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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

 

Informaţii personale 
  

Nume / Prenume  Jugănaru Marian Bogdan  
 

Adresa(e) C. A. Rosetti Nr.20, Sector 1, Bucureşti (România)  
Mobil +40.721.271.414    

E-mail(uri) bogdanjuganaru06@yahoo.com, bogdan.juganaru@gmail.com,    

Naţionalitate(-tăţi) Română   

Data naşterii 08/06/1975  

Sex Bărbătesc  
  

 

Experienţa profesională 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Perioada 2016 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Bibliograf (S.IA)  

Activităţi si responsabilităţi principale Descrierea bibliografică retrospectivă în sistem informatizat a publicaţiilor seriale, în cadrul proiectului 
CRP (Catalogarea Retrospectuvă a Periodicelor), realizarea periodică de investigaţii în depozitele de 
conservare a acestui tip de documente în scopul verificării și a sincronizării colecţiei cu datele existente 
în evidențele serviciului de catalogare, specializat, actualizarea periodică a colecțiilor catalogate în 
sistemul integrat de bibliotecă Aleph 500, care se regăsesc în OPAC. 
Actualizarea periodică a catalogului alfabetic de serviciu. 
Selectarea unităților bibliografice din cadrul fondului de foi volante al Bibliotecii Academiei Române 
care urmează să fie igienizate, restaurate, catalogate în format UNIMARC bibliographic și digitizate în 
cadrul proiectului DFV (Digitizarea Foilor Volante) 

 

Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Academiei Române 

Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Conservarea, prezervarea, prelucrarea ,dezvoltarea patrimoniului cultural-ştiinţific naţional și 
menținerea sa în circuitul public 

 

 

 

  

Perioada 09.2015  - 09.2019  

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Director ABR  

Activităţi si responsabilităţi principale Atribuții administrative şi ştiinţifice, în cadrul Asociaţiei: 

Coordonarea filialelor din județele: Dolj, Gorj și Vâlcea; 

Responsabilități în plan editorial; 

 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Bibliotecarilor din România (A.B.R.)  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asociație profesională – comunitatea bibliotecară  

  

 

Perioada 2008 - 2016   

Funcţia sau postul ocupat Bibliograf (S.I)  
Activităţi si responsabilităţi principale Descrierea bibliografică retrospectivă în sistem informatizat a fondului de publicaţii periodice al B.A.R., 

realizarea periodică de investigaţii în depozitele de conservare a publicaţiilor seriale în scopul verificării 
colecţiilor, actualizarea periodică a catalogului alfabetic de serviciu.  
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Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Academiei Române 
Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conservarea, prezervarea, prelucrarea ,dezvoltarea patrimoniului cultural-ştiinţific naţional și 
menținerea sa în circuitul public 

 

  

 

Perioada 2004 →   

Funcţia sau postul ocupat Cenzor  
Activităţi si responsabilităţi principale Controlul financiar intern  

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Sindicatelor din Bibliotecile din România 
Ion Ghica Nr.4, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate sindicală la nivel naţional/Protecţie socială în cadrul comunității bibliotecare din România  

  

 

Perioada 03/2003 - 03/2009   

Funcţia sau postul ocupat Operator interviu  
Activităţi si responsabilităţi principale Recrutarea şi selecţionarea persoanelor care participă la studii de piaţă cantitative (testări de programe 

tv) sau calitative (focus-grupuri, interviuri sociologice individuale, testări de produse) 
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Synovate S.R.L. 
Siriului Nr.1, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare de piaţă  

  

 

Perioada 03/2003 - 03/2009  

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte  
Activităţi si responsabilităţi principale Întărirea cadrului legal ce vizează menţinerea şi dezvoltarea unor drepturi salariale, demersuri legale 

privind obţinerea unor drepturi salariale, protejarea unor drepturi sociale deja existente, prin mijloace 
legale, susţinerea şi dezvoltarea unor proiecte de perfecţionare profesională a personalului instituţiei 
noastre, coordonarea unor activităţi de natură sindicală, atragerea de sponsorizări în vederea 
cadourilor de Crăciun pentru copiii membrilor noştri de sindicat şi manageriatul unor activităţi recreative 
în acest context, participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Academiei Române, 
cu rol consultativ, în comisiile de examen pentru angajări/promovări precum şi implicarea în toate 
activitățile care vizează drepturi de orice natură ale membrilor de sindicat. 

