
BIBLIOTECA

132



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

I. ACTIVITĂŢI PREGĂTITOARE pt. mutarea Bibliotecii:
1. Continuarea pregătirii colecţiilor pentru mutarea în clădirea nouă
2. Dotarea colecţiilor cu tag-uri RFID pt. implementarea noului sistem de securitate
3. Diverse activităţi efectuate pentru pregătirea spaţiului din clădirea nouă

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de cercetare
2. Deservirea utilizatorilor
3. Instruirea utilizatorilor 
4. Informatizarea activităţii

III. ALTE ACTIVITĂŢI
1. Mutarea colecţiilor în noua locaţie
2. Perfecţionarea personalului

Biblioteca UPT
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STATISTICA GENERALĂ

Bugetul pt. achiziţii pe anul 2013: 500.719 Lei
din care:
 Resurse bibliografice, prin cumpărare: 334.877 Lei
 Servicii:                     82.018 Lei
 Alte achiziţii: 83.824 Lei

Număr doc. bibliografice inventariate în bibliotecă: 2.959 u.b.

Număr total cititori activi: 4.316

Număr cititori înscrişi în 2013: 2.795

Număr total tranzacţii circulaţie: 46.521

Număr accesări resurse el.: 373.369

Biblioteca UPT
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STATISTICA GENERALĂ

 Colecţii:
Total volume existente în Bibliotecă:    682.174  u.b. reprezentând:
Colecţia carte: 431.342  u.b. 
Colecţia periodice: 82.749  u.b.
Colecţii speciale: 162.257 u.b.
Documente electronice: 1.243 u.b.
Alte documente: 4.583 u.b.

135



Biblioteca UPT

ÎNREGISTRĂRI  ÎN CATALOGUL ELECTRONIC

Număr total: 267.261 vol. , reprezentând:
Colecţia carte BUT: 218.961 vol. 
Colecţie carte FIH: 27.479 vol.
Colecţia carte electronică: 622 vol.
Colecţia periodice: 6.550 vol.
Colecţii speciale (standarde): 12.406 vol.
Documente electronice: 1.243 vol.

Colecţii în catalogul online

Colecţia carte BUT

Colecţia carte FIH

Colecţia carte el .

Colecţia periodice

Colecţii speciale

Doc. el.
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I. ACTIVITĂŢI pregătitoare pt. mutarea Bibliotecii

1. Continuarea pregătirii colecţiilor pentru mutarea în clădirea nouă: 

 Legarea în volume de bibliotecă a periodicelor (începând din 1998), în 
vederea aşezării în acces liber la raft: 100 v.b.

 Reorganizarea colecţiei Bibliografii pentru aşezarea în 2 locaţii – depozit şi 
acces liber la raft 

 Definirea, reorganizarea şi pregătirea colecţiilor care vor avea locaţia în acces 
liber  

 Crearea hărţilor de aşezare la raft a colecţiilor Bibliografii şi Literatură
 Finalizarea catalogării şi indexării  colecţiilor de carte de la filialele Colegiu şi 

Construcţii 
 Uniformizarea evidenţei electronice a exemplarelor de carte
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I. ACTIVITĂŢI pregătitoare pt. mutarea Bibliotecii

2. Dotarea, conversia şi programarea a 14.857 tag-uri RFID pt. implementarea 
sistemului de securitate

3. Diverse activităţi efectuate pentru pregătirea spaţiului în vederea mutării:
 Verificarea şi actualizarea listelor cu necesarul de mobilier
 Întocmirea documentaţiei de licitaţie pentru dotarea cu mobilier a întregii 

clădiri
 Elaborarea proiectului de semnalizare interioară şi exterioară
 Elaborarea caietului de sarcini pentru semnalizarea interioară şi exterioară
 Verificarea periodică a situaţiei finisărilor din clădire
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1. Asigurarea fondului de resurse bibliografice necesar în procesul didactic 
şi de cercetare

 Valoare achiziţii documente în 2013: 334.877  Lei
• Carte tipărită: 28.518 Lei
• Publicaţii periodice străine: 7.777 Lei
• Publicaţii periodice româneşti:                4.969 Lei
• Standarde, documente electronice, etc.:  26.518 Lei
• Baze de date:                                       267.095 Lei

Biblioteca UPT
II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Plăţi 2013
Carte tipărită

Publicaţii periodice străine

Publicaţii periodice româneşti

Standarde, documente el.

