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Raport de activitate - 2009

Ă ĂĂ ĂACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:ĂŢI DESFĂŞURATE:

I.I. ACTIVITĂŢI CURENTEACTIVITĂŢI 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.II. ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PERIODICE, PERIODICE, SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:ŢŢ ,,

1. 1. Continuarea catalogării retroactiveContinuarea catalogării retroactive

22 C ti ăti ii f d l i d t t t î lădiC ti ăti ii f d l i d t t t î lădi2. 2. Continuarea pregătirii fondului documentar pentru mutarea în clădirea Continuarea pregătirii fondului documentar pentru mutarea în clădirea 
nouănouă



Raport de activitate - 2009

Statistica generalăStatistica generală

Valoarea achiziţiilor de resurse bib.: 336.596 RON

Nr. doc. bibliografice intrate în bibliotecă: 6.302 u.b.

Număr total cititori activi: 6.935

Număr cititori înscrişi în 2009: 2.050

Număr total împrumuturi: 77.708

Vizite virtuale la resursele el : 113 541Vizite virtuale la resursele el.: 113.541



Raport de activitate – 2009: Activităţi curente

1.1. Asigurarea fondului de Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în procesul necesar în procesul 
didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

Valoarea totală a achiziţiilor de resurse bib.: 336.596 RON
după cum urmează:

Achiziţii de carte: 117.286 RON

Achiziţii de periodice (tipărite şi online):75.116 RON

B d d t 64 880 RONBaze de date: 64.880 RON

Alte achiziţii (STAS, etc.): 44.194 RONţ ( , )



Raport de activitate – 2009: Activităţi curente

11 A i f d l i d bli ţii î l did ti i dA i f d l i d bli ţii î l did ti i d

Statistica defalcată a achiziţiilor

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

Statistica defalcată a achiziţiilor

T t l hi iţii î l d 336 596 RON (6 302 b )Total achiziţii în valoare de 336.596 RON (6.302 u.b.)

Din fond UPT: 277.346 RON (4.363 u.b.)( )

Donaţii, schimb: 59.250 RON (1.939 u.b.)
din care contracte: 11 464 RON (60 u b )din care contracte:. 11.464 RON (60 u.b.)



Raport de activitate – 2009:  Activităţi curente

11 A i f d l i d bli ţii î l did ti iA i f d l i d bli ţii î l did ti i1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi 
de cercetarede cercetare

REMARCIREMARCIREMARCI:REMARCI:

•• Numărul periodicelor online reprezintă 28Numărul periodicelor online reprezintă 28%% din totalul din totalul 
periodicelor achiziţionateperiodicelor achiziţionateperiodicelor achiziţionateperiodicelor achiziţionate

•• Valoarea totală a achiziţiei de publicaţii a scăzut cu 7,5% faţă de Valoarea totală a achiziţiei de publicaţii a scăzut cu 7,5% faţă de 
2008200820082008

•• A scăzut numărul cărţilor străineA scăzut numărul cărţilor străine achiziţionateachiziţionate

•• A scăzut numărul cărţilor achiziţionate prin contractA scăzut numărul cărţilor achiziţionate prin contract cu 68,5%cu 68,5%

•• Achiziţia prin donaţii (ţară şi străinătate) reprezintă Achiziţia prin donaţii (ţară şi străinătate) reprezintă 30,7 30,7 % din % din 
totalul achiziţiilortotalul achiziţiilor



Raport de activitate – 2009: Activităţi curente

11 Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi deAsigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi de Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi de 
cercetarecercetare

REMARCI:REMARCI:

SuntSunt disponibile ondisponibile on--line cuprinsurileline cuprinsurile ccărţilorărţilor străinestrăine achiziţionate în ultimiiachiziţionate în ultimii 55Sunt Sunt disponibile ondisponibile on line cuprinsurile line cuprinsurile ccărţilorărţilor străinestrăine achiziţionate în ultimii achiziţionate în ultimii 55
aniani ( ( 790790 u.bu.b.).)