 

Numele şi adresa angajatorului Sindicatul Liber Independent al Bibliotecii Academiei Române 
Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sindicat/Protecţia socială  

  

 

Perioada 2001 - 2008   

Funcţia sau postul ocupat Bibliograf (S.II)  
Activităţi si responsabilităţi principale Prelucrarea fondului de publicaţii intrate în Biblioteca Academiei Române prin Legea Depozitului 

Legal, descrierea bibliografică a publicaţiilor seriale în sistem informatizat, realizarea periodică de 
investigaţii în depozitele de conservare a publicaţiilor seriale în scopul verificării colecţiilor 

 

Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Academiei Române 
Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conservarea, prezervarea, prelucrarea, dezvoltarea patrimoniului cultural-ştiinţific naţional și 
menținerea sa în circuitul public 

 

  

 

Perioada 2006 - 2008   

Funcţia sau postul ocupat Team manager  
Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea si gestionarea activitatii agentilor de credite locative în sistem bauspar din cadrul 

Serviciului de Consiliere Financiar-Bancara, prezentarea unor produse financiar-bancare ale HVB – 
Locuinte in cadrul unor companii interesate de credite locative dar si persoanelor fizice interesate, 
adoptarea unor strategii de marketing bancar menite sa dezvolte piata financiar bancară pentru 
departament 

 

Numele şi adresa angajatorului HVB - Banca pentru Locuinţe 
Grigore Mora Nr.37, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate financiar-bancară/ credite locative  

  

 

Perioada 2003 - 2007   

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte  
Activităţi si responsabilităţi principale Întărirea cadrului legal ce vizează menţinerea şi dezvoltarea unor drepturi salariale, demersuri legale  
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privind obţinerea unor drepturi salariale, protejarea unor drepturi sociale deja existente, prin mijloace 
legale, susţinerea şi dezvoltarea unor proiecte de perfecţionare profesională a personalului instituţiei 
noastre, coordonarea unor activităţi de natură sindicală, atragerea de sponsorizări în vederea acordării 
unor cadouri de Crăciun pentru copiii membrilor noştri de sindicat şi organizarea unor activităţi 
recreative în acest context, participarea la toate şedinţele Consiliului de Administraţie al Bibliotecii 
Academiei Române, cu rol consultativ, în comisiile de examen pentru angajări/promovări precum şi 
implicarea în toate activitățile care vizează drepturi de orice natură ale membrilor de sindicat. 

Numele şi adresa angajatorului Sindicatul Liber Independent al Bibliotecii Academiei Române 
Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sindicat/ Protecţie socială  

  

 

Perioada 01/10/1999 - 2001   

Funcţia sau postul ocupat Bibliograf debutant  
Activităţi si responsabilităţi principale Îmborderarea publicaţiilor periodice dublete intrate în fluxul de lucru în urma prelucrării lor, ca etapă a 

circuitului de îmbogăţire a colecţiilor din Biblioteca Academiei Române, prelucrarea primară a serialelor 
din anexele B.A.R. şi introducerea lor ulterioară în circuitul public al Bibliotecii Academiei Române 

 

Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Academiei Române 
Calea Victoriei Nr.125, Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conservarea, prezervarea, prelucrarea ,dezvoltarea patrimoniului cultural-ştiinţific naţional și 
menținerea sa în circuitul public 

 

  

 

