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Raport anual de activitate al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare 

(septembrie 2019 – septembrie 2020) 

 

 

 

2019 (septembrie – decembrie) 

 Demersuri pentru organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii din luna mai 2020; 

 Invitarea unor specialişti în carte veche, conservare, restaurare, biblioteconomie etc. 

(Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC – Suceava; Drd. Cristina Maria CÎMPIANU – Vaslui; 

Lect. univ. dr. Lucian DOGAN – Bucureşti; Prof. Gabriel PLETEA – Bucureşti; Drd. Mara 

Lorina IONAŞCU – Brăila; Prof. Univ. Dr. habil. Igor CERETEU – Chişinău; Drd. Oana – 

Lucia DIMITRIU – Bucureşti; Dr. Arcadie BODALE şi Dr. Suzana BODALE – Iaşi; Maria 

ZGÂRCIU, Codruţa LEAHU, Florin BOGDAN – Alba Iulia; Pr. dr. Aurel – Florin ŢUSCANU 

– Roman; Prof. Costin CLIT – Huşi; Drd. Marius George COŞARCĂ – Bucureşti; Dr. 

Maria BESCIU – Bucureşti; Petruţa Mihaela VOICU – Bucureşti), să participe la sesiunea 

de primăvară din mai 2020; 

 Demersuri pentru publicarea unui volum cu lucrările secţiunii (prospectare piaţă 

editorială, informare cu privire la edituri acreditate CNCS etc.); 

 Demersuri pentru finanţarea sesiunii de primăvară, care a constat în corespondenţă şi 

întâlniri cu reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Administraţia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic (AMPT) al Municipiului Bucureşti; Centrul Cultural al Primăriei 

Sectorului 1 – Bucureşti. 

 17 decembrie – crearea blogului secţiunii pe platforma wordpres: 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2019/12/17/41/; 

 18 decembrie – prima postare pe blogul secţiunii cu titlul Predoslovie cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2019/12/18/predoslovie/; 
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2020 (ianuarie – septembrie)  

 Demersuri pentru finanţarea sesiunii de primăvară, care a constat în corespondenţă şi 

întâlniri cu reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Administraţia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic (AMPT) al Municipiului Bucureşti; Asociaţia Matricea 

Românească; Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae 

Bălcescu”; Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti; 

 3 martie – postare pe blogul secţiunii cu titlul Invitaţie la sesiunea ştiinţifică de 

primăvară cu tema CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE (SEC. XVII – XVIII) – Biblioteca 

Academiei Române – 21 mai 2020 cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/03/03/invitatie-la-

sesiunea-stiintifica-de-primavara-cu-tema-cartea-romaneasca-veche-sec-xvii-xviii-

biblioteca-academiei-romane-21-mai-2020/ şi pe site-ul ABR cf. 

https://abr.org.ro/invitatie-sectiunea-carte-veche-conservare-restaurare/; 

 4-5 martie – Demersuri pentru finanţarea sesiunii de primăvară, care a constat în 

corespondenţă cu următoarele instituţii: BOG’ART; S.C. THERMOSYSTEM 

CONSTRUCT CORPORATION S.R.L; OMV PETROM S.A.; STRABAG; Maccaferri 

Romania S.R.L.; DEDEMAN S.R.L.; 

 Demersuri pentru organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii din 21 mai 2020 în 

format ONLINE, din cauza pandemiei generate de COVID-19. Anularea întâlnirii fizice 

programate să aibă loc în Aula „Ion Heliade Rădulescu” a Bibliotecii Academiei 

Române. Primirea, centralizarea fişelor de înscriere şi întocmirea programului sesiunii 

de primăvară; 

 21 mai – desfăşurarea sesiunii ştiinţifice de primăvară a secţiunii Carte veche. 

Conservare. Restaurare, cu tema: Cartea românească veche (sec. XVII – 

XVIII). Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Biblioteca Academiei Române şi, 

deşi trebuia să se aibă loc în Aula Bibliotecii Academiei Române, s-a desfăşurat 

ONLINE, din cauza situaţiei actuale, cu ajutorul platformei Google Meet, între orele 

1300 – 1830. La cele două secţiuni ale sesiunii s-au înscris 16 participanţi şi au fost 

prezentate 14 lucrări. Au mai participat încă 3 persoane fără lucrări de la Bucureşti şi 

Suceava; 

 22 mai – întocmirea Procesului-verbal cu ocazia sesiunii ştiinţifice de primăvară 

a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, care a avut loc joi – 21 mai 2020, 

având ca temă: Cartea românească veche (sec. XVII – XVIII); 

 23 mai – postarea Procesului-verbal pe blogul secţiunii cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/05/23/proces-verbal-al-
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sesiunii-stiintifice-de-primavara-a-sectiunii-carte-veche-conservare-restaurare-incheiat-

vineri-22-mai-2020/; 

 25 mai – transmiterea Procesului-verbal şi postarea lui pe site-ul ABR cf. 

https://abr.org.ro/pv-al-sectiunii-carte-veche-conservare-restaurare-mai-2020/; 

 26 mai – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul Conferinţa naţională Bibliologie şi 

Patrimoniu Cultural Naţional – De civitate librorum, Ediţia a XIV-a, Alba Iulia, 5-6 

Noiembrie 2020 cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/05/26/conferinta-

nationala-bibliologie-si-patrimoniu-cultural-national-de-civitate-librorum-editia-a-xiv-a-

alba-iulia-5-6-noiembrie-2020/; 

 26 mai - 3 iunie – transmitere mulţumiri şi adeverinţe de participare prin e-mail tuturor 

participanţilor la sesiunea ştiinţifică de primăvară a Secţiunii Carte veche. Conservare. 

