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Raport de activitate - 2008

ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:ĂŢI DESFĂŞURATE:ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:ĂŢI DESFĂŞURATE:
I. ACTIVITĂŢI CURENTEI. ACTIVITĂŢI CURENTE::

1. 1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de 
cercetarecercetare

2. 2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilorDeservirea şi îndrumarea utilizatorilor

3. 3. Informatizarea activităţii BiblioteciiInformatizarea activităţii Bibliotecii

4. 4. Alte activităţiAlte activităţi

II. ACTIVITĂŢI II. ACTIVITĂŢI PERIODICE, PERIODICE, SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. 1. Continuarea catalogării retroactiveContinuarea catalogării retroactive

2. 2. Pregătirea fondului documentar pentru mutarea în clădirea nouăPregătirea fondului documentar pentru mutarea în clădirea nouă

3. Verificarea 3. Verificarea şişi corectarea corectarea bazei bazei de date de date a a BBibliotecii FIHibliotecii FIHşş

4. Activităţi desfăşurate 4. Activităţi desfăşurate în vederea finisării şi dotării clădirii noii Biblioteciîn vederea finisării şi dotării clădirii noii Biblioteci
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Statistica generală

Valoarea achiziţiilor de resurse bib.: 586.362,45 RON

Nr. doc. bibliografice intrate în bibliotecă:  6.453 u.b.

Număr total cititori activi: 4.499

N ă itit i î i i î 2008 1 319Număr cititori înscrişi în 2008: 1.319

Număr total împrumuturi: 77.012p
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1.1. Asigurarea fondului de Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în procesul necesar în procesul 
didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetaredidactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

Valoarea totală a achiziţiilor de resurse bib.: 586.362,45 RON
d ă ădupă cum urmează:

 Achiziţii de carte: 286.609,64 RON
 Achiziţii de periodice (tipărite şi online): 142.677,52 RON
 Baze de date: 97.744,08 RON
 Alte achiziţii (STAS etc ): 59.331,31 RON Alte achiziţii (STAS, etc.): 59.331,31 RON

Din valoarea totală:
 Donaţii şi schimb: 29.149,11 RON
 Că ţi hi t t 46 711 12 RON Cărţi achiz. contracte: 46.711,12 RON
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1 Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de1 Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de 1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de 
cercetarecercetare

Statistica defalcată a achiziţiilor

Total achiziţii: 6.453 u.b. 25%

3%

Fond UPT

• Din fond UPT: 4.751 u.b.
• Donaţii, schimb:   1.702 u.b.

25% Fond UPT

Donaţii,
schimb

din care contracte:  232 u.b.

72%

Contracte
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1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi 
de cercetarede cercetare

REMARCI:REMARCI:

•• Numărul cărţilor Numărul cărţilor achiziţionate achiziţionate din fonduri UPTdin fonduri UPT esteeste 75%75% din din 
numărul celor achiziţionate în anul precedent, datorită modificării numărul celor achiziţionate în anul precedent, datorită modificării 
modului de achiziţiemodului de achiziţieţţ

•• Achiziţia prin donaţiiAchiziţia prin donaţii reprezintă reprezintă 26,38 26,38 % din totalul achiziţiilor% din totalul achiziţiilor
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1.1. Asigurarea fondului de Asigurarea fondului de resurse bibliografice resurse bibliografice necesar în  necesar în  
procesul didactic şi de cercetareprocesul didactic şi de cercetare

REMARCI:REMARCI:

•• Sunt disponibile onSunt disponibile on line cuprinsurileline cuprinsurile ccărţilorărţilor străinestrăine achiziţionateachiziţionate•• Sunt disponibile onSunt disponibile on--line cuprinsurile line cuprinsurile ccărţilor ărţilor străinestrăine achiziţionate achiziţionate 
în ultimii în ultimii 4 4 aniani (597 u.b.)(597 u.b.)

B l ti l Ştii ţifi l UPTB l ti l Ştii ţifi l UPT i ă ţi l d l did ti f ti ă ţi l d l did ti f t•• Buletinele Ştiinţifice ale UPTBuletinele Ştiinţifice ale UPT şi cărţi ale cadrelor didactice au fost şi cărţi ale cadrelor didactice au fost 
difuzatedifuzate (în cadrul schimbului interbibliotecar) la:(în cadrul schimbului interbibliotecar) la:
-- 9696 de bibliotecide biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior şi de ale instituţiilor de învăţământ superior şi de 
cercetare din cercetare din 29 29 ţăriţări
-- 27 27 de bibliotecide biblioteci universitare universitare din ţarădin ţară
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2 D i i î d tili t il2 D i i î d tili t il2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor

Statistica împrumuturilor pe categorii de publicaţiip p g p ţ

Nr. total împrumuturi: 78.214

• Cărţi: 55.132
27%

2%

• Reviste: 21.350

27%

cărţi
reviste

• STAS-uri: 1.732
71%

stasuri
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2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor

Statistica împrumuturilor pe puncte de împrumut
TOTAL ÎMPRUMUTURI: 78.214, la 4.499 studenţi înscrişi din 14.262TOTAL ÎMPRUMUTURI: 78.214,  la 4.499 studenţi înscrişi din 14.262 
studenţi UPT
Sediul central: 58.559
frecvenţă 10.758 utilizatori (5,44 vol./stud.)

