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Anexă 

1. REGNEALĂ, Prof. Univ. Mircea (coordonator). Tratat de biblioteconomie.  Vol. II  (Partea  a 

II-a), Bucureşti: Editura ABR, 2016, 587 p. (60 lei). 

Cu acest volum se încheie abordarea tehnicilor fundamentale de biblioteconomie începute cu 

partea întâi a volumului II. Sunt dezvoltate aici temele:  indexarea documentelor; sisteme standardizate 

de control bibliografic; sistemul de cataloage de bibliotecã; prezervarea, conservarea, restaurarea; 

comunicarea colecţiilor; produse şi servicii de informare; evaluarea în bibliotecã, statistica de 

bibliotecã. Volumul, care cuprinde 587 pagini, este tipărit pe hârtie lucioasă, cu ilustrații color, cu 

fascicole cusute și coperte cartonate. 

 

2. REGNEALĂ, Prof. Univ. Mircea (coordonator). Tratat de biblioteconomie. Vol. II (Partea I), 

Bucureşti: Editura ABR, 2014, 619 p. (60 lei). 

Acest volum cuprinde tehnici fundamentale de biblioteconomie - dezvoltarea colecțiilor, 

evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor, precum și catalogarea colecțiilor - la care se adaugă 

informatizarea bibliotecilor, prima sinteză românească asupra acestui subiect. Lucrarea realizată de 

prestigioși specialiști români se bazează pe cercetări, norme și standarde naționale și internaționale, dar 

și pe legislația românească de profil. Volumul cuprinde 619 pagini, cu 148 de pagini mai mult decât 

volumul I, și este tipărit pe hârtie satinată, cu ilustrații color.   

 

3. REGNEALĂ, Prof. Univ. Mircea (coordonator). Tratat de biblioteconomie. Vol. I. 

(Biblioteconomie generală), ediţie provizorie, Bucureşti: Editura ABR, 2013, 471 p. (60 lei). 

Acest prim volum face parte din Tratatul de biblioteconomie şi, aşa cum este menţionat în 

subtitlu, abordează teme de biblioteconomie generală precum: istoria cărţii şi a bibliotecilor, scrisul şi 

cartea pe teritoriile locuite de români, tehnologiile cărţii, apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor, apariţia şi 

dezvoltarea bibliotecilor româneşti, biblioteci româneşti contemporane, arhitectura bibliotecilor, 

biblioteconomie universală, biblioteconomia românească etc. 

 

4. REGNEALĂ, Mircea (editor). Romanian Libraries, traducere în limba engleză de Corina 

Apostoleanu, Bucureşti: Editura ABR, 2011, 225 p. (30 lei).  

Cartea de faţă este o culegere tradusă în limba engleză, care prezintă principalele biblioteci 

româneşti şi este formată din următoarele șase studii: Biblioteca Naţională a României de Elena 

Tîrziman; Biblioteca Academiei Române de Gabriela Dumitrescu; Biblioteci universitare de Robert 

Coravu; Bibliotecile speciale de Mihaela Zecheru; Bibliotecile publice de Gheorghe Buluţă şi 

Bibliotecile şcolare de Carmen Pesantez. 
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5. DUMITRĂŞCONIU, Constanţa. Repertoriul lucrărilor elaborate de Bibliotecile din România. 

Lucrări elaborate de biblioteci universitare. Vol. 2, Coordonare generală Prof. Univ. Dr. Mircea 

Regneală, Bucureşti: Editura ABR, 2010, 345 p. (30 lei).  

Această lucrare este o continuare a volumului 1 (Lucrări elaborate de biblioteci publice), editată 

de aceeaşi autoare. De această dată sunt abordate lucrările editate de bibliotecile universitare din 

România. Noutatea cu care vine acest al doilea volum faţă de primul este aceea că, pe lângă indexurile 

consemnate în primul volum, are şi indici bibliografici pentru seriale, dicţionare şi indexul lucrărilor 

care repertoriază teze de doctorat. 

 

6. MARCU, Angela. Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci. Sinteză documentară, 

Bucureşti: Editura ABIR, 2006, 76 p. (5 lei).  

Aşa cum afirma autoarea „lucrarea de faţă îşi propune să configureze o imagine concludentă a 

activităţilor serviciilor de referinţe în bibliotecile din străinătate, în special în cele americane”. Cartea 

vine în sprijinul bibliotecarilor ce lucrează în serviciul referinţe arătând, aşa cum sugerează şi titlul, noile 

tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci. 

 


