrie: Women’s Entrepreneurship Day. Prezentare și dezbatere;
- 8 noiembrie: American Exceptionalism. Prezentare și dezbatere;
- 9 noiembrie: Rule of Law. Prezentare și dezbatere;
- 13 noiembrie: Regional English Language Officer Jen MacArthur’s Visit. Workshop with English Teachers
from Bucharest;
- 15 noiembrie: U.S. History: Veterans’ Day. Prezentare și dezbatere;
- 17 noiembrie: American Civil War. Prezentare și dezbatere;
- 20 noiembrie: America on Screen Mark Twain’s America. Proiecție documentar și dezbatere;
- 22 noiembrie: Thanksgiving Day. Prezentare și dezbatere;
- 29 noiembrie: International Day for the Elimination of Violence against Women. Prezentare și dezbatere;
- 6 decembrie: Public Corruption in the U.S. and Parallels with Romania. Prezentare și dezbatere;
- 12 decembrie: America on Screen Great American Women. Proiecție documentar și dezbatere;
- 13 decembrie: Life as a Diplomat. Prezentare și dezbatere;
- 20 decembrie: Holiday Songs/ Christmas Carols. Prezentare și dezbatere.
Lista atelierelor pentru copii, organizate exclusiv de Biblioteca Naţională a României:
- 16 ianuarie: Eminescu viaţa şi activitatea marelui clasic. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 17 ianuarie: Eminescu viaţa şi activitatea marelui clasic. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 28 ianuarie: Biblia. [Lat.] – incunabul din anul 1482. Atelier de carte rară;
- 16 februarie: Celebrating World Read Aloud Day Reading Together Session. Atelier de lectură la American
Corner;
- 25 februarie: Letrine și ornamente. Atelier de carte rară;
- 27 - 31 martie: 180 de ani de la naşterea marelui nostru povestitor Ion Creangă. Atelier la Sala de copii și
tineret (4 ateliere);
- 27-31 martie: Ateliere cultural-educative Școala Altfel la American Corner (10 ateliere);
- 28 -31 martie: Copacul cu Poveşti. Atelier la Sala de copii și tineret (4 ateliere);
- 29 - 30 martie: Arta Manuscrisului. Atelier la Sala de copii și tineret (două ateliere);
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- 30 - 31 martie: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret (două ateliere);
- 31 martie: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 31 martie: Cărți de căpătâi ale cultului creștin ortodox (Cărți de slujbă de la strană). „Mineiul. Luna lui
Martie”. Atelier de carte rară;
- 14 aprilie: Cărți de căpătâi ale cultului creștin ortodox (Cărți de slujbă de la strană). „Triodul”. Atelier de
carte rară;
- 10 mai: Roma Civil Monitor Info Session. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 10 mai: The Séance of Reading: Uncanny Designs in Modernist Writing. Prezentare și dezbatere la
American Corner ;
- 11 mai: JFK, The Making of a Legend. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 12 mai: Kennedy’s Development of the U.S. Space Program. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 15 mai: President JFK’s Stance on the Capital Punishment. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 15 – 18 mai: Arta Manuscrisului. Prezentare la Sala de copii și tineret (3 ateliere);
- 15 - 16 mai: Copacul cu Poveşti. Atelier la Sala de copii și tineret (două ateliere);
- 16 – 18 mai: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret (3 ateliere);
- 17 mai: Street Art in the U.S. Prezentare la American Corner;
- 18 mai: The Status of Women During the Presidency of JFK. Prezentare la American Corner;
- 19 mai: JFK100: JFK’s Role in the Cuban Missile Crisis. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 19 mai: JFK on the Importance of Arts. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 19 mai: President JFK and Human Rights During His Administration. Prezentare și dezbatere la American
Corner;
- 19 mai: JFK’s Impact and Legacy. Prezentare și dezbatere la American Corner;
- 26 mai: Colligatum (caiet) de cântări religioase din cultul creștin-ortodox. Atelier de carte rară;
- 29 mai: Trivia on American Culture. Atelier la American Corner;
- 29 mai: Copacul cu Poveşti. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 30 mai: Gizmos and Gadgets. Atelier la American Corner;
- 31 mai: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 7 iunie – 5 iulie: Lecturi sub soare. Program de promovare a lecturii pentru copii. (5 ateliere);
- 15 iunie: Read Aloud Session: Thomas Jefferson Builds a Library. Atelier de lectură la American Corner;
- 22 iunie: Despre voluntariat în România. Prezentare la Sala de copii și tineret;
- 30 iunie: Fabule din cartea „[Vita] et fabulae Aesopi. Fabulatoris vita”. Atelier de carte rară;
- 10 -12 iulie: Stars and Stripes. Atelier la American Corner (8 Ateliere);
- 20 iulie: Reciclare & Recuperare. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 29 iulie: Călătorii extraordinare în universul cărții – Jules Verne în ediții Hetzel, păstrate în fondurile de
bibliofilie ale Bibliotecii Naționale a României. Atelier de carte rară;
- 31 iulie: Creativitatea la copii. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 1 septembrie: US Culture Trivia Quiz and Discussion. Atelier la American Corner;
- 1 septembrie: Gizmos and gadgets. Atelier la American Corner;
- 29 septembrie: White Night & Open House Event. Atelier la American Corner;
- 29 septembrie: Planul și ghidul orașului București. Atelier de carte rară;
- 29 septembrie: Jocul Micul Detectiv & vizionarea filmului Harry Potter. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 29 septembrie: Clubul Creativ. Atelier de robotică la Sala de copii și tineret;
- 20 octombrie: Ceasuri în România, Ceasuri în Lume. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 26 octombrie: 165 de ani de la naşterea marelui scriitor Ion Luca Caragiale. Atelier la Sala de copii și
tineret;
- 27 octombrie: Semnificații ale melcului, simbol al Sfântului Antim Ivireanul. Atelier de carte rară;
- 30 octombrie – 3 noiembrie: 165 de ani de la naşterea marelui scriitor Ion Luca Caragiale. Atelier la Sala de
copii și tineret (5 ateliere);
- 31 octombrie: Arta Manuscrisului. Prezentare la Sala de copii și tineret;
- 1- 2 noiembrie: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret (două ateliere);
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- 10 noiembrie: Native American Culture & Traditions. Atelier la American Corner (două ateliere);
- 16 noiembrie: Arta Manuscrisului. Prezentare la Sala de copii și tineret;
- 21 noiembrie: Fascinanta Lume a Cunoaşterii. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 23 noiembrie: Copacul cu Poveşti. Atelier la Sala de copii și tineret;
- 24 noiembrie: Cele mai frumoase litere. Atelier de imprimerie;
- 24 noiembrie: Arta Manuscrisului. Prezentare la Sala de copii și tineret;
- 24 noiembrie: 165 de ani de la naşterea marelui scriitor Ion Luca Caragiale. Atelier la Sala de copii și
tineret;
- 12 decembrie: Poveste de Crăciun. Vizionare film și atelier la Sala de copii și tineret;
- 14 decembrie: Creează-ţi propriul tău Crăciun. Atelier de pictură la Sala de copii și tineret;
- 19 decembrie: Christmas Readings “How the Grinch Stole Christmas”. Read Aloud Session from Dr. Seuss
la American Corner;
- 19 decembrie: Christmas Readings American Culture Trivia Quiz. Atelier la American Corner;
- 21 decembrie: American Christmas Traditions Jeopardy- American Culture Game. Atelier la American
Corner;
- 21 decembrie: American Christmas Traditions. Prezentare la American Corner;
- 21 decembrie: American Christmas Traditions - Christmas Cookie Decorating. Atelier la American Corner.
- ianuarie-decembrie: Citim și povestim cu Apolodor. Atelier de lectură. (22 ateliere);
- ianuarie-decembrie: Desenăm cu Apolodor. Atelier de educație plastică. (66 ateliere);
- ianuarie-decembrie: Povești într-o ureche. Atelier de audiție. (12 ateliere);
- ianuarie-decembrie: CineApolodor. Videoatelier. (12 ateliere);
- ianuarie-decembrie: Părinții citesc copiilor. Atelier de lectură. (22 atelier).
Participări ale Bibliotecii Naționale a României la evenimente organizate de alte instituții din străinătate:
- ianuarie: Inaugurarea unei Secțiuni Românești la Biblioteca din Brent, Anglia, cu publicații donate de
Biblioteca Națională a României, în cadrul Zilelor Culturii Naţionale;
- septembrie: Participarea Bibliotecii Naționale a României în cadrul evenimentelor prilejuite de
Sărbătorirea a 500 de ani de tipar în Belarus prin donarea și expunerea câte unui exemplar în facsimil al
primelor publicații realizate pe teritoriul României: Liturghierul lui Macarie şi Octoihul lui Macarie și
realizarea unui schimb de articole, publicate în periodice din cele două țări.
Lista evenimentelor culturale şi ştiinţifice organizate la sediul Filiala Biblioteca Omnia:
● Organizate exclusiv de Filiala Biblioteca Omnia:
- 13 ianuarie: Journée Eminescu. Expoziție vitrină;
- 15 ianuarie: Journée Eminescu. Audiție muzicală;
- 24 ianuarie: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais - poet și dramaturg francez (1732-1799) 285 de ani de
la naștere. Expoziție de carte;
- 2-7 februarie: Ana-Maria Cristofir- artist plastic. Expoziție desen/grafică;
- 26 februarie: Victor Hugo, l’homme océan (1802-1885) 215 ani de la naștere. Expoziție de carte;
- 6 martie: Madame Bovary, regia Claude Chabrol, 1991. Proiecție film;
- 8 martie: Les Misérables, regia Robert Hossein, 1982. Proiecție film;
- 20 martie: Ziua Internaţională a Francofoniei. Expozitie de instrumente de lucru pentru învățarea limbii
franceze ;
- 3 mai: Ziua mondială a libertății presei. Expoziție publicații din colecțiile bibliotecii;
- 5 mai: Maurice Maeterlinck - scriitor și dramaturg belgian de limbă franceză, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură (1911) (1862-1949) 155 de ani de la naștere. Expoziție vitrină;
- 3-7 iulie: Virginica Bobolocu- artist plastic. Expoziție pictură în ulei pe pânză;
- 14 iulie: La Roumanie et la France – Ponts entre deux cultures. Vernisaj expoziție;
- 24 iulie: Alexandre Dumas, (Dumas-tatăl)- romancier și dramaturg romantic francez (1802-1870) 215 ani
de la naştere. Expoziție de carte;
47