Filiala Chimie:           5.158
frecvenţă 2.425 utilizatori (2,12 vol./stud.)

Fili l C t ţii 4 473 7%

6% 6% 4% 3%

Filiala Construcţii: 4.473
frecvenţă 2.177 utilizatori (2,05 vol./stud.)

Filiala Electro: 4.902
f ţă 2 558 tili t i (1 91 l / t d )

7%

frecvenţă 2.558 utilizatori (1,91 vol./stud.)

Filiala Mecanică: 3.139
frecvenţă 1.565 utilizatori (2 vol./stud.)

74%

Biblioteca Centrala Filiala Chimie

Filiala Colegiu: 1.983
frecvenţă 933 utilizatori ( 2,12 vol./stud.)

Biblioteca Centrala Filiala Chimie
Filiala Constructii Filiala Electro
Filiala Mecanica Filiala Colegiu
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2 D i i î d tili t il2 D i i î d tili t il2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor

REMARCI:REMARCI:

•• Numărul cititorilor înscrişi a scăzut cu Numărul cititorilor înscrişi a scăzut cu 221.1.22%% faţă de 200faţă de 20077

•• Numărul împrumuturilor a scăzut cu Numărul împrumuturilor a scăzut cu 3535%% faţă de 2007, atât din cauza scăderii faţă de 2007, atât din cauza scăderii 
numărului cititorilor, cât şi numărului cititorilor, cât şi ddatorită extinderii bibliografiilor în format electronic.atorită extinderii bibliografiilor în format electronic.

ÎÎmprumutul interbibliotecarmprumutul interbibliotecar: : 
•• solicitări primitesolicitări primite de la biblioteci dinde la biblioteci din ţară:ţară: pestepeste 10010000 ddin care 23 onoratein care 23 onorate•• solicitări primite solicitări primite de la biblioteci din de la biblioteci din ţară:ţară: pestepeste 10010000,, ddin care 23 onorate in care 23 onorate 
•• Biblioteca UPT a solicitat 12 publicaţiiBiblioteca UPT a solicitat 12 publicaţii

ÎÎÎn anul 2008 În anul 2008 a fost făcută instruirea sistematică a utilizatorilor studenţi în sediul a fost făcută instruirea sistematică a utilizatorilor studenţi în sediul 
Bibliotecii CentraleBibliotecii Centrale
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33. Informatizarea activităţii. Informatizarea activităţii dindin BibliotecăBibliotecă

Activităţi reclamate de trecerea la noua versiune a programului de 
gestiune de baze de date a Bibliotecii:

• Pregătirea infrastructurii IT, conform cerinţelor minime de 
funcţionare 

• Pregătirea conversiei bazelor de date
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4. Alte activităţi

R diţiR diţi 11 426426 d l î d l Bibli t iid l î d l Bibli t ii lâ ă l 50lâ ă l 50•• Recondiţionarea a Recondiţionarea a 11..426426 de volume, în cadrul Biblioteciide volume, în cadrul Bibliotecii, pe lângă cele 50 , pe lângă cele 50 
de la Centrul de Multiplicare de la Centrul de Multiplicare şi legătorieşi legătorie

•• Perfecţionarea personalului prin: Perfecţionarea personalului prin: 
-- urmarea de urmarea de cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare de biblioteconomie de 1 an: de biblioteconomie de 1 an: 33

persoanepersoane

•• Actualizarea paginii web de câte ori a fost necesarActualizarea paginii web de câte ori a fost necesar
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1. Continuarea catalogării retroactive:1. Continuarea catalogării retroactive:

Baza de date conţine 79.020 titluri (260.000 volume, adică 
61 53 % din nr total) după cum urmează:61,53 % din nr. total), după cum urmează:

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

î- tezele de doctorat susţinute în UPT
- colecţia de beletristică
- colecţia cărţilor de referinţecolecţia cărţilor de referinţe
- cărţile din domeniul socio-uman
- colecţiile a 4 biblioteci filiale

2. Verificarea şi actualizarea săptămânală a evidenţei 
electronice a exemplarelor de carte din colecţia 
bibliotecii FIH



3 Pregătirea fondului documentar pentru mutarea în

Raport de activitate – 2008: Activităţi suplimentare

3. Pregătirea fondului documentar pentru mutarea în 
clădirea nouă:

• cotarea în cederea aşezării în săli cu acces liber la raft a 
bibliografiilor pentru 19 domenii de specialitatebibliografiilor pentru 19 domenii de specialitate 

• catalogarea, cotarea şi indexarea cărţilor de la filiala Colegiu
• continuarea securizării publicaţiilor: 2463 exemplare în total
•• legarealegarea în volume de bibliotecă a în volume de bibliotecă a revistelor:revistelor: 870 vol.870 vol.
•• legarea tezelor de doctorat spiralate:legarea tezelor de doctorat spiralate: 450 vol.450 vol.

4. Activităţi desfăşurate în vederea finisării şi dotării 4. Activităţi desfăşurate în vederea finisării şi dotării 
clădirii noii Biblioteciclădirii noii Biblioteciclădirii noii Biblioteciclădirii noii Biblioteci


