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Raport de activitate -

 

2006

ACTIVITACTIVITĂĂŢŢI DESFĂI DESFĂŞŞURATE:URATE:

I.I.

 

ACTIVITĂACTIVITĂŢŢI CURENTEI CURENTE::

1. 1. Asigurarea fondului de publicaAsigurarea fondului de publicaţţii necesar procesului didactic ii necesar procesului didactic şşi cercetăriii cercetării

2. 2. Deservirea Deservirea şşi i îîndrumarea utilizatorilorndrumarea utilizatorilor

3. 3. Informatizarea activităInformatizarea activităţţii Biblioteciiii Bibliotecii

4. Activitatea serviciului de IT4. Activitatea serviciului de IT

5. 5. Alte activităAlte activităţţii

II. AII. ACTIVITĂCTIVITĂŢŢI I PERIODICE, PERIODICE, SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. 1. Continuarea catalogării retroactiveContinuarea catalogării retroactive

2. 2. Pregătirea fondului documentar pentru mutarea Pregătirea fondului documentar pentru mutarea îîn clădirea nouăn clădirea nouă

3. Verificarea 3. Verificarea şşii

 

corectarea corectarea bazei bazei de date de date a a BBibliotecii FIHibliotecii FIH



Raport de activitate -

 

2006

Statistica generală

BUGETUL pentru

 

achiziţia de publicaţii:

 

227.290
 

RON

Valoare publicaţii intrate:  204.419,88 RON

Număr u.b. intrate în Bibliotecă:  4.584 u.b.

Număr total cititori înscrişi: 5.046

Număr cititori înscrişi în 2006: 1.491

Număr total împrumuturi: 150.340150.340



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi curente

1.1.

 

Asigurarea fondului de publicaAsigurarea fondului de publicaţţii necesar procesului didactic ii necesar procesului didactic şşi i 
cercetăriicercetării

Valoarea totală a intrărilor de publicaţii: 204.419,88
 

RON

 defalcate după cum urmează:

Intrări de carte: 125.554,58 RON
Intrări de periodice: 64.023,29 RON
Alte intrări (STAS, ziare, etc.):14.842,01 RON

Din valoarea totală:
Donaţii şi schimb: 57.276,55 RON 
Cărţi achiz. din contracte: 38.244,63 RON



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi curente

1. Asigurarea fondului de publica1. Asigurarea fondului de publicaţţii necesar ii necesar îîn procesul didactic n procesul didactic şşi de i de 
cercetarecercetare

Statistica defalcată a achiziţiilor

Total achiziţii:

 

4.584 u.b.

• Din fond UPT:

 

2.948

 

u.b.

• Donaţii, schimb:   1.636

 

u.b.
din care contracte:  267

 

u.b. (6%)
Fond UPT

64%

Donaţii, schimb, 
contracte

36%



Raport de activitate – 2006:  Activităţi curente

1.1.

 

Asigurarea fondului de publicaAsigurarea fondului de publicaţţii necesar procesului didactic ii necesar procesului didactic şşi i 
cercetăriicercetării

REMARCI:REMARCI:

••

 

A fost diversificată oferta de informaA fost diversificată oferta de informaţţii electronice onii electronice on--line, prin line, prin 
asigurarea accesului la asigurarea accesului la baze de datebaze de date

 

(4)(4)

 

şşi i reviste fullreviste full--text (40text (40, , 
reprezentând reprezentând 56%56%

 

din totalul titlurilor abonate)din totalul titlurilor abonate)

••

 

SS--a pus accentul pe a pus accentul pe achiziachiziţţia ia cărcărţţilor de specialitate străineilor de specialitate străine, , 
conturânduconturându--se o aliniere se o aliniere cucu

 

surselsurselee

 

informainformaţţionale oferite de ionale oferite de 
biblioteci europene. Acestea biblioteci europene. Acestea reprezintă reprezintă 29%29%

 

din totalul achizidin totalul achiziţţiei iei 
de carte de carte 

••

 

AchiziAchiziţţia prin ia prin donadonaţţiiii reprezintă  reprezintă 36%36%

 

din totalul achizidin totalul achiziţţiiloriilor, , 
nr.nr.cărcărţţilor achiziilor achiziţţionate pe ionate pe contractcontract

 

fiind de fiind de 6%6%



Raport de activitate –

 

2006:  Activităţi curente

1.1.

