
 

PUBLICAȚII EDITATE DE  

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA 

 

TRATAT DE BIBLIOTECONOMIE  

EDIȚIE REVIZUITĂ 

 

Asociația Bibliotecarilor din România a lansat la cea de-a XXXII-a Conferință 

Națională, care a avut loc la Suceava, în perioada 31 august – 2 septembrie 2022, ediția a doua 

a Tratatului de Biblioteconomie, lucrare de interes fundamental pentru biblioteconomia 

românească, destinată tuturor tipurilor de bibliotecari și biblioteci, la care s-a lucrat aproape 

trei ani neîntrerupt, sub atenta coordonare a profesorului Mircea Regneală. 

Actuala ediție este complet revizuită, cu informații actualizate în toate zonele de interes 

ale biblioteconomiei contemporane, vechile texte fiind substanțial îmbogățite sau chiar scrise 

din nou, păstrând uneori doar titlul din ediția veche. 

Au apărut  teme noi de tipul: Biblioteca 3.0, Depozite instituționale, Consorțiile de 

achiziție a resurselor electronice de informare științifică, Metadate în context cultural, 

Memoria locală în bibliotecile publice, Noi roluri ale bibliotecilor de cercetare privind știința 

participativă și datele de cercetare, EBLIDA, WIPO şi alte teme de actualitate ȋn domeniu. 

Ediția de față cuprinde cinci volume și totalizează 2923 de pagini, față de patru volume 

ale ediției anterioare cu 2267 de pagini. Au contribuit în total la actuala ediție a Tratatului 37 

dintre cei mai cunoscuți bibliotecari români din țară și străinătate. 

Tratatul, gândit ca o carte de învățătură biblioteconomică, este redactat într-un stil 

simplu și clar, la dispoziția tuturor celor interesaţi de domeniu, dar și a celor care nu au 

cunoștințe de biblioteconomie. 

Tratatul de biblioteconomie este  tipărit pe hârtie lucioasă, de cea mai bună calitate, cu 

ilustrații color, legat (nu broșat) și coperți cartonate. 



Pentru a veni în sprijinul specialiştilor din biblioteci, ABR distribuie tratatul la prețul 

de 500 lei/set (pentru achiziția directă de la ABR). 

Asociația nu este plătitoare de TVA. La aceste prețuri se adaugă taxele de expediere, 

care se suportă de către beneficiar. Așteptăm comanda dumneavoastră la adresa de email:  

infoabr@gmail.com. 

Pentru achizițiile prin SICAP vă rugăm să contactați furnizorul Prior Media 

Group la adresa de mail: sales.support2@prior.ro.  

 

 

 

ALTE PUBLICAȚII AFLATE ÎN STOC 

 

REGNEALĂ, Mircea (coordonator). Tratat de biblioteconomie. Vol. III, Bucureşti: 

Editura ABR, 2017. 582 p. (60 lei). 

Volumul III,  conceput în spiritul volumelor anterioare,   prezintă direcțiile  moderne – 

bazate pe un nou concept și o nouă tehnologie – de dezvoltare a biblioteconomiei 

contemporane. Pentru redactare s-a făcut apel la  specialiști români din biblioteconomie, aflați 

în țară și străinătate, familiarizați cu subiectele abordate. 

 

REGNEALĂ, 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 de  

pagini, este tipărit pe hârtie lucioasă, satinată ,  cu ilustrații color, cu fascicole cusute și 

coperte cartonate. 
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REGNEALĂ, 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.   

 

REGNEALĂ, Mircea (coordonator). Tratat de biblioteconomie. Vol. I. (Biblioteconomie 

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

Primul volum al Tratatul de biblioteconomie 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. Volumul este tipărit pe hârtie lucioasă, satinată, 

cu numeroase ilustrații color. 

 

REGNEALĂ, Mircea. Tratat de biblioteconomie: Indici [nume de persoane si de subiecte], 

București: Editura ABR, 2019. 244p. (50 lei). 

  

Ofertă pentru seturi: 

Vol. II, partea I + Vol. II, partea II – 110 lei  

Vol. I + Vol. II, partea I + Vol. II, partea II + Vol. III + Indici – 200 lei 

 

  

  



REGNEALĂ, Mircea (editor). Romanian Libraries. Traducere în limba engleză de 

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

 

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) 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE ABR, 

Dr. Adriana Szekely 

 