- 31 august: Baudelaire 150 ans après. Expoziție carte;
- 26 septembrie: Ziua Limbilor Europene. Expunerea instrumentelor de lucru pentru învățarea limbilor
straine;
- 29 septembrie: 130 ans depuis la construction de la Tour Eiffel. Expoziție vitrină;
- 25 octombrie: Amélie, regia de Jean-Pierre Jeunet, 2001. Proiecție film;
- 30 octombrie: Suffragette”, regia Sarah Gavron, 2015. Proiecție film;
- 17 noiembrie: Centenar Octav Mirbeau 1848-1917. Expoziție de carte;
- 27 noiembrie: Dead poets society, regia Peter Weir, 1989. Proiecție film.
● Organizate de Filiala Omnia în colaborare cu alte instituții:
- 15 ianuarie: Journée Eminescu. Cerc de lectură;
- 1-8 martie: Expoziție mărțișoare;
- 9 martie: HAIKU. Atelier de lectură și creație;
- 13-14 martie: Luna francofoniei Dis-moi dix mots sur la toile... Cerc de lectură și creație literară;
- 15 martie: En lisant, en écrivant... Aux carrefour des arts – Baudelaire, poète et critique d’art. Cerc de
lectură și analiză a tablourilor;
- 9 mai: Europei îi place să citească! Atelier lectură;
- 7 iunie: Baudelairiana. Cerc de lectură;
- 9 iunie: Le temps de cerises – magie de l’enfance. Expoziție de desene;
- 31 august: Baudelairiana. Masă rotundă;
- 11 septembrie: De pe peliculă în lumea digitală. Expoziție de fotografie;
- 26 septembrie: Ziua Limbilor Europene. Masă rotundă;
- 28 septembrie: Made in China. Proiecție de fotografie din China contemporană;
- 11 octombrie: Să pătrundem împreună în sufletul cărților. Atelier de lectură;
- 19-20 decembrie: Concurs național Noël dans le monde francophone. Expoziție de desene.
XIV.2. Statistica privind programele și proiectele educative
Activitate

0-6 ani

7-14 ani

15-24 ani

25-64 ani

Programe și proiecte educative
Activităţi în cadrul programelor și
proiectelor educative
Participanţi la programe şi proiecte
educative pentru populaţie

2
136

5
89

2
43

1
7

757

1.901

965

247

Indicator statistic
(de activitate) /
Indicator
de
performanţă
●
Total: 10
●
Total: 275
●

Total: 3.870

XIV.3. Statistica privind participarea publicului la evenimente (Sediul Central)
Tip de eveniment

Număr de participanți

Evenimente
culturale
și
profesionale
organizate exclusiv de Bibliotecă

11.493

Evenimente
culturale
organizate în colaborare

36.884

Ateliere pentru copii

și

profesionale

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total participanți evenimente
(toate categoriile de vârstă):
52.000
●●

Total participanți (toate
categoriile
de
vârstă)
la
evenimentele organizate exclusiv
de Bibliotecă: 11.493