Perioada 1996 – 1999  

Funcţia sau postul ocupat Colaborator arheologie  
Activităţi si responsabilităţi principale Explorări, săpături arheologice, cercetare ştiinţifică asupra materialului descoperit şi lucrări de 

restaurare primară a obiectelor în vederea extragerii lor din teren în condiţii optime 
 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti 
Bulevardul Brătianu Nr.2, Bucureşti (România), Bucureşti (România) 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Arheologie/Muzeografie – Dezvoltarea, conservarea, prezervarea patrimoniului istoric naţional  

  

 

Educaţie şi formare   

Perioada Octombrie 2015 -  

Calificarea/diploma obţinută Student- doctorand  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Filologie, literatură, biblioteconomie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere 

Şcoala Doctorală – Filologie/ Literatură/ Biblioteconomie 

Învăţământ postuniversitar  

 

  

 

Perioada 02/2012 - 03/2012  

Calificarea/diploma obţinută Nivelul A1  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Limba spaniolă/castiliană  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Miguel de Cervantes, Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internaţional   

  

 

Perioada 14/11/2011 - 18/11/2011  

Calificarea/diploma obţinută Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Fonduri europene, legislaţie europeană, management organizaţional  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul European din România, Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cod COR 241948  
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Perioada 23/03/2009 - 27/03/2009   

Calificarea/diploma obţinută Managementul colecţiilor  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Biblioteconomie / managementul bunurilor culturale/ 
managementul colecţiilor 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Biblioteca Centrală Universitară/Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse/Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului (Permanentă) 
Dem. I. Dobrescu, Bucureşti (România) 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională  - Cod COR 243202  

  

 

Perioada 11/2007 – 03/2008  

Calificarea/diploma obţinută Catalogarea diferitelor tipuri de publicații: metode tradiționale și moderne  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Biblioteconomie: pregătire teoretică și practică în catalogare 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociația Bibliotecarilor din România (A.B.R.)/Romanian Library Association  
 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Națională 

 

  

 

Perioada 15/03/2002 - 06/06/2002  

Calificarea/diploma obţinută Inițiere în biblioteconomie  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Biblioteconomie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Biblioteca Academiei Române – București  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Instituțională/Intern  

  

 

Perioada 01/10/1995 - 1999   

Calificarea/diploma obţinută Licenţă în istorie  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Istorie, relaţii internaţionale, biblioteconomie/bibliologie, muzeografie, arhivistică, arheologie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (Universitate - Învăţământ superior) 
Bucureşti (România)/ Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională  

  

 

Perioada 15/09/1991 - 1995   

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Filologie, istorie, limba engleză, limba franceză (profil uman - filologie-istorie)  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir"/Colegiul Naţional "Cantemir-Vodă" (Învăţământ preuniversitar) 
Bucureşti (România) 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională - Ciclul liceal  

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

 

Limbi străine cunoscute   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  B2   Utilizator B2  Utilizator  B2  Utilizator B2  Utilizator  B2  Utilizator 
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 independent independent independent independent  Independent 

Spaniolă/ Castiliană   A1 
Utilizator  
elementar 

A1 
Utilizator  
elementar 

A1 
Utilizator  
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator  
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi   
  

 

Competenţe şi abilităţi sociale Integrare şi adaptare la nou, capacitate pedagogică, comunicativitate bună, deschidere către nou şi 
interes în abordarea noilor tehnologii 

 

  

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi organizatorice, capacitate de muncă în echipă, spirit de observaţie, creativitate, dinamism, 
deschidere către noile tehnologii. 

 

  

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Microsoft Office, Aleph 300, Aleph 500, Internet Explorer  

  

 

Permis de conducere B   
  

 

Informaţii suplimentare Lucrări publicate 
 
Articole indexate (BDI) 
 

12/2018 –  Eveniment editorial: Publicaţiile periodice româneti (ziare, gazete, reviste), a III-a parte 
(finală) a volumului V, în revista „Biblioteca – Revistă de bibliologie și știinţa informării“, Anul LXX. Serie 
Nouă: anul XXIX, nr. 9, decembrie 2018, ISSN: 1220-3386, p. 277-280 (EBSCO și ProQuest); 