--a a fostfost demarată acţiunea de  demarată acţiunea de  scanare a cuprinsurilor bibliografiilorscanare a cuprinsurilor bibliografiilor,, fiind fiind 
finalizate cele din domeniile matematică şi fizicăfinalizate cele din domeniile matematică şi fizicăşş

A fost eficientizată activitatea de schimb A fost eficientizată activitatea de schimb interbibliotecarinterbibliotecar, Buletinele Ştiinţifice , Buletinele Ştiinţifice 
ale UPTale UPT şi cărţi ale cadrelor didactice fiind şi cărţi ale cadrelor didactice fiind difuzatedifuzate la:la:
-- 8888 de bibliotecide biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare 
din din 2277 ţăriţări
-- 2929 de bibliotecide biblioteci universitare universitare din ţarădin ţară
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2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor

Statistica utilizatorilor şi a tranzacţiilor pe categorii de publicaţii:

Existent la sfârşitul anului 2009

Utilizatori înscrişi (in anii 2005-2009) - total 19.300ş ( )

Utilizatori totali activi 2009, din care: 6.935

- noi înscrişi 2.050

- vizaţi 4.885

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate) -
total, din care: 77.708

- cărţi - volume 60.549

- periodice, STAS-uri 17.159

Vizite la bibliotecă 13.299

Vizite virtuale la resursele din reţea ale bibliotecii,
descărcări articole 113.541



Raport de activitate – 2009 Activităţi curente

2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor

Categorii utilizatori     Nr. împrumuturi

Studenţi an I 16 407Studenţi an I 16.407
Studenţi an II-VI 25.869
Angajaţi U.P.T. 234
Utilizatori externi 1 505Utilizatori externi 1.505
ILL 49
C.D. consultant 115
C.D. UPT 12.544C.D.  UPT 12.544
Angajaţi Bibliotecă 3.826

TOTAL 60.549
Împrumuturi periodice         17.159
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2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2 Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor2. Deservirea şi îndrumarea utilizatorilor
Statistica împrumuturilor pe cititori şi filiale

STATUT CITITOR NR. ÎMPRUMUTURI
Biblioteca Centrală

STATUT CITITOR NR. ÎMPRUMUTURI
Filiala Ing El Calculatoare TelecomunicaţiiBiblioteca Centrală

Studenţi an I 16.019
Studenţi an II-VI 25.112
Angajaţi U.P.T. 232
Utilizatori externi 1.441
ILL 43

Filiala Ing. El., Calculatoare, Telecomunicaţii
Studenţi an I 40
Studenţi an II-VI 155
C.D. Activ 1.015
Angajaţi Bibliotecă 34
TOTAL 1 244ILL 43

C.D. consultant 103
C.D. Activ 10.271
Angajaţi Bibliotecă 3.667
TOTAL         56.888

TOTAL 1.244
Filiala Mecanică
Studenţi an II-VI 23
Angajaţi U.P.T. 2
C.D. consultant 12

Filiala Inginerie Chimică
Studenţi an I 6
Studenţi an II-VI 4
C.D. Activ 252
Angajaţi Bibliotecă 2

C.D. Activ 713
Angajaţi Bibliotecă 9
TOTAL 759
Filiala cu Profil Umanist
Studenţi an I 190Angajaţi Bibliotecă 2

TOTAL 264
Filiala Construcţii
Studenţi an I 152
Studenţi an II-VI 226
Utili t i t i 6

Studenţi an I 190
Studenţi an II-VI 349
Utilizatori externi 58
ILL 6
C.D. Activ 173
A j ţi Bibli t ă 105Utilizatori externi 6

C.D. Activ 120
Angajaţi Bibliotecă 9
TOTAL 513

Angajaţi Bibliotecă 105
TOTAL 881
TOTAL ÎMPRUMUTURI 60.549



Raport de activitate – 2009: Activităţi curente

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:REMARCI:REMARCI:

•• A crescut numărul accesărilor resurselor electroniceA crescut numărul accesărilor resurselor electronice pe sitepe site--ul ul 
bibloteciibibloteciibibloteciibiblotecii

•• ÎÎmprumutul interbibliotecarmprumutul interbibliotecar este din ce în ce mai solicitateste din ce în ce mai solicitat. A. Auu
f t tf t t 600600 dd li ită ili ită i d l bibli t i did l bibli t i di ţ ă di f tţ ă di f tfost pestefost peste 600600 dede solicitări solicitări de la biblioteci din de la biblioteci din ţară din care au fost ţară din care au fost 
onorate 24 şi 1 la o bibliotecă din străinătate (Portugalia) iar onorate 24 şi 1 la o bibliotecă din străinătate (Portugalia) iar 
Biblioteca UPT a solicitat 21Biblioteca UPT a solicitat 21 de publicaţii din ţară.de publicaţii din ţară.