3.623
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XIV.4. Statistica privind participarea specialiștilor din Bibliotecă la evenimente culturale și
profesionale
Rezultate
Participare
la evenimente
profesionale din țară
Participare
la evenimente
profesionale din străinătate

culturale/

Unitate de măsură
eveniment
participant

culturale/

eveniment
participant

Cantitate
36
48
3

Observații
●
Participare cu lucrări:
21
●
Participare cu lucrări: 5

5

Lista evenimentelor culturale, ştiinţifice şi profesionale din ţară la care au participat specialiști
din Bibliotecă:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

Eveniment
Ziua internațională a francofoniei
Conferinţa La casa lumei elegante, sustinută de dr.
Camelia Ene şi Dr. Adrian-Silvan Ionescu, cu tema
moda și stilul vestimentar în sec. XIX
Workshop şi demonstraţie practică în tehnica
fotografică de sec. XIX cu colodiu umed, susţinută
de Dragoş Adriana
Deschiderea primului muzeu al icoanei - Museikon
Întrunire de lucru : Realizarea Ghidului de indexare
LIVES-Ro
Conferința #OrașulUserFriendly, Palatul Principilor
- trecut, prezent și viitor
Vernisajul expoziției itinerante Reforma 500
Prezentarea proiectului Start-up
Deschiderea celei de a X-a ediţii a Târgului de carte
Alba Transilvania
Ziua sistemului ALMA
Expoziţia Alba Iulia Memoria Urbis
Vernisajul expoziției Exponatul lunii - tabloul
"Bătălia de la Custozza"
Conferința susținută de Prof. Univ. Dr. Antonio
Camara
Întrunire de lucru : Realizarea Ghidului de indexare
LIVES
Conferință internațională IFLA LAC - Bibliotecile şi
Agenda Naţiunilor Unite pentru 2030
Conferința Patrimoniul între afirmare și asumare,
Festivalul Dilema Veche
Vernisaj expoziţie Bucureştii sub ocupaţie (1916 –
1918)
A XXVIII-a Conferință Națională a Asociației
Bibliotecarilor din România (ABR) Biblioteci.
Societate. Multiculturalitate
Întrunire de lucru : Realizarea Ghidului de indexare
LIVES
Conferinţa Omul şi obiectele

Organizator/Loc

Data

Casa de Cultură a Studenților, Alba
Iulia

19.03

Muzeul Municipiului Bucureşti

31.03

Universitatea de Arte Bucureşti,
Secţia Foto-Video

25.04

Alba Iulia

28.04

Biblioteca Națională a României

10-12.05
11.05

Muzeul National al Unirii, Alba Iulia
Alba Iulia
Casa de Cultură a Sindicatelor, Alba
Iulia
Biblioteca Academiei Române
Muzeul National al Unirii, Alba Iulia

13.05
17.05

Muzeul National al Unirii, Alba Iulia

6.06

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba
Iulia

15.06

Centrul de Conferințe Bușteni

11-14.07

IFLA și Universitatea de Vest
Timișoara, la Universitatea de Vest Timișoara
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba
Iulia
Muzeul de Istorie al Municipiului
Bucureşti

19.05
23.05
6.06

15-16.08
26.08
31.08

Biblioteca Universitară Brașov

6-8.09

Biblioteca Centrală Universitară Iași

27-29.09

Clubul universitar de cartofilie,
filatelie şi maximafilie de la Facultatea

29.09
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Nr.
crt.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

Eveniment

Organizator/Loc

Sesiunea Omagială Regina Soldat
Vernisajul expoziţiei Catedrala Încoronării –Istorie
şi Har
Întrunire de lucru : Realizarea Ghidului de indexare
LIVES
Vernisajul expoziţiei Familia Regală pe frontul
Marelui Război, 1916-1918
Conferința Națională ”Acces la literatură științifică
-Romanian international conference for research
and education
Conferinţa internaţională ArhivART-Identifying,
Understanding and interpreting Visual Archives
Expoziția 100 de zile ale Marii Uniri
Conferinţa de Control Intern Managerial

31.
32.

Colocviile profesionale anuale ale Bibliotecii
Județene Lucian Blaga
Prezentarea proiectului și a filmului documentar
Alba Iulia. O impresie vizuala prin amprente celebre
Conferința de inaugurare a Proiectului COD-QR
Prezentarea Cercetările arheologice de la Museikon

33.

Forumul resurselor pentru organizații culturale

30.

34.
Conferinţa Biblioteci în acţiune
35.

Vernisajul expoziţiei de fotografie Regina Soldat

Data

de Istorie, Universitatea Bucureşti
Asociaţia România Culturală

3.10

Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia

12.10

Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” Iași

23-25.10

Muzeul Cotroceni

25.10

Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” Iași

25-27.10

Universitatea Naţională de Arte şi
New Europe College
Museikon, Alba Iulia
Institutul de Control Intern
Managerial, București
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba
Iulia
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba
Iulia
Muzeul Principia, Alba Iulia
Museikon,
Alba Iulia
Organizat de Biroul Europa Creativă,
la București
Biblioteca Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară, ClujNapoca
Asociaţia România Culturală, la
Teatrul Naţional

27.10
10.11
13.11
14.11
14.11
15.11
23.11
5-6.12
7-8.12
19.12

Lista evenimentelor culturale, ştiinţifice şi profesionale din străinătate la care au participat
specialiști din Bibliotecă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Eveniment

Organizator/Loc

Inaugurarea unei Secțiuni Românești la Biblioteca din
Brent, în cadrul Zilelor Culturii Naţionale
Seminarul Internaţional C.Z.U., Clasificarea Faţetată, azi
Întâlnirea anuală a Asociației Europeana Network
(Europeana AGM), urmată de Forumul Cultural European
(Europeean commission cultural event – European
Cultural Forum)

Biblioteca din Brent, Anglia
Consorțiul C.Z.U., Londra
Milano, Italia

Data
11.01
13-16.09
7-8.12

Lista evenimentelor culturale, ştiinţifice şi profesionale din cadrul Bibliotecii:
Nr.
crt.
1.

2.

Eveniment
Lansarea proiectului
PartneringStarter – ANBPR
– INELI
Sesiunea de primăvară a
ABR. Secţiunea Periodice

Lucrare
INELI-Balkans:
obiectiv, etape,
realizări
Codul ISSN şi
resursele continue

Organizator/Loc

Data

Participanți

ANBPR și Biblioteca
Națională a României

22.02

Raluca Man

Biblioteca Națională a
României, în

10.05

Teodora Ușurelu
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Nr.
crt.

Eveniment

Lucrare
ştiinţifice

3.

4.

5.

6.

Sesiunea de primăvară a
ABR. Secţiunea Catalogare,
clasificare, indexare
Sesiunea de primăvară
ABR- Secţiunea Legislație
de bibliotecă și
perfecționare profesională
Sesiunea de primăvară a
ABR. Secțiune Achiziție și
dezvoltarea colecțiilor
Sesiunea de primăvară
ABR- Secţiunea Carte
veche. Conservare.
Restaurare

7.
Sesiunea de primăvară
ABR- Secţiunea Carte
veche. Conservare.
Restaurare

8.