 
2018 – Foile volante – de la tradiţional la digital. Aspecte privind prelucrarea bibliografică şi 

conservarea în cadrul Bibliotecii Academiei Române. În revista „Informare și documentare: activitate 
știinţiică și profesională“, vol. X, București: Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2018, ISSN: 2065-
1058, p. 30-60 (EBSCO și ProQuest); 

 
Articole știinţifice în volume de congres (neindexate) 
 

 2019 – Foile volante din colecţia Bibliotecii Academiei Române, martore peste timp ale Marii Uniri 
de la 1918. În volumul colectiv intitulat: Presa Marii Uniri, ediţia a XI-a, Arad: „Vasile Goldiș“ University 
Press, 2018, ISBN: 978-973-664-878-6, p. 507-515;  

 
 28/06/2019 – Anul 1919 reflectat în presa bănăţeană de limba română din fondul Bibliotecii Academiei 
Române. În volumul colectiv intitulat:: Centenarul Banatului: 1919-2019. Lucrările Simpozionului Știinţific 
Internaţional, Timișoara: Editura Academiei Române & Editura David Press Print, 2019, editat de 
Academia Română – Timișoara și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“ al Academiei Române; 

 
 14/06/2018 – Efemeridele din colecţia Bibliotecii Academiei Române, mesagere ale culturii române prin 
timp. În volumul colectiv intitulat: Unitatea limbii și culturii române – lucrările Congresului Internaţional al 
Culturii Române, Ediția I, Timișoara: Editura Academiei Române & Editura David Press Print, 2018, editat 
de Academia Română – Timișoara și Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“ al Academiei Române, 
p. 513-527;  

    03/2017 – Revista Bibliografică fondată de Nerva Hodoș, sprijin pentru cercetarea știinţifică 
românească prin crearea unor repere editoriale. În volumul colectiv intitulat: Tradiţii ale presei știinţifice - 
Lucrările Congresului Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a IX-a, Tmișoara: Editura Academiei 
Române și Editura David Print Press, 2017, p. 120-130; 

 
Articole neindexate din publicații seriale 
 

 24/01/2019 – Romeo și Julieta la Mizil, în publicaţia online „Ordinea Zilei“, 2019, ianuarie, 2019; 
      
 02/06/2018 – Vizită de documentare la Biblioteca Academiei Române.  În publicaţia online: „Revista de 
recenzii“,  Anul VII, 2018, ISSN: 2285 – 729X ISSN–L: 2248 – 729X; 

       06/2018 – Publicații periodice românești. Tomul V 1931-1935, Partea a 3-a. În revista  
„Academica – revistă editată de Academia Română“, anul XXVIII, 331/332, nr. 5/6 (Mai/Iunie), 2018, 
ISSN: 1220-5737, http://www.acad.ro/academica2002/pag_academica.htm,  p. 128-134; 

05/04/2016 – O seară memorabilă, în publicaţia online: „Revista de Recenzii”, anul V, ISSN: 2285-

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.acad.ro/academica2002/pag_academica.htm
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729X, ISSN-L: 2248-729X, 2016; 
 
22/03/2016 – Mesele de odinioară povestite de specialiștii de azi. Atelier de istorie culinară, în publicaţia 

online: „Revista de Recenzii”, anul V, ISSN: 2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2016;   
 
29/11/2014 – Gaudeamus – Carte de învăţătură 2014. În publicaţia online: „Revista de Recenzii”, anul 

III, ISSN: 2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2014, p.2;  
 
12/2013 – Ion Heliade Rădulescu. Partea a II-a, în cadrul rubricii: „Interferenţe româno-italiene în 

Epoca Modernă/Interferenze romeno-italiane in Epoca Moderna”, din revista: „Di nuovo insieme”, Serie 
Nouă, Nr. 45/46 (08/12), p.16-18 (articol bilingv – română şi italiană); 

 
01/11/2013 – Promenada culturală la B.A.R. În publicaţia online: „Revista de Recenzii”, An II, ISSN: 