 

Asigurarea fondului de publicaAsigurarea fondului de publicaţţii necesar procesului didactic ii necesar procesului didactic şşi i 
cercetăriicercetării

REMARCI:REMARCI:
••

 

au fost au fost achiziachiziţţionate ionate majoritatea cărmajoritatea cărţţilor propuse ca ilor propuse ca bibliografie bibliografie 
pt. studenpt. studenţţii

••

 

sunt sunt disponibile ondisponibile on--line cuprinsurile tuturor line cuprinsurile tuturor ccărărţţilor străineilor străine

 achiziachiziţţionate ionate îîn ultimii n ultimii 3 ani3 ani

••

 

Buletinele Buletinele ŞŞtiintiinţţificeifice

 

ale UPT ale UPT şşi cări cărţţi ale cadrelor didactice au fost i ale cadrelor didactice au fost 
difuzatedifuzate

 

((îîn cadrul schimbului interbibliotecar) la:n cadrul schimbului interbibliotecar) la:
--

 

121277

 

de biblioteci ale institude biblioteci ale instituţţiilor de iilor de îînvănvăţţământ superior ământ superior şşi de i de 
cercetare din cercetare din 4040

 

de de ţţăriări
--

 

2525

 

de biblioteci universitare din de biblioteci universitare din ţţarăară
--

 

au fost trimise au fost trimise şşi i acceptate spreacceptate spre

 

recenzierecenzie

 

la baza de datela baza de date

 VINITIVINITI



Raport de activitate – 2006: Activităţi curente

2. Deservirea 2. Deservirea şşi i îîndrumarea utilizatorilorndrumarea utilizatorilor

Statistica împrumuturilor pe categorii de publicaţii

Nr. total împrumuturi:
 

150.340

• Cărţi: 74.270

•Reviste:
 

73.845

• STAS-uri:
 

2.225

Cărţi
50%Reviste

49%

STAS-uri
1%



Filiala Chimie
14%

Filiala 
Construcţii

23%
Sediul 
Central

52%

Filiala 
Electro

7%

Filiala
 Mecanică

4%

Raport de activitate – 2006: Activităţi curente

2. Deservirea 2. Deservirea şşi i îîndrumarea utilizatorilorndrumarea utilizatorilor

Statistica împrumuturilor pe puncte de împrumut
TOTAL ÎMPRUMUTURI

 

:

 

150.340,  la 5.046

 

studenţi activi

 

(29.79

 vol.)

 

din 12.556 studenţi UPT

Sediul central:

 

79.145
4.947

 

studenţi (22

 

vol./stud.)

Filiala Chimie:     20.401
402

 

studenţi  (50,75 vol./stud.)

Filiala Construcţii:

 

33.970
566

 

studenţi (60

 

vol./stud.)

Filiala Electro:

 

11.193
2.484

 

studenţi (4,50 vol./stud.)

Filiala Mecanică:

 

5.631
1.495

 

studenţi (4

 

vol./stud.)