9.

Şedinţa regională ISBN
pentru zona Balcanilor
Şedinţa regională ISBN
pentru zona Balcanilor

10.
Conferința Națională a
Managerilor Culturali
11.

Conferința Rolul
bibliotecilor în
transformarea digitală

Programul ISMN în
România

Organizator/Loc
colaborare cu ABR
Biblioteca Națională a
României, în
colaborare cu ABR

Data

Participanți

11.05

Mihai Ganciu

Nevoia de formare
profesională în
Biblioteca Națională a
României

Biblioteca Națională a
României, în
colaborare cu ABR

15.05

Mihaela Vazzola

Centrul Național de
Schimb

Biblioteca Națională a
României, în
colaborare cu ABR

17.05

Nicoleta Rahme,
Silviu Bogdea, Elena
Nițu

Biblioteca Națională a
României, în
colaborare cu ABR

18.05

Anca Andreescu

Biblioteca Națională a
României, în
colaborare cu ABR

18.05

Doina H. Biro

Biblioteca Națională a
României

14-15.06

Aurelia Perșinaru

Biblioteca Națională a
României

14-15.06

Aurelia Perșinaru

Biblioteca Națională a
României

29.10

Adriana Borună

Biblioteca Națională a
României

20.11

Adriana Borună

Evaluarea
documentelor de
patrimoniu.
Metodologie
Analizarea stării de
conservare a
documentelor și
bunurilor de
patrimoniu cu valoare
stiințifică și artistică etapă inerentă în
evaluarea lor.
Romanian ISBN
Centre : facts and
figures
Romanian Book
Market
Organizarea și
moderarea Worksopului dedicat
managerilor de
bibliotecă
Proiecte de
accesibilizare în
biblioteci

Lista evenimentelor culturale, ştiinţifice şi profesionale din ţară la care au participat specialiști
din Bibliotecă:
Nr.
crt.
1.

Eveniment

Workshop
DIVERTIMENTO
2.

3.

Colocviul anual al Școlii
doctorale, Facultatea de
Litere
Noaptea Muzeelor, la Iaşi,
cu ocazia vernisării

Lucrare

Organizator/Loc

Data

Participanţi

The architectonic complex
of the Trinitarians in the
public space of Vauban
fortress system in Alba
Iulia

Universitatea 1
Decembrie 1918,
Alba Iulia

27.01

Doina H. Biro

Cartea electronică în
România

Universitatea
București

18.05

Luminița Gruia

Prezentarea expoziției

Muzeul Literaturii
Române din Iași

20.05

Adriana
Dumitran
51

Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

8.

Eveniment
expoziţiei Arta actorului
prin arta fotografică –
Matei Millo văzut de Carol
Szathmari
Simpozionul Biblioteci,
cărți și cititori în
Transilvania Epocii
Moderne, cu ocazia
aniversării bicentenarului
Muzeului Național
Brukenthal
Vernisaj Expoziție de
acuarelă - Transilvania mea pictor Eugen Măcinic
Lansare carte Alba Iulia.
Dezvăluiri fundamentale
înr-un manuscris vienez
din 1865
Conferinţa Naţională ABR,
Ediţia a XXVIII-a,
Secțiunea Achiziții și
dezvoltarea colecțiilor
Conferinţa Naţională ABR,
Ediţia a XXVIII-a,
Secţiunea Catalogare,
clasificare, indexare.

9.
Conferinţa Naţională ABR,
Ediţia a XXVIII-a,
Secțiunea Carte Veche.
Conservare. Restaurare.

10.

11.

12.

Conferinţa Naţională ABR,
Ediţia a XXVIII-a,
Secțiunea Achiziție și
Dezvoltarea Colecțiilor
Simpozion ştiinţific Valori
Patrimoniale ale Bibliotecii
Academiei Române
Conferința Națională a
ANBPR, Inovație,
Creativitate, Leadership
Cluj-Napoca

13.

14.

Lucrare

Organizator/Loc

Data

Participanţi

Batthyaneum. O bibliotecă
europeană fondată de un
episcop-savant în contextul
strategiei politice a Contrareformei catolice, susţinută
de Casa de Austria a
Habsburgilor

Muzeul Național
Brukenthal, Sibiu

2.06

Doina H. Biro

Prezentare expoziție

Muzeul Național
al Unirii

15.07

Doina H. Biro

Prezentare carte - Alba
Iulia. Dezvăluiri
fundamentale înr-un
manuscris vienez din 1865

Muzeul Național
al Unirii, Alba
Iulia

24.08

Doina H. Biro

Dezvoltarea colecțiilor de
documente electronice.
Modelul spaniol

Universitatea din
Brașov

6-8.09

Adriana Borună

Alegerea numelui preferat
pentru autorii de limbă
spaniolă

Universitatea din
Brașov

6-8.09

Aurelia Mirceascu

Robertus Szentivany un
bibliotecar de elită al
Bibliotecii Batthyaneum.
Contribuţia sa la
valorificarea manuscrisului
carolingian, cunoscut
generic sub titlul Codex
aureus.

Universitatea din
Brașov

6-8.09

Doina H. Biro

Multiculturalismul
colecțiilor de bibliotecă.

Universitatea din
Brașov

6-8.09

Nicoleta Rahme

Secvenţe din activitatea
academicianului Vasile
Stroescu

Bibilioteca
Academiei
Române

14.09

Elena Cojuhari

Coordonare Workshop:
Organizarea bibliotecilor
mici și mijlocii

Biblioteca
Județeană Cluj

2-4.10

Adriana Borună,
Claudia Mărgărit

5-6.10

Adriana
Dumitran

20.10

Cristina

Conferinţa Internaţională
Retorici ale războiului în
artă

Războiul aşteptat:
reflectarea Marelui Război
în presa românească în
anii neutralităţii (1914 –
1916)

Colocviile Brăiloiu – Ediţia

Specificul naţional

Organizator
Institutul de
istorie a artei
George Oprescu
din Bucureşti, la
Academia Română
Institutul de
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Nr.
crt.

Eveniment
a X-a

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Conferința națională
Bibliologie și Patrimoniu
Cultural Național. Cartea
românească veche în
Imperiul Habsburgic (16911830), ediția a XI-a
Conferința internațională
Schimbare şi
(dis)continuitate, tradiţie şi
inovaţie în cei 500 de ani de
istorie a Reformei.
Perspectiva Reformei
extinse în Europa Centrală
și de Est
Expoziția Obiectul lunii,
« Intrarea lui Mihai
Viteazul în Alba Iulia »
Masa rotundă Arhive în
tranziţie – de la material la
imaterial
Zilele Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai
Eminescu” Iaşi – Biblioteca
și cultura memoriei
Zilele Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai
Eminescu” Iaşi – Biblioteca
și cultura memoriei
Sesiunea Națională
Unitate, continuitate și
independență în istoria
poporului român, în
secțiunea Restaurareconservare.