2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2013; 
 

08/2013 – Ion Heliade Rădulescu.  Partea I, în cadrul rubricii: „Interferenţe româno-italiene în Epoca 
Modernă/Interferenze romeno-italiane in Epoca Moderna”, din revista: „Di nuovo insieme”, Serie Nouă, 
Nr.43/44 (06/08), 2013, p.12-14 (articol bilingv – română şi italiană); 

 
05/2013 – Giuseppe Garibaldi la Galaţi. În cadrul rubricii: „Interferenţe româno-italiene în Epoca 

Modernă/Interferenze romeno-italiane in Epoca Moderna”, din revista: „Di nuovo insieme”, Serie Nouă, 
Nr.41/42 (03/05), p.24; 

 
02/2013 – Giuseppe Garibaldi a Galaţi. În cadrul rubricii: „Interferenţe româno-italiene în Epoca 

Modernă/Interferenze romeno-italiane in Epoca Moderna”, din revista: „Di nuovo insieme”, Serie Nouă, 
Nr.39/40 (12/02), 2013, p.32; 

 
12/2012 – La mulţi ani, Biblioteca Academiei Române. În revista newsletter: „No“, Bucureşti, an I, 

Nr.2, 12/2012, p.2; 
 

 11/2012 – Biblioteca Academiei Române la 145 de ani de istorie. În revista: „Di nuovo insieme“, 
Serie Nouă, Nr.36/38 (07/11), p.16-18;  

 
18/11/2012 – Biblioteca Academiei – 145 de ani de existență. În publicaţia online: „Revista de recenzii“, 

anul I, ISSN: 2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2012; 
 
17/11/2012 – Cronica unui eveniment: Noaptea Porților Deschise la Biblioteca Academiei Române. În 

publicaţia online: „Revista de recenzii”, anul I, ISSN: 2285-729X, ISSN-L: 2248-729X, 2012; 
 

09/2012 – Experienţa iberică. În revista newsletter: „Noi“, Bucureşti, an I, Nr.1, 09/2012. 
 
Interviuri realizate 
 

12/2013 – Interviu realizat cu Dr. Ana Iorga-Mihail, denumit: „Interviu cu un jurnalist sau despre 
italienii din România, un nou episod”, în revista: „Di nuovo insieme”, Serie Nouă, Nr.43/44 (06/08), 2013, 
p.34-36; 

 
12/2012 – Interviu realizat cu bibliograful Carmen Dobre, Birou Comunicare Media – Evenimente – 

Editorial din cadrul Bibliotecii Academiei Române, intitulat: „O singură acţiune vizibilă pe an e prea puţin 
pentru Biblioteca Academiei”, în revista newsletter: „Noi”, Bucureşti, an I, Nr.2, 12/2012, p.3; 

 
12/2012 – Interviu realizat cu acad. Gabriel Ştrempel, intitulat: „Oamenii sunt trecători prin viaţă. 

Munca lor trebuie preţuită”, în revista newsletter „Noi”, Bucureşti, an I, Nr.2, 12/2012, p.2. 
 

Activitate redacţională 
 

07/09/2016 – Redactor al volumului știinţific intitulat: Tratat de Biblioteconomie, volumul II, partea a II-a, 
București: Editura A.B.R., 2016; 
 

 12/2012 – Redactor coordonator al ediţiei aniversare a revistei „Noi”, newsletter al Bibliotecii 
Academiei Române. 
 
