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ACTIVITATEA METODOLOGICĂ A  

BIBLIOTECII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 

 Scopul: desfășurarea fără disfuncționalități a proceselor 

biblioteconomice din întregul SNB. 

 

 Biblioteca Națională a României menține o legătură 

strânsă cu bibliotecile din sistem și întreprinde o serie de 

activități la nivel național. 

 

 Între instrumentele specifice de lucru folosite în 

activitatea sa specifică, se numără și CASIDRO.     

 



PREZENTARE GENERALĂ  

 CASIDRO  - “Catalogul structurilor infodocumentare din 
România” este un produs realizat de  

 Biblioteca Naţională a României în colaborare cu Sistemul 
Naţional de Biblioteci (SNB) şi este postat pe pagina web a 
instituţiei: http://www.bibnat.ro/biblioteci.php  

 Inițiat de Biroul Cataloage Colective (Monica Greceanu), în 
prezent este gestionat de Biroul Metodologic.  

 

 Catalogul este un portal în care sunt incluse informaţii utile 
despre structurile infodocumentare din România. El permite 
stocarea, regăsirea şi modificarea de date profesionale. 

 

 Structura sa arborescentă reflectă întregul SNB. 

 

http://www.bibnat.ro/biblioteci.php




 CASIDRO însumează informaţii despre aproximativ 3.575 
de biblioteci, din care fac parte: 

 

 

- Biblioteca Naţională a României; 
- Biblioteca Academiei Române; 
- 40 de biblioteci judeţene + Biblioteca Metropolitană; 
- 61 biblioteci municipale; 
- 205 biblioteci orăşeneşti; 
- 2.566 biblioteci comunale; 
- 58 biblioteci universitare; 
- 41 de biblioteci ale Casei Corpului Didactic; 
- 558 biblioteci şcolare/CDI-iuri gimnaziale şi liceale; 
- 44 biblioteci specializate (fizică – Biblioteca Naţională de 

Fizică “Horia Hulubei”-, teologie –Biblioteca Sfântului 
Sinod -, muzeu – Biblioteca Brukenthal -, istorie - Biblioteca 
Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”-, 
construcţii/arhitectură – Biblioteca Centrului Naţional de 
Cercetare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului Bucureşti -, medicină, ştiinţă şi 
tehnică etc).  

 



MODALITĂŢI DE REGĂSIREA A DATELOR 
 
CASIDRO este un instrument de regăsire a informaţiei 

riguros şi specializat, rapid şi uşor de utilizat.  
 

CASIDRO oferă o interfaţă prietenoasă, clară, simplă, ce 
permite lansarea în diverse interogări. 

 

Căutarea unei biblioteci poate fi realizată în mai multe 
moduri: 

- după tipul bibliotecii  

- după localitatea în care îşi desfăşoară activitatea 

- după harta administrativă a României 

- în funcţie de cuvintele cheie aflate în denumirea 
bibliotecii 

 

 În toate tipurile de interogări se folosesc diacritice. 

 











Utilizatorii interesaţi pot afla informaţii despre  

structurile infodocumentare din cadrul SNB: 
 

- adresa sediului central şi a filialelor, după caz 

- datele de contact 

- programul de funcţionare  

- modalităţile de acces  

  - categorii de utilizatori  

            - documente necesare obţinerii permisului de 
utilizator 

            - eventuale taxe percepute de instituţie 
 

- date istorice 

  - repere istorice ale instituţiei  

  - informaţii despre clădire 



- detalii despre colecţii 

  - dimensiunea colecţiilor (nr. u.b.) 
  - tipologia documentară:  
   - carte românească/străină,  
                        periodice româneşti/străine,  
   colecţii audio-video, colecţii cartografice,  

  colecţii speciale etc.  
 
- modalităţi de consultare a documentelor  
  - în Sala de lectură 
  - împrumut la domiciliu 
  - împrumut interbibliotecar 
 
- detalii despre cataloage  
             - în format tradiţional 
             - în format electronic –offline/online 

 



- detalii despre sistemul informatic utilizat 

 

- publicaţiile instituţiilor  

             - format tipărit 

             - format electronic offline/online 

 

- servicii oferite utilizatorilor  

          - referinţe bibliografice 

             - bibliografii 

             - acces internet 

             - servicii copiere/ scanare 

   - altele 

 











ÎNSCRIEREA BIBLIOTECILOR ÎN CASIDRO 

 Informaţiile din catalog se actualizează periodic sau ori 
de câte ori este nevoie, în funcţie de schimbările produse. 

 

 Lista bibliotecilor/structurilor infodocumentare este 
deschisă, orice tip de instituţie din SNB se poate face 
vizibilă prin acest catalog.  

 Înregistrarea se realizează în urma completării unui 
Formular de înscriere, document word care se regăseşte 
pe site-ul  Bibliotecii Naţionale a României. 

 

 Modalitatea de includere a datelor este una selectivă, 
fiind acceptate numai informaţiile relevante, în scopul 
reprezentării conţinutului informaţional într-un mod cât 
mai concis. 

 



UTILITATEA 
 

 CASIDRO oferă informaţii cuprinzătoare şi actualizate 
referitoare la întregul sistem infodocumentar din ţară, cu 
utilitate pentru:   
 

- publicul larg  
  - constituie o sursă rapidă şi aproape completă în 

regăsirea de  date despre structurile infodocumentare 
româneşti 

  - poate fi un instrument de lucru în activitatea  
  de (pre)documentare. 
 
