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Raport de activitate – 2003: Preocupări

1. Creşterea performanţelor reţelei de calculatoare
•Creşterea stabilităţii sistemului de operare (prin upgradare la Windows 
XP professional)
•Configurarea VLAN a Bibliotecii
•Creşterea numărului calculatoarelor din reţeaua publică
•Dezvoltarea suportului tehnic în vederea accesării on-line şi full-text a 
unor publicaţii şi baze de date plătite (Legis, BOPI)

2. Continuarea activităţilor de informatizare:
•Catalogarea retroactivă (cărţi de beletristică şi socio-umane), 
•Legarea periodicelor în vederea începerii catalogării on-line
•Întreţinerea bazelor de date ale BCUPT şi BFIH 
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3. Diversificarea resurselor documentare
•Achiziţionarea cărţilor necesare susţinerii cercetării
•Asigurarea publicaţiilor necesare procesului didactic

•Accesarea on-line a unor baze de date şi documente full text
4.Pregătirea colecţiilor pentru asigurarea funcţionalităţilor 
noii biblioteci
•Deschiderea sălii de lectură cu acces liber la raft: sala 1 
•Continuarea securizării publicaţiilor
•Continuarea cotării cărţilor în vederea aşezării în sistem “raft liber”

5.Dezvoltarea ofertei de materiale ale bibliotecii electronice
•Consultarea on-line a cuprinsului unor cărţi
•Crearea de baze de date proprii (Rapoarte de Cercetare )



Raport de activitate – 2003

Situaţia automatizării:
Număr module implementate din programul integrat de 
bibliotecă: 5 (achiziţie, catalogare, întreţinere autorităţi, 
circulaţie, utilitare)
Număr module rămase neimplementate: 2 (seriale, împrumut 
interbibliotecar)
Număr biblioteci filiale conectate la BC.:

4 locale
Biblioteca Facultăţii de  Inginerie  Hunedoara

Împrumut cărţi generalizat în sistem automat
Număr titluri catalogate în baza de date electronică: 61.500
Număr volume înregistrate în baza de date: 165.000



Raport de activitate - 2003

Valoarea totală a achiziţiilor de publicaţii: 
1.730.921mii lei, din care:

Valoarea achiziţiilor de carte: 548.500 mii lei
Valoarea achiziţiilor de periodice: 497.734 mii lei
Valoarea donaţiilor şi a schimbului:409.743 mii lei
Valoarea altor achiziţii(STAS, etc.): 274.944 mii lei
Valoarea cărţilor achiz. contracte: 136.248 mii lei



Raport de activitate - 2003

Statistica generală

Valoarea achiziţiilor de publicaţii:   1.321.219 mii lei

Număr u.b. intrate în bibliotecă:               7.673 u.b.

Număr cititori înscrişi:          6.352

Număr total împrumuturi: 141.488



Raport de activitate - 2003

Statistica defalcată a împrumuturilor

Total împrumuturi:         141.488

•Cărţi împrumutate:          59.698

•Reviste împrumutate:       85.430

•STAS-uri împrumutate:    2.360

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000

1

Total împrumut.
Nr.cărţi
Nr.reviste 
Nr. STAS-uri



Cdre 
didactice

10%

Studenţi 
I şi II
79%

Cititori 
externi

3%

Studenţi 
ani mari

8%
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Total cititori activi:         6.352
• Studenţi anii 1 şi 2:    4.812
• Studenţi anii mari:         500
• Cadre didactice: 612
• Cititori externi: 155

Statistica defalcată cititori activi
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Statistica defalcată a înregistrărilor

Nr.total înregistrări: 7.673

•Din fond UPT: 4.955

•Donaţii, schimb: 2.718

•Din contracte: 281
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Statistica defalcată a împrumuturilor pe puncte de împrumut
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Total împrumuturi:  141.888

• Sediul central:          59.545
• Filiala Chimie:           6.382
• Filiala Constr.:         20.888
• Filiala Electro:         39.854
• Filiala Mecanică:     14.819