 Activitate mass-media: 
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 31/03/2018 – Video-reportaj denumit: „Primele pagini de anunţuri matrimoniale“, din seria intitulată 
București-Centenar, în cadrul rubricii București din Povești, un proiect dedicat Bucureștiului în anul 
Centenarului Marii Uniri, realizat de casa de producţie MapMedia în colaborare cu Primăria Capitalei, 
Administraţia Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Arhivele Naţionale; 
 
 31/03/2018 – Video-reportaj denumit: „Primele pagini de anunţuri matrimoniale“, din seria intitulată 
București-Centenar, în cadrul rubricii București din Povești, un proiect dedicat Bucureștiului în anul 
Centenarului Marii Uniri, realizat de casa de producţie MapMedia în colaborare cu Primăria Capitalei, 
Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Arhivele Naţionale; 
 
 26/02/2018 – Video-reportaj denumit: „Casa unei curtezane: Miţa Biciclista“, din seria intitulată București-
Centenar, în cadrul rubricii București din Povești, un proiect dedicat Bucureștiului în anul Centenarului 
Marii Uniri, realizat de casa de producție MapMedia în colaborare cu Primăria Capitalei, Administraţia 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Arhivele Naţionale; 
 
 30/11/2017 – Interviu acordat postului de radio „Trinitas“, tema emisiunii: Ecouri ale Marii Uniri de la 1918 
în presa vremii, din colecţia de periodice a Bibliotecii Academiei Române, realizat de reporterul Angelica 
Biruță. Difuzat în data de 01/12/2017, în intervalul orar 0630:0900 , în emisiunea: Viaţa cetăţii; 
 
 30/11/2017 – Interviu acordat postului de radio „Trinitas“, tema emisiunii: Reflectarea în presă a Marii 
Uniri de la 1918. Difuzat în data de 01/12/2017, în intervalul orar 0900:1100, în emisiunea: Valori și atitudini 
Realizator: Cătălina Dima; 
 
14/02/2015 – Interviu acordat ziarului „Click”, ediția a II-a, Nr. 2449, în cadrul reportajului denumit „Vrei 
casa Miţei Biciclista? Costă 3 milioane de euro!”, realizat de reporterul Beatrice Filip. Tema reportajului: 
Istoria legendarei Miţa Biciclista, p. 11; 
 
05/10/2014 – Interviu acordat ziarului „Libertatea”, ediţia „de Duminică”, Nr.8049/635, în cadrul 
reportajului denumit „Fortul părăsit din Chitila ar putea deveni centru medical”, realizat de reporterul 
Beatrice Filip. Tema reportajului: Forturile din jurul Capitalei, p.6-7; 
 
07/09/2014 – Interviu acordat ziarului „Libertatea”, ediţia „de Duminică”, Nr.8021/631, în cadrul 
reportajului denumit: „Ştiai că sub blocul tău ar putea fi un adăpost antiaerian?”, realizat de reporterul 
Beatrice Filip. Tema reportajului: Istoria adaposturilor ALA din capitala, p.7; 
 
29/08/2014 – Interviu acordat postului de televiziune „DIGI24HD”, în cadrul reportajului denumit: „În loc 
să atragă turişti se prăbuşeşte. Prima moară cu aburi din România lăsată în paragină”, realizat de 
reporterul Cristian Popa, difuzat în emisiunea de ştiri. Tema reportajului: Moara lui Assan; 
 

  04/2014 – Interviu acordat postului de televiziune „Antena 1”, în cadrul reportajului denumit: „Vechiul 
cartier Uranus”, realizat de reporterul Beatrice Filip, difuzat în emisiunea „Neaţa cu Răzvan şi Dani”. 
Tema reportajului: Istoria cartierului Uranus; 

 
      01/2014 – Interviu acordat postului de televiziune „Antena 1”, în cadrul reportajului denumit: „Forturile 
din timpul lui Carol I”, realizat de reporterul Beatrice Filip, difuzat în emisiunea „Neaţa cu Răzvan şi Dani”. 
Tema reportajului: Cetatea Bucureşti. 