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi curente

2. Deservirea 2. Deservirea şşi i îîndrumarea utilizatorilorndrumarea utilizatorilor

REMARCI:REMARCI:

••

 

îîn septembrie a fost integrată n septembrie a fost integrată filiala filiala Departamentului de ComunicaDepartamentului de Comunicaţţii ii îîn n Biblioteca Biblioteca 
CentralăCentrală

•• eeste primul an ste primul an îîn care a fost făcută instruirea sistematică a studenn care a fost făcută instruirea sistematică a studenţţilor din anul Iilor din anul I

••

 

la solicitarea la solicitarea facultăfacultăţţilorilor, , ddin noiembrie in noiembrie a a fost suplimentat fost suplimentat numărul bibliotecarilor numărul bibliotecarilor 
din filialedin filialele mai aglomeratele mai aglomerate

 

(construc(construcţţii, electro, colegiu)ii, electro, colegiu)

•• seserviciul de rviciul de îîmprumut interbibliotecar este din ce mprumut interbibliotecar este din ce îîn ce mai solicitat n ce mai solicitat 

•• nnumumărulărul

 

cciittitorilor externiitorilor externi

 

este este îîn cren creşşteretere



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi curente

33. I. Informatizarea activitănformatizarea activităţţiiii

 

dindin Bibliotecă Bibliotecă

••

 

a fost conectată filiala a fost conectată filiala Departamentului de ComunicaDepartamentului de Comunicaţţii ii la BC, la BC, 
lucrândlucrânduu--sese

 

onon--line line îîn baza de date centralăn baza de date centrală

•

 

a fost amânată implementarea modulului Împrumuturi de la FIH,

 din motive obiective

4.

 

Activitatea serviciului

 

de IT

•

 

a

 

asigurat condiţii de lucru securizate în reţelele Bibliotecii 
Centrale, cu acces permanent atât pentru personal cât şi pentru 
utilizatorii acesteia



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi curente

5. Alte activităţi

••

 

catalogulcatalogul

 

onon--line al Bibliotecii line al Bibliotecii a fost integrat a fost integrat îîn n Catalogul virtual colectiv Catalogul virtual colectiv 
românesc de informare românesc de informare şşi documentare i documentare îîn n şştiintiinţţă ă şşi tehnicăi tehnică, , RoLiNestRoLiNest

•• au fost recondiau fost recondiţţionate ionate 262262

 

de volume de volume îîn cadrul Biblioteciin cadrul Bibliotecii, p, pe lângă cele e lângă cele 
808000

 

recondirecondiţţionate la Centrul de Multiplicare ionate la Centrul de Multiplicare 

•• a fost făcută perfec a fost făcută perfecţţionarea personalului prin:ionarea personalului prin:
--

 

cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare de biblioteconomie de 1 an: de biblioteconomie de 1 an: 2 2 persoanpersoanee
-- organizarea periodică de  organizarea periodică de seminareseminare:: comunicarea lucrărilor        comunicarea lucrărilor       
personaluluipersonalului

•• pagina web a fost actualizată săptămânal sau de câte ori a fost pagina web a fost actualizată săptămânal sau de câte ori a fost

 

necesarnecesar



Raport de activitate –

 

2006: Activităţi

 

suplimentare

1.

 

Continuarea catalogării retroactive:

Baza de date conţine 76.510

 

titluri (197.570 volume, adică 47,3% din nr. 
total), după cum urmează:

          - toate cărţile, sistematic, începând din 1984
          - toate cărţile aflate în circulaţie, începând din 1995 

-

 

tezele de doctorat susţinute în UPT
-

 

colecţia de beletristică şi filosofie
-

 

colecţia cărţilor de referinţă 
-

 

colecţiile bibliotecilor filiale, exceptând cele din filiala Colegiu

2. Pregătirea fondului documentar pentru mutarea în clădirea nouă:
•

 

cotarea pentru aşezarea în săli cu acces liber la raft a unui număr de 
36.480 titluri, (18% din colecţie)

•

 

 continuarea securizării publicaţiilor: 26.300

 

exemplare în total

3.

 

Verificarea şi actualizarea periodică a evidenţei electronice a 
exemplarelor de carte din colecţia bibliotecii FIH



Raport de activitate –

 

2006 : Statistică biblioteca FIH

Raport statistic al Bibliotecii FIH:

• Număr de titluri conţinute în catalogul on-line: 3.725

• Număr exemplare din evidenţa electronică:    21.089

• Număr cititori înscrişi în baza de date:                557
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