Lucrare

Organizator/Loc

românesc, fereastră spre
universalitate.
Manuscrisele lui
Constantin Brăiloiu
Despre Typis episcopalibus
și despre proiectele
editoriale, realizate sau
eșuate, ale episcopului
Transilvaniei Ignác
Batthyány
Societas Litteraria
Assiduorum și
materializarea sa în
Institutul Batthyanien. Un
inedit proiect de toleranță
religioasă propus de
episcopul Batthyany Ignac
la sfârșitul secolului al
XVIII-lea
Colaborare la prezentarea
și descrierea tehnicii
broderiei cu acul, utilizată
la realizarea tabloului.

Etnografie şi
Folclor Constantin
Brăiloiu

Data

Participanţi
Marinescu

Universitatea 1
Decembrie 1918,
Alba Iulia

26-27.10

Doina H. Biro

Universitatea
Babeș-Bolyai

27-28.10

Doina H. Biro

Muzeul Național
al Unirii, Alba
Iulia

1.11

Doina H. Biro

Prezentare

Centrul Naţional
al Dansului

7.11

Adriana
Dumitran

Biblioteca Națională a
României - Contribuții la
patrimoniul cultural
european în mediul virtual

Biblioteca
Centrală
Universitară Iași

10-12.11

Marinela Covaci

Dreptul de autor în Piața
Digitală Unică

Biblioteca
Centrală
Universitară Iași

10-12.11

Nicoleta Rahme

Proiectul de conservare și
valorificare științifică a
unor fragmente de
manuscrise pe pergament,
început la Biblioteca
Batthyaneum în anul 1912.

Muzeul Național
al Unirii, Alba
Iulia

23-24.11

Doina H. Biro

Lista evenimentelor culturale, ştiinţifice şi profesionale din străinătate la care au participat
specialiști din Bibliotecă:
Nr.
crt.
1.

Eveniment
Colocviul internațional al
EPHE Paris în colaborare
cu Biblioteca Academiei
din Budapesta:
Construction, décor et
iconographie des
e
bibliothèques au XIX siècle

Lucrare

Les transformations du
Batthyaneum du XIXe au
début du XXe siècle: usages
et architecture

Organizator/
Loc
EPHE Paris în
colaborare cu
Biblioteca
Academiei din
Budapesta/
Budapesta

Data

Participanţi

6-8.04

Doina H. Biro

53

Nr.
crt.
2.

3.

Eveniment

Organizator/
Loc

Data

Participanţi

15-16.05

Octavian
Gordon

Prezentarea noului sediu al
Bibliotecii Naționale a
României

CENL, Brtitish
Library

PartneringStarter : A
customized new service
aimed to support libraries in
partnership brokering
activities

Atena

31.0803.09

Raluca Man

CENL Workgroop
Copyright/Stockholm

Raport de prezentare a
situației copyright-ului în
România, punct de vedere
național cu privire la
Propunerea de Directivă
DSM

Stockholm

12.10

Nicoleta Rahme

Conferința The
Development of
collaboration of the
European libraries in
virtual space

Biblioteca Națională a
României - Contribuții la
patrimoniul cultural
european în mediul virtual

Chișinău

1-2.11

Marinela Covaci

Întâlnirea Generală Anuală
CENL 2017
International Network of
Energing Library
Innovators in the Balkan
Region: 3rd Convening
Agenda.

4.

5.

Lucrare
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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
Unitate de
măsură

Rezultate

Cantitate

Observații

Periodice
editate
de
Bibliotecă (format tipărit)

număr

15

Revista Bibliotecii Naționale a României, 2015;
Revista Română de Conservare și Restaurare a
Cărții, 8/ 2015;
Informare și documentare: activitate științifică și
profesională, 9/2016
Biblioteca: Revistă de bibliologie și știința informării,
1-12/2017

Periodice
editate
de
Bibliotecă (format electronic)

număr

1

Bibliografia Națională. Seria Teze de doctorat, 1/ 2013

număr

9

număr

1

număr

1

număr

2

număr

11

număr

13

număr

1

număr

1

număr

1

Bibliografia Națională. Seria Articole din publicații
periodice. Cultură, 11-12/ 2015; 1-7/ 2016
Bibliografia Națională. Seria Românica, 2016
Bibliografia Națională. Seria ABSI – Articole din
bibliologie și știința informării, 1/ 2016.
Bibliografia Națională. Seria Publicații seriale, 2015;
2016
Bibliografia Națională. Seria Cărți. Albume. Hărți,
16-24/ 2012; 1, 2, 3/ 2013
Bibliografia Cărților în Curs de Apariție – CIP
Catalogul Cărților Străine intrate în bibliotecile din
România, 2016
Repertoriul periodicelor străine intrate în
bibliotecile din România, 2016
Aniversări culturale,2017

XV.2. Statistică privind activitățile specifice tipografiei și legătoriei
Rezultate

Tip
document

Unitate
măsură

Tipărire

publicații
periodice

de

Cantitatea

Observații

exemplare

188

exemplare

230

Legare

materiale
informative
documente

Revista Informare și
documentare:
activitate științifică
și profesională, 2015
afișe, pliante etc.

exemplare

610

Broșare

publicații

exemplare

188

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă
●
Total documente tipărite
(exemplare): 418
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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
Activităţi de cercetare în vederea
asigurării
a
compatibilității
și
interoperabilității bazelor de date

acţiuni

permanent

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

înregistrări

70.000

Înregistrări exportate din aplicația Lives,
în format XML

XVI.5. Statistică privind rapoartele şi statisticile din bazele de date bibliografice
Activități

Unitate
măsură

Obținerea de informații din baza de date a
Aleph pentru statistici la nivel de
departament sau de instituție
Înregistrări în baza de date bibliografică
la 31 decembrie 2017
Creșterea fizică a bazei de date
bibliografice

intervenție

38

înregistrare

1.598.300

Total înregistrări în catalog
(baza de date): 1.598.300

înregistrare

53.140

●●

înregistrare

361.770

Înregistrări în baza de date de autorități la
31 decembrie 2017

de

Cantitate

Indicator
statistic
(de
activitate) / Indicator de
performanţă

●

Înregistrări noi în catalog
(baza de date): 53.140
●●●

Procent înregistrări noi din
total înregistrări în catalogul
online (baza de date): 3,32%
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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 implementarea 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