Restaurare, care a avut loc ONLINE joi – 21 mai 2020; 

 29 iunie – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul La mulţi ani Doamnei Petruţa 

Mihaela Voicu, astăzi de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/06/29/la-multi-ani-

doamnei-petruta-mihaela-voicu-astazi-de-sarbatoarea-sfintilor-apostoli-petru-si-pavel/; 

 17 iulie – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul LIBIDOV, Anca. Manuscrisele 

slavone de la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române: Studiu monografic 

şi antologie de texte. Bucuresti: Etnologica, 2020 cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/07/17/libidov-anca-

manuscrisele-slavone-de-la-biblioteca-filialei-cluj-napoca-a-academiei-romane-studiu-

monografic-si-antologie-de-texte-bucuresti-etnologica-2020/; 

 6 august – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul Un bibliotecar… preot cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/08/06/un-bibliotecar-

preot/ şi pe site-ul ABR cf. https://abr.org.ro/un-bibliotecar-preot/; 

 29 august – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul Drd. Ion Volcu, secretarul Secţiunii 

Carte Veche. Conservare. Restaurare, a câştigat Premiul pentru „Cel mai bun articol de 

specialitate” oferit de ANBPR cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/08/29/drd-ion-volcu-

secretarul-sectiunii-carte-veche-conservare-restaurare-a-castigat-premiul-pentru-cel-mai-

bun-articol-de-specialitate-oferit-de-anbpr/; 

 31 august – transmiterea articolului cu titlul Drd. Ion Volcu, secretarul Secţiunii Carte 

Veche. Conservare. Restaurare, a câştigat Premiul pentru „Cel mai bun articol de 

specialitate” oferit de ANBPR şi postarea lui şi pe site-ul ABR cf. 
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https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/08/29/drd-ion-volcu-

secretarul-sectiunii-carte-veche-conservare-restaurare-a-castigat-premiul-pentru-cel-mai-

bun-articol-de-specialitate-oferit-de-anbpr/; 

 21 septembrie - postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul Recomandare de lectură (1). 

Tezaur. Foaie a Bibliotecii Academiei Române, anul I (2020), nr. 1, p. 12. cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/09/21/recomandare-de-

lectura-1-tezaur-foaie-a-bibliotecii-academiei-romane-anul-i-2020-nr-1-p-12/;   

 22 septembrie – postare nouă pe blogul secţiunii cu titlul Recomandare de lectură (2). 

Tezaur. Foaie a Bibliotecii Academiei Române, anul I (2020), nr. 2, p. 6-7, 11-12. cf. 

https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/2020/09/22/recomandare-de-

lectura-2-tezaur-foaie-a-bibliotecii-academiei-romane-anul-i-2020-nr-2-p-6-7-11-12/;   

 Demersuri pentru publicarea volumului cu lucrările sesiunii ştiinţifice de primăvară 

a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, care a avut loc ONLINE joi – 21 mai 

2020 (strângerea lucrărilor, căutare opţiuni pentru finanţarea volumului etc.); 

 

Obiective îndeplinite din Proiectul managerial privind Secţiunii Carte veche. Conservare. 

Restaurare cf. https://abr.org.ro/wp-content/uploads/2019/08/Plan-management-S.-Nedelcu.pdf: 

2. Organizarea sesiunii de primăvară a secţiunii  

 Deschiderea sesiunii de primăvară a secţiunii printr-o conferinţă inaugurală susţinută de un 

specialist recunoscut pe plan naţional şi internaţional în Carte Veche (un membru al 

Academiei Române, un profesor universitar ş.a.) – Prof. Univ. Dr. Olimpia Mitric de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;   

 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 – a se vedea 

programul sesiunii; 

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

Republica Moldova etc.) pentru a susţine lucrări în cadrul sesiunii – Prof. Univ. Dr. habil. 

Igor CERETEU – Chişinău; 

 Invitarea şi stabilirea unor contacte cu specialişti în Carte Veche, Conservare, Restaurare 

din ţară (Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Alba Iulia, Craiova etc.) – a se vedea programul 

sesiunii; 
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 Invitarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor în Ştiinţele Informării şi 

Documentării pentru a susţine lucrări în cadrul secţiunii – Drd. Marius George COŞARCĂ – 

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti; 

 

4. Promovarea activităţilor secţiunii 

 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 – https://cartevecheconservarerestaurareabr.wordpress.com/.  

 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 – a se vedea activitatea din anul 2020 (ianuarie – septembrie); 

 

 

Întocmit azi, 24 septembrie 2020: 

Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, 

Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare 

 