•• A fostA fost făcută făcută instruirea sistematică a utilizatorilor studenţiinstruirea sistematică a utilizatorilor studenţi în în 
sediul Bibliotecii centralesediul Bibliotecii centrale
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33. Informatizarea activităţii. Informatizarea activităţii dindin BibliotecăBibliotecă

A constituit una din principalele activitA constituit una din principalele activităţiăţi aalele BiblioteciiBibliotecii în anul 2009în anul 2009A constituit una din principalele activitA constituit una din principalele activităţiăţi aalele Bibliotecii Bibliotecii în anul 2009 în anul 2009 
realizândurealizându--se:se:
•• upgradarea versiunii programului de gestiune a bazei de date de upgradarea versiunii programului de gestiune a bazei de date de 
la varianta Aleph 300 3 la 500 18 şi instruirea personaluluila varianta Aleph 300 3 la 500 18 şi instruirea personaluluila varianta Aleph 300.3 la 500.18. şi instruirea personaluluila varianta Aleph 300.3 la 500.18. şi instruirea personalului
•• Conversia descrierilor bibliografice din formatul folosit anterior la Conversia descrierilor bibliografice din formatul folosit anterior la 
formatul Marc21formatul Marc21

Ad t i t f ţ i GUI OPAC l ităţil tili t ilAd t i t f ţ i GUI OPAC l ităţil tili t il•• Adaptarea interfeţei GUI OPAC la necesităţile utilizatorilor Adaptarea interfeţei GUI OPAC la necesităţile utilizatorilor 
biblioteciibibliotecii
•• Adăugarea unor Adăugarea unor noi colecţiinoi colecţii în Catalogul electronic: în Catalogul electronic: 

î âî â-- colecţia de standarde începând din 2008colecţia de standarde începând din 2008
-- colecţia de documente electronicecolecţia de documente electronice
-- colecţia de bibliografiicolecţia de bibliografiiţ gţ g
-- colecţia de periodice (litera A)colecţia de periodice (litera A)



Raport de activitate – 2009: Statistica biblioteca FIH

Raport statistic al Bibliotecii FIH:

• Număr de exemplare conţinute în catalogul on-line: 24.710p ţ g

Datorită problemelor apărute la conversia colecţiei bibliotecii 
FIH în cadrul upgradării programului, versiunea nouă nu este 
deocamdată funcţionalădeocamdată funcţională.



Raport de activitate – 2006: Activităţi suplimentare

5. Alte activităţi

R diţiR diţi 400400 d l î d l Bibli t iid l î d l Bibli t ii•• Recondiţionarea a Recondiţionarea a 400400 de volume, în cadrul Biblioteciide volume, în cadrul Bibliotecii
•• Legarea în volume a periodicelor din ultimii 10 ani, în vederea aşezării la Legarea în volume a periodicelor din ultimii 10 ani, în vederea aşezării la 
raft liberraft liber

Cotarea tezelor de doctorat pentru aşezarea la raft liberCotarea tezelor de doctorat pentru aşezarea la raft liber•• Cotarea tezelor de doctorat pentru aşezarea la raft liberCotarea tezelor de doctorat pentru aşezarea la raft liber

•• Perfecţionarea personalului prin: Perfecţionarea personalului prin: 
-- urmarea de urmarea de cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare de biblioteconomie de 1 an: 2 de biblioteconomie de 1 an: 2 

persoanepersoane

•• Actualizarea săptămânală a paginii webActualizarea săptămânală a paginii web



Raport de activitate – 2009: Activităţi suplimentare

1 Continuarea catalogării retroactive:1. Continuarea catalogării retroactive:

Baza de date conţine un număr de 219.849 volume, reprezantând:
- toate cărţile, sistematic, începând din decembrie 1982

t t ă ţil fl t î i l ţi î â d di 1995- toate cărţile aflate în circulaţie, începând din 1995 
- tezele de doctorat susţinute în UPT
- colecţia de beletristică
- colecţia cărţilor de referinţecolecţia cărţilor de referinţe
- Colecţia cărţilor din domeniul socio-uman
- colecţiile bibliotecilor filiale
- colecţia STAS-uri pe anii 2008, 2009ţ p ,
- colecţia de documente electronice
- colecţia de periodice, litera A

2 P ăti f d l i d t t t î lădi ă2. Pregătirea fondului documentar pentru mutarea în clădirea nouă:
• catalogarea şi cotarea pentru aşezarea în săli cu acces liber la raft a 

unui număr de 3.076 titluri, din care 1.334 titluri noi
• continuarea securizării publicaţiilor• continuarea securizării publicaţiilor