Mentenanța echipamentelor IT

Mentenanța echipamentelor audio-video și
de telecomunicații

Mentenanța echipamentelor tehnice

Rezultate
Helpdesk (instalări, configurări etc. )
Intervenții hardware echipamente (instalări, reparații, depanări,
schimbat tonere, reglaj/înlocuire ribon etc.)
Dezvoltare și actualizare Macros Bibnat (Monit. 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
Implementare sistem înregistrare solicitări pentru necesar audiovideo 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 audiovideo, montare boxe, mixare audio etc.
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
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XVII.2. Situația privind activităţile administrative
Activitate

Evidență terenuri și construcții aflate în
administrarea Bibliotecii Naționale

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

Efectuare
deratizarea,
dezinsecția
dezinfecția sediilor Bibliotecii

și

Rezultate/ Observaţii
Întocmirea documentației cadastrale pentru Sediul Central al
BNaR și sediul Filialei 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.
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 sediile filialelor Batthyaneum și Omnia, curățenia a fost
efectuată de personalul de specialitate, cu materiale de curățenie
și obiecte de inventar specifice, distribuite din depozit.
Deratizarea demisolului cu firme contractate (pentru Sediul
Central).
Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția cu firmă specializată
pentru sediul Filialei Batthyaneum (Alba Iulia).
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TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
▓ Sinteza bugetului pe surse de finanțare11

Execuție bugetară
● În anul 2017, Bibliotecii Naţionale a României i-a fost aprobat un buget de 17.546 mii lei.
1. Bugetul pe anul 2017
Buget defalcat
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Alte transferuri

Unitate de măsură
mii lei
mii lei
mii lei

Cantitate
10.843
6.653
50

Unitate de măsură
mii lei
mii lei

Cantitate
17.393
153

2. Surse de finanțare pe 2017
Subvenţie de la bugetul de stat
Venituri proprii

3. Ponderea fiecărui capitol de cheltuieli în bugetul alocat
Buget defalcat
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Alte transferuri

Unitate de măsură
%
%
%

Cantitate
61,80
37,92
0,28

● Faţă de bugetul aprobat pe anul 2017, Biblioteca Naţională a României a realizat venituri totale de
17.532,09 mii lei (indice de realizare de 99,92%), defalcat pe surse de finanţare astfel:
4. Sursele de finanțare buget
Subvenţie de la bugetul de stat
Venituri proprii

Unitate de măsură
mii lei
mii lei

Cantitate
17.393
139,09

Indice de realizare (%)
100
90,91

● Bugetul primit în anul 2017 a fost cheltuit în proporţie de 95,34%.
● Menţionăm că suma de 139.094 lei reprezentând venituri încasate a fost cheltuită integral.
5. Statistica privind indicele pe capitol de cheltuieli
Indice cheltuieli
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Alte transferuri

Unitate de măsură
%
%
%

Cantitate
99,09
89,64
39,72

● Din subvenţia de 17.393.000 lei, la data de 31 decembrie 2017 au rămas necheltuiți 804.400,98 lei.

11

A se vedea Bugetul complet_2017
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6. Statistica privind sumele necheltuite
Unitate de măsură
lei
lei
lei

Cheltuieli de personal (cap. 10)
Bunuri şi servicii (cap. 20)
Alte transferuri (cap. 55)

Cantitate
98.995,63
675.593,62
30.141,43

● Aceste sume nu au fost cheltuite din următoarele motive:
1. La capitolul 10 „Cheltuieli de personal” s-au înregistrat economii datorate pensionării unor
salariaţi, neocupării în totalitate a posturilor scoase la concurs şi faptului că nu s-au aplicat prevederile
OUG 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, modificată şi
completată prin OUG 20/ 2016 şi OUG 43/ 2016, pentru perioada august – decembrie 2016.
2. La capitolul 20 „Bunuri şi servicii” s-au înregistrat economii în urma achiziţiilor efectuate
prin SEAP, fie printr-o prospectare corectă a pieţei, în cazul cumpărării de bunuri, fie a imposibilităţii
efectuării unor achiziţii, din cauza codurilor CPV sau a timpului insuficient pentru parcurgerea tuturor
etapelor achiziţiei.
Acest lucru s-a datorat şi faptului că, deşi Ministerul Finanţelor Publice emisese Ordinul nr. 3244/
19.12.2017 prin care se stabilea ca ultima zi de plată a obligaţiilor să fie data de 29.12.2017, ora 10.00, acesta a
fost modificat prin OMFP nr. 3315/ 22.12.2017, prin care se stabilea ca dată ultimă de efectuare a plăţilor în
anul 2017 data de 27.12.2017, ora 12.00.
Acest lucru a fost cunoscut în data de 27.12.2017, odată cu reîntoarcerea la serviciu după zile libere
de Crăciun.
3. La capitolul 55 „Alte transferuri” s-au înregistrat economii datorate fluctuaţiei cursului
valutar leu – euro în momentul efectuării plăţilor externe şi faptului că nu au fost achitate cotizaţiile
restante aferente perioadei 2008 – 2011 pentru ISMN şi cotizaţia aferentă anului 2014 pentru servicii TEL
(The European Library).
Suma de 804.400,98 lei a fost restituită ordonatorului principal de credite – Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale, în termenul prevăzut de prevederile legale, după cum urmează:
- OP nr. 1171/ 28.12.2017: 803.238,97 lei;
- OP nr. 1173/ 28.12.2017: 1.124,01 lei;
- OP nr. 1174/ 29.12.2017: 38,00 lei.
Veniturile totale încasate în anul 2017 au fost realizate în proporţie de 90,91% din bugetul aprobat
(139.094 lei venituri încasate faţă de 153.000 lei venituri estimate).
De asemenea, pe parcursul anului 2017 BNaR a încasat sume reprezentând plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85), în valoare de 41.246,57 lei, sumă virată Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale cu OP nr. 1172/ 28.12.2017.

XIX.7. 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
Alte venituri din
prestări de servicii
şi alte activităţi

55.000

54.404

98,92

90.000

76.690

85,21

33.50

Observaţii
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Cod
clasificaţie
bugetară

Denumire

Venituri
aprobate prin
buget (lei)

Venituri
încasate
(lei)

Indice
de
realizare (%)

Observaţii

37.01

Venituri din donaţii
şi sponsorizări

8.000

8.000

100

Fundaţia Fildas Art (4.000 lei)
şi S.C. Castel Film S.R.L. (4.000
lei) în baza contractelor
nr.7869 /08.09.2017 şi nr.
7936/ 11.09.2017 având ca scop
susţinerea
activităţii
desfăşurate
de
Biblioteca
Naţională a României, în
calitate de organizator al
evenimentului
Nocturna
Bibliotecilor.

153.000

139.094

90,91

Total

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.

▓ Informații legate de procesul de achiziții publice12
● Atribuirea contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de
servicii.

Rezultate
Procese de achiziții

Achiziții desfășurate prin SEAP
Durata medie a unui proces de achiziție
publică

Contestații formulate la CNSC
Proceduri anulate sau în curs de anulare

12

Observații
27 contracte de prestări servicii;
1 contract prestări servicii prin Procedură simplificată proprie;
1 Procedură simplificată online – anulată
221
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)
1
1 procedură simplificată online

A se vedea Contracte_2017
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▓ Informații despre litigii în care a fost implicată Biblioteca Națională a României în 2017
● 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.

