GHIDUL BIBLIOTECII
Biblioteca de Ştiinţe Economice
“Aurel Negucioiu ”,
filială a Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga”

Biblioteca de Științe Economice ”Aurel Negucioiu” este filială a Bibliotecii Centrale
Universitare ”Lucian Blaga”, una dintre principalele biblioteci care sprijină și susține
învățământul universitar clujean și național.
Biblioteca este găzduită și își desfățoara activitatea în clădirea Facultății de
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor asigurând publicațiile necesare proceselor de
studiu, informare, cercetare și documentare ale cadrelor didactice, studenților și
doctoranzilor facultății. Totodată prin autenticitatea și valoarea colecțiilor pe care le deține,
biblioteca a devenit un punct de referință și atracție pentru cercetători și cadre didactice
universitare și preuniversitare din alte orașe, județe din țară și chiar din străinătate.
Biblioteca dispune de un spațiu generos și modern cu 3 săli de lectură (aprox.
120 locuri), calculatoare pentru consultarea catalogului online, a bazelor de date abonate,
locuri pentru utilizarea laptopului propriu, wi-fi și funcționează pe sistemul ”accesului
liber la raft”.
Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor o bogată colecție de cărți și periodice în
format print și electronic, atât pentru consultarea la sala de lectură cât și pentru împrumut
la domiciliu și oferă acces la o inepuizabilă resură științifică: bazele de date abonate
(cuprind articole cu text integral din periodice academice și științifice de circulație
internațională).

~ Scurt istoric ~

•

•
•

1961
înfinţarea bibliotecii, este legată de primirea
fondul de publicaţii al Institutului Pedagogic
de 3 ani din Cluj; caracteristic pentru aceasta
perioada de început este disparitatea fondului
de publicaţii atat ca organizare cât şi ca
locaţie;
1967
biblioteca funcţiona în 5 locuri din oraş: la
Casa Univesitarilor, în clădirea de pe str. 23
August, în clădirea de la Tribunalul ClujNapoca, în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, în
clădirea din Piaţa Victoriei

2002
mutarea bibliotecii în clădirea actuală a Facultăţii de
Ştiinţe Economice într-un spaţiu inadecvat situat la
subsol ( încă nu era terminată clădirea destinată
bibliotecii ); din cauza lipsei de spaţiu jumătate din fondul
de publicaţii (cca. 29000 volume) a fost depozitat la
Biblioteca Centrală “Lucian Blaga”;

2007
biblioteca se mută în locaţia actuală, la parterul clădirii
facultăţii, într-un spaţiu generos şi modern;
•
•

•
•
•
•

1973
30 martie 1973 are loc întregirea fondului
bibliotecii prin fuziunea dintre: fondul
Bibliotecii Facultăţii de Ştiinte Economice şi
fondul Institutului Pedagogic de 3 ani , primul
având un număr de 29.972 volume, iar cel
de-al doilea 54.400 de volume;
1975
are loc mutarea bibliotecii în clădirea din Piaţa
Ştefan cel Mare nr. 4;
1995
biblioteca se mută din clădirea actualei Curți
de Apel la Liceul ”Anghel Saligny”;

2013
biblioteca preia numele profesorului universitar
și economistului Aurel Negucioiu, primind cu
titlu de donație și cea mai mare parte a bibliotecii
personale a acestuia.

INFORMAȚII UTILE
Orientarea în bibliotecă:
•

•

•

•

•

•

Consultarea publicațiilor in sălile de
lectură se realizează prin sistemul
“acces liber la raft”
Publicaţiile sunt împărţite pe domenii în
săli, astfel:
Sala I: Contabilitate, Economie,
Management, Finanţe, Istorie
Economică ; Periodice - noutăţi şi
publicaţii destinate împrumutului la
domiciliu
Sala II: Fondul Banca Mondială;
Donaţia Aula; Donaţia Fundaţiei Robert
Bosch , Fondul prof.Aurel Negucioiu
Sala III: Publicaţii din domeniile:
Afaceri, Drept, Marketing, Matematică,
Informatică economică, Turism,
Statistică etc.
Cărţile care se împrumută la domiciliu
se găsesc la raft liber, în Sala I

Informații despre fond:

•

•
•
•

O bogată colecţie de cărţi (75934
vol.), reviste (4435 vol.) și
CD/DVD-uri (127 vol.), regăsibile
în catalogul online al BCU
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/
Peste 15000 de cărţi la raft liber
pentru consultare în sală de lectură
Peste 182 titluri de reviste/ziare la
raft liber
Împrumut la domiciliu 2500 vol.

DETALII DESPRE UTILIZAREA SISTEMULUI
ELECTRONIC DE INFORMARE
Utilizatorii au la dispoziție 43 locuri speciale pentru laptopuri. La fel, vă așteaptă 11
calculatoare pentru public, aflate în holul bibliotecii,destinate:
1.căutării în WebOPAC(catalogul online),
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&F2=pclatin&P_CON_LNG=RUM
2. consultării bazelor de date abonate și tehnoredactării.