 
 - 

 
   

 Participare la proiecte europene: 
 
 27/09/2013 – 28/09/2013 
 Din categoria: Europeana Library 
 Denumire: „1914 - 1918: Centenarul izbucnirii Primului Război Mondial. Fotografii, scrisori, amintiri” 
 Loc de desfășurare: Biblioteca Academiei Române – din București, România; 
 
 29/05/2012 – 11/06/2012  
 Din categoria LIFELONG LEARNING PROGRAMME - Leonardo da Vinci: 
 Denumirea: LLP-LDV/PLM/2011/RO/236: „Creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă specializate în relaţia 
cu publicul tânăr”. 
 Loc de desfășurare: Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra de Barcelona – din Barcelona, Spania. 
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Activitate de coordonare: 
 
13/05/2016  – Moderator – alături de Directorul Şcolii Doctorale, domeniul Filologie din cadrul Facultăţii 

de Litere- Universitatea din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Ion Bogdan Lefter – a secţiunii a III-a din cadrul 
colocviului doctoranzilor Anul I; 
 
26/10/2013 – Membru în comitetul de organizare al evenimentului cultural denumit: Promenada culturală 

la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti; 
       
 6-7/10/2012 – Membru în comitetul de organizare al evenimentului cultural denumit: Noaptea Porţilor 
Deschise la Biblioteca Academiei Române. 
      . 
 Participare la conferinţe: 
 
 Conferinţe cu caracter internaţional: 
 

 28-29/06/2019 – Simpozionul Știinţific Internaţional: Centenarul Banatului: 1919-2019,  
 Comunicarea susţinută: Anul 1919 reflectat în presa bănățeană de limba română din fondul Bibliotecii 
Academiei Române 
 Loc de desfășurare: România/Timișoara – Academia Română; 
 Organizatori: Academia Română - filiala Timișoara; 
 
 14-16/06/2018 – Congresul Internaţional al Culturii Române – prima ediţie 
 Tema conferinţei: Unitatea limbii și culturii române 
 Comunicarea susținută: Efemeridele din colecţia Bibliotecii Academiei Române, mesagere ale culturii 
române prin timp. 
 Loc de desfășurare: România/Timișoara – Academia Română; 
 Organizatori: Academia Română – filiala Timișoara; 
 
 19-21/04/2018 – Congresul Internaţional de Istorie a Presei – ediția a XI-a 
 Tema conferinței: Presa Marii Uniri 
 Comunicarea susținută: Foile volante din colecţia Bibliotecii Academiei Române, martore peste timp ale 
Marii Uniri de la 1918 
 Loc de desfășurare: România/Arad – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“; 
 Organizatori: Asociaţia Română de Istorie a Presei; 
 
 14-16/04/2016 – joi - sămbătă 
 Congresul Internaţional de Istorie a Presei – ediţia a IX-a 
 Tema conferinţei: Tradiţii ale presei știiiţfice 
 Comunicarea susţinută: Revista Bibliografică fondată de Nerva Hodoș, sprijin pentru cercetarea știinţifică 
românească prin crearea unor repere editoriale. 
 Loc de desfășurare: România/Timișoara – Academia Română & Serbia /Zdrenianin – Primăria orașului. 
 
 Conferinţe cu caracter naţional: 
   
 11-14/09/2018 – Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – ediția a XXVIII-a 
 Tema conferinţei: Patrimoniul cultural şi digital 
 Loc de desfăşurare: România/Sibiu – Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” – Casa Teusch; 
 Organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din România. 
 
 23/04/2018 – Simpozionul Naţional al Bibliotecii Academiei Române 
 Tema simpozionului:  Între tradiţie și modernitate – manifestare organizată sub semnul Centenarului Marii 
Uniri 
 Comunicarea susţinută: Colecţia de foi volante, componentă a patrimoniului B.A.R.; 
 Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „I. Heliade 
Rădulescu“ 
 Organizatori: Biblioteca Academiei Române 
 
 05/09/2016-10/09/2016 – luni-sâmbătă 
 Conferința Națională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – ediţia a XXVII-a  
 Tema conferinţei: Biblioteca fără bariere 
 Lansarea volumului știinţific: Tratat de Biblioteconomie. Volumul II, partea a II-a, București: Editura 
A.B.R., 2016 (Redactor); 
 Loc de desfășurare: România/Timișoara – Biblioteca Universităţii de Vest/Biblioteca Universităţii 
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Politehnice & Serbia/Zrenianin – Primăria orașului;  
  