Litigii aflate pe rolul
instanţelor de judecată

Număr

Tipul și obiectul litigiului, cu indicarea contextului

24

– revendicare imobiliară: 2 (recurs)
– contencios administrativ fiscal – anulare act administrativ: 1 (fond)
– procedura insolvenţei: 1 (fond)
– atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea

Litigii pierdute

1

Litigii câștigate

3

85/2014): 1
– plângere contravenţională: 2 (fond)
– plângere contravenţională: 1 (apel)
– drept de autor şi drepturi conexe recunoaştere drepturi de autor/
pretenţii/ daune morale: 1 (fond)
– pretenţii: 1 (fond)
– litigiu privind achiziţiile publice: 1 (fond)
– litigii de muncă: 12 (fond)
– litigii de muncă: 1 (apel)
– atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea
85/2014): 1

– litigii de muncă: 1
– revendicare imobiliară: 1
– plângere contravenţională: 1

▓ Informații despre managementul resurselor umane13
► Numărul de posturi aprobate în 2017: 264
Numărul de posturi ocupate (la 31 decembrie 2017): 221
Numărul total de posturi disponibile (la 31 decembrie 2017): 43

Informații
despre
fluctuația de personal

În 2017
Intrări de personal
Ieșiri de personal

Număr personal
6
15

Fluctuația de personal
Coeficient: 6,78%

► Număr de concursuri organizate în 2017: 12
Numărul de posturi ocupate în urma concursurilor: 6

13

A se vedea Organigrama_2017
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► Număr funcții de conducere exercitate temporar (la 31 decembrie 2017): 7

la 1 ianuarie

Număr
fucții
conducere
29

la 31 decembrie

26

În 2017
Informații
despre
fluctuația
la
nivelul
funcțiilor de conducere

de

Fluctuația
la
nivelul
funcțiilor de conducere
Coeficient: 10,9%

► Pe parcursul anului 2017, Ministerul Culturii și Identității Naționale a organizat un concurs de proiecte
de management pentru Biblioteca Națională a României (4 aprilie – 9 mai 2017), care nu s-a finalizat cu
ocuparea postului de manager, pe parcursul anului 2017 conducerea Bibliotecii fiind asigurată de
4 manageri interimari.
► Venitul mediu în 2017, inclusiv diferite sporuri14: 4.026 lei / persoană

14

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 (cf. art. 38 alin. 2 coroborat cu art. 15), spor pentru munca de noapte (cf. art. 20 , alin. 1 și 2).
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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

10

În cadrul a 5 apeluri:
- American Corner – activități culturale de vară
(dezbateri și evenimente pentru copii și tineri);
- Sisteme Integrate de Bibliotecă – scanare și
accesibilizare documente în format digital;
- Traducere în engleză a site-ului Bibliotecii;
- American Corner – activități prilejuite de
sărbătorile de iarnă
- Biroul Referințe Bibliografice - elaborarea de
bibliografii retrospective analitice.

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

Acorduri-cadru de parteneriat
încheiate
de
Biblioteca
15
Naţională a României

acorduri

26

anexe

16

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.

15

Din septembrie 2017, Biblioteca Națională a României a revizuit parteneriatele încheiate pe termen lung, 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

CENL (Foundation Conference of
European National Librarians)

Asociații
internaționale

profesionale

Agenţia Internaţională ISBN

Activitate în cadrul asociației
- Adunarea Generală Anuală CENL,
Londra, 15-16 mai 2017 (lucrarea
Prezentarea noului sediu al Bibliotecii
Naționale a României);
- Întâlnirea Grupului de lucru pe teme de
copyright, Stockholm, 12 octombrie 2017
(lucrarea Raport de prezentare a situației
copyright-ului în România, punct de
vedere național cu privire la Propunerea
de Directivă DSM)
- Şedinţa regională ISBN pentru zona
Balcanilor,
București,
Biblioteca
Naţională a României, 14-15 iunie 2017;
- 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

- Realizarea Raportului anual de
activitate al Centrului Naţional ISSN;
- Participarea la studiul realizat de
Centrul Internaţional ISSN privind
aplicarea sistemului ISSN la nivel
internaţional

LIBER (Ligues des Bibliotèques
Européennes de Recherche)
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CONCLUZII GENERALE ȘI SPECIFICE PE INSTITUȚIE
În anul 2017, 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. Acest fapt a fost condiționat și de bugetul alocat, cu aprox. 17% mai mic
decât cel din 2016.
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, instituția dispunând în prezent de doar 26% din
numărul de angajați stabilit prin Legea bibliotecilor 334/2002 (995 de angajați) şi de doar 50% din numărul
de angajaţi la nivelul anului 1995. Conform ROF-ul nr. 2852/ 2014, numărul maxim de posturi aprobate este
de 264, din care 30 funcții de conducere și 234 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.