Baze de date
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1. Asigurarea fondului de resurse bibliografice necesar în procesul 
didactic şi de cercetare

 Valoarea donaţiilor primite în 2013: 31.171  Lei
• Carte: 21.642   Lei
• Publicaţii periodice: 4.967   Lei
• Doc. electronice, STAS-uri: 4.562   Lei

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
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1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de 
cercetare

REMARCI:
 Sunt disponibile on-line şi full text:

• Cărţi electronice: 1.197  titluri
• Teze de doctorat susţinute în U.P.T.: 433 titluri
• Reviste  curente  2012, 2013:   91 titluri

 Sunt disponibile on-line:
• Cuprinsuri ale cărților şi rezumate ale articolelor din periodicele: 1.934
• Rezumate ale standardelor: 8.093

 Buletinele Ştiinţifice ale UPT, teze de doctorat tipărite şi cărţi ale cadrelor 
didactice sunt difuzate la:

• 90 de biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare din 29 
ţări 

• 30 de biblioteci universitare din ţară

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE :
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2. Deservirea utilizatorilor
Statistica înscrierilor pe tipuri de utilizatori:

Utilizatori cu legitimaţii valabile :    12.910

Utilizatori înscrişi în  2013: 4.316

din care
Studenţi an I 2.584
Studenţi alţi ani 1.704
Cadre didactice 15
Alte categorii 13

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Stud. an I

Stud. alţi ani

Cadre did

Alte cat.
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Categorii utilizatori       Nr. tranzacţii regim automatizat

Studenţi an I 13.045
Studenţi an II-IV şi master 19.043
C.D.  UPT 6.339
Doctoranzi 1.281
C.D. consultant 232
Angajaţi Bibliotecă 2.025
Angajaţi U.P.T. 469
Utilizatori externi 648
ILL 70
TOTAL 43.152

Împrumuturi manuale: 1.656

2. Deservirea utilizatorilor

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Studenţi an I

Studenţi an II-VI

C.D.  UPT

Doctoranzi

C.D. consultant

Angajaţi Bibliotecă

Angajaţi U.P.T.

Utilizatori externi

ILL

Biblioteca UPT
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2. Deservirea utilizatorilor

Consultarea resurselor electronice şi a catalogului online:

 Accesări ale site-ul Bibliotecii 24.223

 Afişări pe site-ul Bibliotecii 71.769

 Tranzacţii în catalogul online, OPAC : 217.757 

 Căutări în bazele de date on-line Anelis 123.146

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
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II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

2. Deservirea utilizatorilor

Statistica tranzacţiilor pe filiale

FILIALĂ Nr. tranzacţii

Biblioteca Centrală 41.591
Filiala Inginerie Mecanică 1.010
Filiala Construcţii 1.607
Filiala Ing. El., Calculatoare, Telecomunicaţii 520
Filiala Inginerie Chimică 80

Biblioteca UPT

Biblioteca centrală

Inginerie mecanică

Construcţii

Ing. el., Calc.,Tc.

Inginerie chimică
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2. Deservirea utilizatorilor

REMARCI:

 Ca urmare a reducerii spaţiului, a lipsei sălilor de lectură şi a divizării 
colecţiilor între cele 2 clădiri, o parte din serviciile oferite au devenit 
improprii şi, în consecinţă, a scăzut atât numărul vizitelor la Bibliotecă cât şi 
cel al împrumuturilor.
 A crescut interesul utilizatorilor pentru:

• bazele de date online
• documentele online

 Împrumutul interbibliotecar:
• 29 solicitări de la biblioteci din ţară, din care au fost onorate 29
• Biblioteca UPT a solicitat 11 publicaţii din ţară, fiind onorate 11

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
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3. Instruirea utilizatorilor, în sediul Bibliotecii Centrale, s-a realizat pe două 
niveluri:

 Instruirea iniţială a utilizatorilor studenţi, nou înscrişi în Bibliotecă

 Instruirea permanentă a tuturor tipurilor de utilizatori, privind:
• utilizarea catalogului on-line, COBUT,
• utilizarea serviciilor on-line de rezervare şi prelungire a termenului de

restituire a documentelor,
• utilizarea colecţiilor la raft liber, puse la dispoziţia acestora,
• utilizarea bazelor de date.

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
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4. Informatizarea activităţii

 Setarea tabelelor în vederea implementării  modulului Circulaţie la filiala 
FIH şi implementarea acestuia

 Parametrizarea modulului Cursuri  şi realizarea unor înregistrări de test 
 Implementarea modulului ADAM, de gestionare a obiectelor digitale 
 Crearea şi testarea unor machete de statistici în modulul de rapoarte ARC

Biblioteca UPT

II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
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III. ALTE ACTIVITĂŢI:

1. Mutarea colecţiilor în noua locaţie
 Mutarea şi desprăfuirea a 161.000 vol. carte
 Mutarea colecţiilor Referinţe (271m), Standarde (60m), Teze de doctorat (110m)

2. Perfecţionarea personalului
 Instruirea personalului Bibliotecii FIH pentru utilizarea noului modul de 

Circulaţie şi aprofundarea cunoştinţelor  referitoare la utilizarea modulelor de 
Catalogare şi Evidenţă automatizată a cărţilor

 Instruirea personalului nou angajat: 2 persoane
 Perfecţionarea personalului prin urmarea unor cursuri postuniversitare de 

biblioteconomie: 5 persoane
 Participarea la schimburi de experienţă şi conferinţe în ţară: 9 participări

3. Actualizarea paginii web de câte ori a fost nevoie
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