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I. SITUAȚII STATISTICE 
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2. Colecții - Unități bibliografice și valorice

3. Achiziții și încasări

4. Catalogul online - PRIMO

II.        ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
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2. Servicii oferite utilizatorilor

3. Accesul la informații

4. Activități culturale și educative
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I. 1. UTILIZATORI

Utilizatori activi în 2021: 6.813

Utilizatori interni:  2.610       

Utilizatori externi: 0

Studenți an I: 2.610 

Studenți alți ani (master, dr.) 4.203

Contoare porți RFID: 136.676

Acces utilizatori în bibliotecă: 68.388

Acces utilizatori - Sala 24h:     0

Acces utilizatori – Săli Studiu grup: 581 

Tranzacții la Colecțiile BUPT : 26.763
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I. 2 COLECȚII – unități bibliografice la 31.12.2021

Total unități bibliografice: în Bibliotecă în catalogul online

702.692 u.b. 304.849 u.b.

Colecția carte: 451.416 u.b. 267.093 u.b. 

Colecţia periodice: 99.348 u.b. 11.956 u.b.

Colecția standarde și brevete: 147.939 u.b. 23.773 u.b.

Documente electronice: 2.059 u.b. 2.027 u.b.

Alte documente: 1.930 u.b. -
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I.2.  Colecții - Valoarea achizițiilor de documente 

cumpărate, donație, schimb (1.821 + online): 132.616 lei

• Cărți prin cumpărare  (278 u.b.) 23.065 lei

• Cărți prin schimb, donații (497 u.b.)   13.720 lei

• Publicaţii periodice prin cumpărare (45 u.b.): 2.631 lei

• Publicații periodice prin schimb, donații (273 u.b.): 5.528 lei

• Standarde, documente electronice, etc.

prin cumpărare (514 titluri online): 39.094 lei

• Standarde, documente electronice, etc. 

prin schimb, donații (728 u.b.): 3.378 lei

• Baze de date:           45.200 lei
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I. 3. Achiziție resurse bibliografice și încasări

Valoarea achizițiilor specifice bibliotecii: 132.616 lei

➢ Resurse bibliografice, prin cumpărare: 109.989 lei

➢ Resurse bibliografice prin schimb, donații:       22.627 lei

Valoarea încasărilor: 4.897 lei

din care:

➢ Înscriere cititori externi: - lei

➢ Fotocopiere: - lei

➢ Alte servicii și penalități: 4.897 lei
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I. 4. Catalogul online – titluri în PRIMO

ÎNREGISTRĂRI BIBLIOGRAFICE:                        135.339 titluri , respectiv 305.834 vol. 

Colecția BUT + FIH: 135.339

Carte tipărită 97.862

Carte electronică: 6.186

Periodice: 3.505

Standarde: 22.693

Articole din Buletinul științific al UPT: 4.982

Documente video: 88

Documente audio: 23
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I.4. Catalogul online – PRIMO: titluri full text

• 977 titluri de cărți electronice

• 1836 de teze de doctorat susținute în U.P.T. 

accesibile în intranet

• 153 titluri de reviste curente

• 25 titluri de reviste full-text

• 2523 articole full-text din seriile Buletinului 

Științific al UPT

• 21.693 de rezumate ale standardelor
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➢ Instruire iniţială: 2.610 utilizatori studenţi, 
nou înscrişi în Bibliotecă

➢ Instruire permanentă a tuturor tipurilor de
utilizatori, privind:

• utilizarea on-line a catalogului PRIMO

• utilizarea celorlalte categorii de servicii
on-line

• accesarea bazelor de date

• regăsirea colecțiilor la raft liber și a
informaţiei în cadrul acestora

II. 1. Instruirea și îndrumarea utilizatorilor
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- utilizarea sericiului de tipărire 3D