- Biblioteca Naţională a României 
  - este un instrument al activităţii metodologice, care 

 permite stabilirea de conexiuni între Biblioteca 
 Naţională a României şi componentele SNB, 
 instituţii ce pot activa astfel într-o reţea informaţională 
 coerentă.  

 



  - prin acoperirea pe care o are, CASIDRO oferă 
 posibilitatea întocmirii unei evidenţe a structurilor 
 infodocumentare din ţară: 

   - se pot realiza evaluări, statistici comparative 
 între biblioteci similare, semnalându-se astfel 
 eventuale diferențe/discrepanţe. 

  - reprezintă o cale de menţinere a dialogului cu 
 bibliotecile din SNB, în vederea obţinerii unui 
 feed-back permanent.   

 

- SNB  
  - bibliotecile din sistem pot interacţiona şi funcţiona 

 unitar  
  - este o modalitate prin care toate structurile 

 infodocumentare îşi promovează instituţia, colecţiile, 
 serviciile etc. – se realizează o creștere a vizibilității 
 acestora. 

 



ANALIZA BIBLIOTECILOR DIN SNB  

- CONFORM DATELOR DIN CASIDRO –  

 

 



DISTRIBUȚIA BIBLOTECILOR  

ÎNSCRISE ÎN CASIDRO 

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Academiei Române

Biblioteci judeţene

Biblioteci municipale

Biblioteci orăşeneşti

Biblioteci comunale

Biblioteci universitare

Biblioteci ale Casei Corpului Didactic

Biblioteci şcolare/CDI-iuri

Biblioteci specializate



DISTRIBUȚIA BIBLIOTECILOR DUPĂ JUDEȚE 

 



 

 

DISTRIBUȚIA  

BIBLIOTECILOR ȘCOLARE /CDI-URILOR  

 



 

 

5,84% DINTRE BIBLIOTECI AU REPREZENTARE  

ÎN MEDIUL VIRTUAL 



BIBLIOTECI ROMÂNEȘTI CARE AU SITE 
- CONFORM DATELOR DIN CASIDRO -  

 Biblioteci universitare: 94,64%                        - 54 biblioteci 

 Biblioteci județene: 92,68%                             - 38 de biblioteci 

 Biblioteci specializate: 80,49%                        - 29 specializate 

 Biblioteci municipale: 15%                              - 10 biblioteci 

 Biblioteci școlare: 11,22%                               - 35 biblioteci 

 Biblioteci ale Casei Corpului Didactic: 9,75% - 4 biblioteci 

 Biblioteci orășenești: 1,47%                             - 4 biblioteci 

 Biblioteci comunale: 0,62%                             - 16 biblioteci 

 



ACCES LA INFORMAȚIE – CATALOGUL ONLINE 
 Dintre cele 192 de biblioteci care au site,  

     doar 69 oferă acces la informație prin catalog online = 2%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie analiză:  

 Bibliotecile din România sunt prezente în mediul virtual într-un procent 
foarte scăzut. 
 

Softurile  

de 

bibliotecă  

folosite de 

bibliotecile 

din 

România  

•ALEPH          – 12 biblioteci 

•ALEPHINO   – 1 bibliotecă 

•ALICE           – 1 bibliotecă 

•BIBLIOPHIL – 7 biblioteci 

•ISIS                – 1 bibliotecă 

•LIBERTY      – 15 biblioteci  

•QULTO         – 2 biblioteci 

•TINREAD     – 19 biblioteci  

•VUBIS          – 1 bibliotecă  

•Altele  



CONCLUZII 

 CASIDRO este un instrument de informare, un ghid util 
atât publicului larg, cât şi specialiştilor din domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.  

 

 CASIDRO înregistrează şi diseminează informaţii utile 
despre/pentru bibliotecile din cadrul SNB, constituindu-
se într-un repertoar al acestora. 

 

 CASIDRO este cuprinzător, riguros, deschis. 

 

 Catalogul are o finalitate concretă, pragmatică, ce oferă 
fiecărei structuri infodocumentare, de orice dimensiune 
sau din orice colţ al ţării, posibilitatea de a se regăsi şi 
informa. 

 



CONCLUZII 

 
 Un repertoar precum CASIDRO îşi găseşte finalitatea în 

capacitatea de rezolvare a unor cerinţe informaţionale.  

 

 Deşi centrat pe latura tehnică (înregistrarea şi structurarea 

unor informaţii standard despre bibliotecile din sistemul 

infodocumentar), CASIDRO oferă posibilitatea explorării şi 

altor aspecte ce pot rezulta din aceste date. 

 

 În calitate de instrument cu valoare de indicator, CASIDRO 

permite realizarea de statistici, evaluări comparative ale 

instituţiilor din cadrul SNB, în urma cărora pot fi consemnate 

eventuale probleme, disfuncţionalităţi sau diferenţe între 

structurile infodocumentare înregistrate. 

 



 Activitatea de investigare şi colectare a datelor nu este delimitată 

în timp, procesul de schimbare prin care trece orice sistem 

infodocumentar fiind continuu. 

 Anumite informaţii înregistrate trebuie actualizate 

(radiate/adăugate) în mod constant, unul dintre impedimente în 

realizarea catalogului fiind necompletarea sau nereturnarea 

Formularului de înregistrare de către unităţile vizate.  
 

 Pentru o mai bună desfăşurare a procesului de înregistrare a 

datelor este necesară semnalarea periodică a unor eventuale 

modificări intervenite în activitatea profesională a instituţiilor 

membre ale SNB.  
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Vă mulţumesc! 

 