 Conferinţe și colocvii cu caracter academic/naţional: 
  
 13/05/2017  
 Colocviul doctoranzilor – anul II 
 Comunicare susținută: Aspecte privitoare la fondul de foi volante al BAR și potenţialul ei informaţional 
(conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală). 
Loc de desfășurare: România/București – Universitate din București/Facultatea de Litere; 
 
 14/11/2016 – luni 
 Seminarul Bibliotecii Academiei Române 
 Tema colocviului: Activitatea de cercetare în Biblioteca Academiei Române 
 Comunicare susținută: Proiectul retroconversiei publicaţiilor periodice din BAR 
Loc de desfășurare: România/București – Biblioteca Academiei Române/Amfiteatrul „I. H. Rădulescu“; 
 
 13/05/2016 – vineri 
 Colocviul doctoranzilor – anul I  
 Comunicare susținută: Personalitatea lui Nerva Hodoş şi rolul său în dezvoltarea bibliografiei româneşti          
(conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală). 
 Loc de desfășurare: România/București – Universitate din București/Facultatea de Litere; 
 
 07/05/2010 – vineri    
Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

 Tema conferinţei: Mediamorfoze – Presă/Relaţii Publice/Publicitate 
 Comunicare susţinută: Evoluţia presei scrise româneşti postdecembriste, reflectată în colecţiile Bibliotecii 
Academiei Române.       
 Loc de desfășurare: România/București – Universitatea din București - Facultatea de Jurnalism  și 
Știinţele Comunicări. 
 
 Întruniri profesionale: 
 
 05/10/2018 – Întrunirea Diviziunii Biblioteci Naţionale din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, 
urmată de un workshop. 
Tema reuniunii: Biblioteca şi accesul liber la cunoaştere în Europa în secolele XX şi XXI 
Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Naţională a României  
Organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din România; 
 
 28/03/2018 – Întrunirea Consiliului Director al Asociaţiei Bibliotecarilor din România. 
 Activităţi organizatorice care au vizat reuniunile profesionale din anul 2018, susţinute sub egida ABR, cea 
de a XXIX-a   Conferinţe Naţionale a ABR de la Sibiu și activitatea editorială a ABR. 
 Loc de desfășurare: România/București/Biblioteca Națională a României; 
 
 24/08/2017 – joi - Întrunirea Diviziunii Biblioteci Naţionale din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România 
 Tema reuniunii: Foile volante de la tradiţional la digital – aspecte privind prelucrarea bibliografică şi 
conservarea. 
 Susținerea unei prelegeri omonime în format Power Point, urmată de un workshop. 
 Loc de desfăşurare: România/București – Biblioteca Naţională a României/Sala „Mircea Vulcănescu“ 
 Organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din România; 
 
 08-09/12/2016 – joi-vineri 
 Reuniune profesională ABR 
 Tema reuniunii: Direcţii prioritare în activitatea bibliotecilor 
 Loc de desfășurare: România/Cluj-Napoca – Biblioteca Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca/ Sala de Consiliu. 
 
 Activitate didactică: 
 
 03/06/2018 – Activitate practică alături de studenţii anului I – Facultatea de Litere din cadrul Universităţii 
din București, Departamentul Știinţei Informării și Documentării (SID), care s-a derulat în intervalul orar 
1000-1500 la sediul Bibliotecii Academiei Române; 

 20/02/2018 – Curs universitar cu titlul: Activitatea bibliologică a Bibliotecii Academiei Române, în 
intervalul 1600-1800, susținut la Facultatea de Litere, Departamentul SID din cadrul Universităţii din 
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București, sala 118, clasa de studenţi masteranzi; 
 
 15/12/2016 – Seminar intern cu tema: Aspecte specifice catalogării publicaţiilor seriale în proiectul de 
retroconversie, susţinut în cadrul Bibliotecii Academiei Române din București/Serviciul Catalogare 
Periodice, sala 112. 

 
 
 

 