▓ Probleme care au condus la nerealizarea anumitor indicatori de activitate/performanță și
eventuale propuneri pentru remedierea acestora
În anul 2017, Biblioteca Națională a României s-a confruntat cu o serie de deficiențe profesionale și
administrative 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. Există un decalaj foarte mare între momentul intrării
publicațiilor în Bibliotecă și momentul în care acestea pot fi consultate de către utilizatori. Pentru a se
ameliora acest decalaj, la 1 ian. 2017 fluxul a fost modificat astfel încât să se lucreze în paralel publicațiile
curente și cele intrate în anii anteriori în bibliotecă, de la această dată încercându-se totodată recuperarea
întârzierii. În prezent, pe lângă documentele din 2017, s-a ajuns la prelucrarea documentelor intrate în
Bibliotecă la începutul anului 2016.
2. Lipsa rafturilor și a mobilierului de depozitare. Este 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, spațiul de creștere preconizându-se că se va umple în cel mult un an.
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
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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 urme avansate
de deteriorări chimice și biologice), a lipsei de personal, care a făcut imposibilă efectuarea procesului de
triere și selecție. Fiind supuse unui proces de mutare dintr-un spațiu în altul, precum și din cauza
condițiilor precare de depozitare și conservare până la mutarea lor în sediul nou, starea fizică și bio-chimică
a documentelor s-a deteriorate, dezvoltându-se diverse mucegaiuri (unele active, altele pasive). 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. Neefectuarea proceselor de decontaminare și igienizare duce la boli
profesionale extrem de grave ale personalului care este angrenat în astfel de activități. Fondurile
destructurate se caracterizează prin volumul mare și diversitatea tipăriturilor, necunoașterea exactă a
componenței fondurilor respective, a valorii acestora, a diferitelor forme de evidență gestionar-contabila.
Încă nu a fost demarată procedura de integrare în colecţiile bibliotecii din cauza lipsei dotărilor
laboratorului de decontaminare şi igienizare, a insuficienţei resurselor umane şi financiare necesare pentru
desfăşurarea în bune condiţii a unui proces de lungă durată, care implică toate departamentele instituţiei.
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. Proceduri greoaie pentru achiziţia de documente. Procedurile pentru achiziția de documente
presupune un volum mare de muncă pentru pregătirea multor categorii de documente financiar-contabile,
oferte analizate din perspective financiare, asimilarea achiziției de carte unei achiziții obișnuite, bazate pe
coduri CPV, fără a exista excepții în favoarea bibliotecilor. Astfel, timpul alocat întocmirii și verificării
documentației și actelor de intrare pentru toate modalitățile de dezvoltare a colecțiilor depășește timpul
alocat operațiunilor de selecție/deselecție.
6. Majorarea taxelor poștale internaționale. În 2017, s-a constatat o scădere a numărului de documente
achiziționate prin Schimb internațional, motivul fiind acela că, începând cu 1 martie 2016, Ministerul
Comunicațiilor și Societății Informaționale a decis majorarea fără precedent a tarifelor serviciilor poștale
internaționale pentru publicațiile destinate schimbului, ceea ce a avut un impact major asupra cheltuielilor
bibliotecilor.
Propunere: În acest sens, încă din anul 2016 Biblioteca Națională și Sindicatul Bibliotecii au solicitat MCIN
inițierea unor demersuri legislative care să reglementeze serviciile de expediere a tuturor documentelor de
bibliotecă destinate schimbului și împrumutului intern și internațional, prin reducerea cu cel puțin 50% a
tarifelor pentru biblioteci, având în vedere misiunile și funcțiile specifice pe care le îndeplinesc.
7. Lipsa unui buget separat pentru distribuirea depozitului legal către beneficiari. Conform Legii
Depozitului Legal, Biblioteca Națională are obligația de a redistribui către cele 4 biblioteci beneficiare
(Biblioteca Academiei Române, BCU Cluj-Napoca, BCU Iași, BCU Timișoara) documentele cu titlu de
depozit legal. Pentru aceasta, Biblioteca trebuie să efectueze aproximativ 6 transporturi/ lună către
beneficiarii din Iași, Cluj și Timișoara. În acest sens, este necesară alocarea de fonduri destinate
transportului.
8. Acces greoi privind consultarea tezelor de doctorat intrate în Biblioteca Națională. Conform
Notei de serviciu nr. 7731/ 22.09.2016 comunicarea în salile de lectură a exemplarelor originale din tezele de
doctorat în format tradițional (pe suport de hârtie) a fost sistată și a fost demarată activitatea de realizare a
copiilor-substitut și de comunicare a variantei electronice prin stații de lucru fară conexiune la internet și
pe porturi active instalate într-una din sălile de lectură. Deși sunt solicitate frecvent, tezele de doctorat nu
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pot fi accesate, întrucât copiile-substitut se realizează cu un decalaj foarte mare. În plus, stațiile de lucru
din sala de lectură sunt depășite tehnic și nu permit o afișare corectă a copiilor substitut.
9. 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, BNR 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.
10. Întârzieri la apariţia publicaţiilor Bibliotecii Naționale. Sunt înregistrate întârzieri foarte mari (de
aproape 3 ani) în cazul majorităţii revistelor editate de Bibliotecă. Lipsa materialelor tipografice (hârtie,
tonner) și a celor de legătorie contribuie, de asemenea, la întârzierile în apariția publicaţiilor. Această
situație are ca rezultat o imagine negativă a Bibliotecii.
11. Lipsa unui spaţiu special pentru expoziţii cu lucrări originale. Există nevoia unui spaţiu care să
aibă asigurate condiţiile de siguranţă şi microclimatice, astfel încât să permită expunerea de documente de
patrimoniu. Precizăm că Biblioteca Națională nu ar putea organiza o expoziție permanentă în care să fie
prezentate documente valoroase din patrimoniul său din cauza lipsei unui astfel de spațiu.Toate
bibliotecile naționale dispun de spații expoziționale securizate în care sunt etalate documente de
patrimoniu originale.
14. 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
clădirii, conservarea şi prezervarea documentelor, în scopul valorificării culturale şi ştiinţifice a colecţiei de
patrimoniu deţinute de Biblioteca Batthyaneum.
13. 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. Închiderea Sălii Oglinzilor, din cauza accidentului tehnic din 2015, a dus la
interzicerea accesului în încăpere până la data valorificării concluziilor expertizei tehnice, expertiză care
face parte integrantă din proiectul „Lucrări de restaurare și consolidare a clădirii Bibliotecii Franceze
Omnia, Craiova”, întocmit în 2009, către firma de proiectare S.C. Impex Romcatel S.A., managementul de
proiect fiind asigurat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul MNCIN.
14. 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), integrarea
bazei de date bibliografice în WorldCat, lipsa unei soluții de stocare date de mare capacitate, 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:
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● 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 unui scanner profesional pentru documente mai mari de A3; 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 unei soluții de Delivery&Discovery de regăsire a informațiilor din toate bazele de date; lipsa unui
sistem informatizat de comunicare între săli și depozite.
● Nu există un contract de mentenanță pentru sistemele Aleph şi Digitool, lucru care pune în
pericol îndeplinirea obiectivelor și activitatea serviciilor de specialitate.
● Deși s-au făcut teste în scopul integrării colecției în baza de date WorldCat, lipsa bugetului
necesar și a resurselor umane au împiedicat concretizarea integrării înregistrărilor bibliografice în acest
catalog.
● Lipsa unei soluții de stocare a datelor, de mare capacitate, face ca: arhivarea obiectelor scanate în
format de prezervare pe termen lung, respectiv formatul TIFF, să se realizeze pe hardisk-uri externe; să nu
se asigure backup-ul imaginilor prelucrate pentru Biblioteca digitală şi al corespondenţei email; anumite
proiecte să fie blocate, deoarece nu se poate asigura arhivarea obiectelor digitale și nici a backup-ului; să
nu se poată demara procedura de upload a imaginilor utilizatorilor în baza de date, deoarece nu se poate
asigura backup-ul folder-ului, iar spațiul dedicat de pe server este limitat și atingerea capacității lui ar
presupune stoparea acestei activități la un moment dat.
● 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. Această deficienţă are ca rezultat şi imposibilitatea deschiderii, în cadrul
Bibliotecii, a unui restaurant, precum și imposibilitatea acreditării Bibliotecii ca centru de formare
profesională pentru ocupaţiile de bibliotecar, conservator, formator de formatori etc.De asemenea,
Biblioteca nu deţine cartea tehnică a clădirii, iar acest lucru împiedică instituţia să facă demersurile
necesare obţinerii autorizaţiei sus amintite.
● 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
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