Utilizatorii au acces gratuit la:
•
bazele de date online abonate prin Anelis Plus 2020 şi prin BCU Cluj Napoca
http://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/acces-la-resursele%C5%9Ftiin%C5%A3ifice
•
biblioteca digitală - http://www.bcucluj.ro/bibl-electronica.php
•
bazele de date abonate de Faculatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
https://econ.ubbcluj.ro/stire.php?id=315
În incinta bibliotecii este accesibilă rețeaua de Wi-Fi. Resursele electronice gen DVD-uri,
CD-uri se găsesc semnalate separat la raft în Sala de lectură III.
În holul biblioteci este amplasat un copiator cu cartelă (informații despre
xerocopierea publicațiilor puteți obține de la bibliotecarul de serviciu)

EXTRAS din Regulamentul
bibliotecii
•
•
•

•

Garderoba este obligatorie;
Utilizatorii păstreză liniştea în
bibliotecă;
Utilizatorii nu introduc în sălile de
lectură alimente şi băuturi (cu
excepţia apei în sticle închise);
Publicaţiile consultate se lasă pe
cărucioarele destinate special pentru
acestea, aflate în fiecare sală de
lectură;

•
•
•

Nu se scot din priză calculatoarele;
Se solicită numere pentru laptop,
și se respectă locul primit;
Orice neregulă sau nemulțumire se
semnalază către bibliotecar.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?
•
•
•
•
•

Chevul Tünde
Nealcoș Alina
Ghițuică Ana
Salamon Emil
Crișan Maria

ACCESUL ÎN BIBLIOTECĂ
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Accesul se face pe baza permisului de bibliotecă, obţinut contra cost; este personal şi
netransmisibil, valabil pe toată durata ciclului de studiu (atât la Biblioteca FSEGA cât și la
Biblioteca Centrală și la toate bibliotecile de Facultăți din cadrul UBB) și necesită vizare anuală.
Documente necesare eliberării permisului de bibliotecă:
carnet de student-vizat la zi,
buletin/carte de identitate, fisă de înscriere compleatată la bibliotecă sau online
http://aleph.bcucluj.ro:8991/F/?func=bor-new-0&heading_number=9864&file_name=findb&CON_LNG=RUM
Preţul / 40,00 lei.
Documente necesare vizarii permisului de bibliotecă:
carnet de student-vizat la zi,
buletin/carte de identitate
Preţul / 10,00 lei.

SERVIICILE BIBLIOTECII
•

•
•
•
•
•
•
•

Informaţii bibliografice și de specialitate , răspunsuri la întrebări punctuale (pe loc sau la
distanţă, prin telefon sau e-mail), asistenţă în regăsirea informaţiilor şi utilizarea
bibliotecii
Informații de redirecțioanre
Împrumut de publicaţii la domiciliu
Consultarea CD-urilor
Acces la catalogul on-line al BCU
Acces online la bazele de date abonate de BCU
Întocmirea unor bibliografii tematice, la cerere
Premise de bibliotecă, vize anuale

INFORMAȚII DESPRE
CONSULTAREA CATALOGULUI ȘI
COLECȚIILOR
•

•

•

În vederea căutării unei anumite publicaţii este necesară consultarea catalogului în format electronic
al bibliotecii, care poate fi accesat în toate sectoarele destinate relaţiilor cu publicul, accesând linkul
următor: http://aleph.bcucluj.ro:8991/F
Calculatoarele sunt amplasate în holul bibliotecii. Prin intermediul acestora se pot efectua căutări
după datele bibliografice deținute de utilizator, această căutare putând fi efectuată de oriunde aveți
acces la internet.
Utilizatorul identifică publicațiile în catalogul online în felul umător: publicația căutată trebuie să
figureze ca existentă și în biblioteca noastră, apoi se notează cota (care este o combinație de numere
și litere care indică locul/domeniul unde se află publicația respectivă);

INFORMAȚII DESPRE CONSULTAREA
CATALOGULUI ȘI COLECȚIILOR
•
•
•
•
•
•

Atenţie la Colecția publicațiilor:
„Raft liber” înseamnă că publicaţiile se găsesc în sălile de lectură.
„Fond depozit” înseamnă că publicațiile se găsesc în depozite, se servesc în 24 de
ore de la solicitarea voastră.
de exemplu MARK.II.10018, Raft liber/Consultare în sala de lectură,
înseamnă că publicația se află la domeniul Marketing , la raft liber.
Publicațiile care sunt destinate împrumutului la domiciliu, sunt semnalate în
catalogul online cu mențiunea “împrumut acasă”,colecţia Raft liber
ATENȚIE: doar aceste publicații pot fi împrumutate la domiciliu!

CONTACT
Adresă:
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Cluj Napoca, Romania
Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5, int. 5772
Email: stiintec@yahoo.com ; bcu.economice@ubbcluj.ro;
bcu.fsega@gmail.com
Mai multe informații găsiți la
http://www.bcucluj.ro/filiale/f-stec.php și pe Facebook Biblioteca Fsega Aurel Negucioiu.
Vă așteptăm cu drag!! 