- utilizarea multifuncționalelor şi încărcarea cardurilor pentru
copiere

- utilizarea sălilor de studiu grup de către 581 de utilizatori

II. 2. Serviciile oferite utilizatorilor:
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II. 2. Serviciile oferite de bibliotecă: sala Carte 

veche 

- spațiu special pentru 627 

cărți vechi și  rare, din 

perioada 1798-1900 

- dotat cu sistem climatic cu 

umiditate controlată
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II. 2. Serviciile oferite de bibliotecă: sala Carte veche 

Cărți din colecția CV și CR
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II. 3. Accesul la informații– nr. tranzacții în regim automatizat

Tranzacții în regim automatizat:

Studenţi an I: 8.398

Studenţi an II-IV şi master:  13.474

C.D.  UPT 1.584

Doctoranzi 2.853

Angajaţi Bibliotecă   296

Angajaţi U.P.T. 158

Utilizatori externi 0

TOTAL TRANZACȚII 26.763
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II. 3. Accesul la informații– căutări în baze de date și în resursele 

electronice

• Accesări în bazele de date online Anelis: 574.952

• Vizite pe site-ul BUPT: 42.974

• Pagini accesate pe site-ul BUPT: 356.414

• Accesări catalog online PRIMO:                  183.652

• Tranzacții catalog online PRIMO: 26.763

• Tranzacții Proquest Ebooks Central: 22.617

• Accesări Depozit Digital Dspace:             154.800
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Activități culturale și educative

1. Expoziții (4 expoziții)

2. Premiile Bibliotecii UPT

3. Ziua Internațională a poeziei

4. Ziua internațională a scrisului de mână

5. Centenarul Bibliotecii UPT (expoziții, materiale video, foto, text)

6. Atelier de limba și cultura japoneză
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Rubrici și activități online (Facebook, Instagram)

• Concursuri de carte (5 concursuri)

• Cărți și seriale

• Cărți și filme

• InfoTech

• Știați că?

• Cele mai controversate cărți

• Călătorii prin romane

• UPT Ambient

Materiale video 

• Și tu ce mai citești? (25 de montaje video)

• Ziua Culturii Naționale 

• Ziua Bibliotecarului

• UPT Ambient (20 materiale video)

• Marșul Eroilor Revoluției din 1989 de la Timișoara
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1. Depozitul digital poate fi accesat la adresa:

https://dspace.upt.ro/jspui/

*Accesibil pe baza credențialelor UPT

2. Descrieri documente disponibile în Dspace:      3.627 titluri

• cursuri: 1.747 titluri

• articole: 930 titluri

• teze de doctorat: 950 titluri

3. Acorduri de utilizare a cărților în format PDF:  66 persoane

4. Documente scanate:  547 titluri

• cursuri: 283 titluri

• articole: 175 titluri

• teze de doctorat: 89 titluri

5. Total vizualizări on-line: 1.583

(*restrâns doar la comunitatea UPT)

• colecția cursuri 551

• colecția articole 274

• colecția teze de doctorat 758

https://dspace.upt.ro/jspui/
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II. 5. Alte activități specifice:

• împrumutul interbibliotecar 12 titluri:

• titluri solicitate de bibliotecă altor biblioteci: 1

• titluri primite de bibliotecă de la alte biblioteci: 1

• titluri solicitate bibliotecii de alte biblioteci: 5

• titluri furnizate de bibliotecă altor biblioteci: 5

• schimbul intern și internațional – Buletinele Științifice ale UPT trimise la

• Schimb intern: 13 Biblioteci Universitare și 2 Instituții de învățământ 

superior

• Schimb internațional: 28 Biblioteci Universitare și 8 Instituții de 

învățământ superior

• reorganizarea colecțiilor, conform necesităților de studiu

• curățirea și conservarea periodică a colecțiilor

• inventarierea totală documentelor electronice, a ziarelor

• dezinfectarea colecțiilor pe perioada pandemiei 

• dezinfectarea spațiilor pe perioada pandemiei


