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PROIECT MANAGERIAL  

SECŢIUNEA CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE 

 

Dr. Silviu – Constantin NEDELCU 

Biblioteca Academiei Române – Bucureşti  

 

ARGUMENT 

Întrucât această secţiune este una dintre cele mai active în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România 

(ABR), din punct de vedere al activităţilor ştiinţifice desfăşurate, graţie eforturilor depuse de la preluarea ei şi 

până în prezent de către Doamna Petruţa Voicu, ne-am propus, în vederea menţinerii aceluiaşi ritm de lucru, 

următoarele obiective generale: 

1. Urmărirea unor problematici actuale de interes privind Secţiunea Carte Veche. Conservare. Restaurare 

2. Organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii  

3. Organizarea sesiunii de toamnă a secţiunii, în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR 

4. Promovarea activităţilor secţiunii 

5. Diverse 

 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Urmărirea unor problematici actuale de interes privind Secţiunea Carte Veche. Conservare. Restaurare 

a) Continuarea demersurilor oficiale iniţiate de Doamna Petruţa Voicu, împreună cu alţi specialişti din 

domeniu, privind propunerile de modificare şi îmbunătăţire a Legislaţiei specifice Bibliotecă – 

Patrimoniu (organizarea unor întâlniri de lucru cu specialiştii având ca obiectiv armonizarea legislației 

în domeniul patrimoniului mobil : reguli de clasare a documentelor de patrimoniu); 

b) Identificarea unor posibili sponsori pentru finanţarea unor proiecte de cercetare în domeniul Cărţii 

româneşti vechi; 

c) Demararea unor proiecte de cercetare implicând mănăstiri ortodoxe ce deţin documente de patrimoniu, 

în vederea întocmirii unor cataloage de carte românească, ce vor fi publicate; 

 

2. Organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii  

a) Organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii, în luna mai, la Biblioteca Academiei Române, în 

Amfiteatrul „I. H. Rădulescu”; 

b) Deschiderea sesiunii de primăvară a secţiunii printr-o conferinţa inaugurală susţinută de un specialist 

recunoscut pe plan naţional şi internaţional în Carte Veche (un membru al Academiei Române, un 

profesor universitar ş.a.);   

c) Invitarea în cadrul sesiunii de primăvară a secţiunii a unor membri ai Academiei Române, specialişti în 

Carte Veche, precum şi membri ai altor instituţii de cultură precum Biblioteca Naţională a României, 

Biblioteca Metropolitană, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român etc., pentru a 

susţine lucrări cu privire la cercetările lor; 

d) Invitarea unor specialişti în Carte Veche din străinătate (Franţa, Italia, Grecia, Rusia, Republica 

Moldova etc.) pentru a susţine lucrări în cadrul sesiunii; 
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e) Invitarea şi stabilirea unor contacte cu specialişti în Carte Veche, Conservare, Restaurare din ţară (Iaşi, 

Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Alba Iulia, Craiova etc.); 

f) Invitarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor în Ştiinţele Informării şi 

Documentării pentru a susţine lucrări în cadrul secţiunii; 

g) Publicarea lucrărilor sesiunii de primăvară într-un volum (anual), la o editură de specialitate 

recunoscută CNCS B.  

 

3. Organizarea sesiunii de toamnă a secţiunii, în cadrul Conferinţei Naţionale a ABR 

a) Deschiderea secţiunii printr-o conferinţa inaugurală susţinută de un specialist recunoscut pe plan 

naţional şi/sau internaţional în Carte Veche (un membru al Academiei Române, un profesor universitar 

ş.a.);   

b) Invitarea în cadrul sesiunii de primăvară a secţiunii a unor membri ai Academiei Române, specialişti în 

Carte Veche, precum şi membri ai altor instituţii de cultură precum Biblioteca Naţională a României, 

Biblioteca Metropolitană, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român etc., pentru a 

susţine comunicări cu privire la cercetările lor; 

c) Invitarea şi stabilirea unor contacte cu specialişti în Carte Veche, Conservare, Restaurare din ţară (Iaşi, 

Cluj-Napoca, Suceava, Sibiu, Alba Iulia, Craiova etc.); 

d) Invitarea unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Romano-Catolice etc., care deţin şi 

conservă documente de patrimoniu în bibliotecile instituţiilor lor ( în mod special mănăstiri etc); 

e) Invitarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor în Ştiinţele Informării şi 

Documentării pentru a susţine lucrări în cadrul secţiunii; 

f) Lansarea unei/unor cărţi de specialitate (Carte Veche. Conservare. Restaurare) publicate în anul 

respectiv. 

 

4. Promovarea activităţilor secţiunii 

a) Promovarea pe plan naţional şi internaţional a Secţiunii Carte Veche. Conservare. Restaurare prin 

crearea unui blog de specialitate în limba română, cu traducere în limba engleză.  

b) Promovarea evenimentelor organizate în cadrul Secţiunii Carte Veche. Conservare. Restaurare pe toate 

canalele de comunicare (website, facebook etc.) ale Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Bibliotecii 

Academiei Române, Academiei Române, Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecilor Centrale 

Universitare, celorlalte biblioteci mari din ţară; 

c) Invitarea unui jurnalist din partea Radio România Cultural, Televiziunea Română, TV Trinitas etc. la 

evenimentele organizate, pentru promovarea evenimentului;    

d) Participarea la emisiuni Radio-Tv pentru a face cât mai vizibilă activitatea ştiinţifică a secţiunii Carte 

Veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).  

 

5. Diverse 

a) Stabilirea unor parteneriate cu instituţii de cultură, cu Direcţiile de Cultură ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi a Primăriilor Sectoarelor 1 – 6, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice 

profesionale; 
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b) Identificarea unor posibili sponsori pentru finanţarea serviciilor de catering în pauzele reuniunilor 

profesionale (inclusiv servirea dineului într-un loc adecvat); 

 

CONCLUZII 

Atingerea obiectivelor propuse va putea fi realizată prin implicarea activă a membrilor ABR şi nu 

numai, precum şi a bibliotecarilor şi specialiştilor în Carte Veche. Conservare. Restaurare. 

În acest sens îl propunem ca secretar al secţiunii pe Dl Ion Volcu, Şef Birou Colecţii Speciale – 

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila şi în prezent doctorand al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 

Litere, specializarea Biblioteconomie. 

 

 

 

13.VIII.2019 

 


