RAPORTUL DE ACTIVITATE
PE ANUL 2017

A. PREZENTARE GENERALĂ

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „LUCIAN BLAGA” - CLUJ-NAPOCA
MISIUNE:
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” este o componentă importantă a
sistemului național de educație, contribuind activ la dezvoltarea societății românești prin
cultură, educație și știință, inovație și cercetare. Prin profilul său enciclopedic, prin valoarea
de patrimoniu a colecțiilor sale, prin serviciile dezvoltate, această instituție corespunde
exigențelor nevoilor de informare a întregii comunități academice locale, naționale și, prin
colecțiile digitale sau serviciile specifice, ale celei internaționale.
O altă componentă a misiunii sale o reprezintă promovarea patrimoniului cultural
național, cu precădere a dimensiunilor multiculturale și multietnice a spațiului
transilvănean.

ISTORIC
Înfiinţată în 1872, odată cu Universitatea din Cluj, Biblioteca a fost găzduită iniţial în
clădirea Universităţii, avându-l ca prim director pe Szabó Károly, cel care a unificat fondurile
bibliotecii cu ale Muzeului Ardelean. Lucrările pentru construcţia nouă au început la data de
15 iunie 1906, după planul bibliotecii din Basel, fiind finalizate doi ani mai târziu.
Inaugurarea noii clădiri a avut loc la 18 mai 1909, dar forma arhitecturală definitivă va fi
desăvârşită abia în 1934.
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CONTINUITATE
După Marea Unire din 1918, Regele Ferdinand I semnează decretul pentru
transformarea Universităţii maghiare din Cluj în Universitate românească. Inaugurarea noii
instituţii de învăţământ superior va avea loc în prezenţa Majestăţilor Sale, Regele Ferdinand
I şi Regina Maria a României. Aceeaşi traiectorie a urmat-o şi Biblioteca Universitară, a cărei
inaugurare, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, s-a făcut odată cu cea a
Universităţii.

CULTURĂ
După anul 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit considerabil prin donaţiile a
peste o sută douăzeci şi cinci de instituţii şi persoane particulare, între care Academia
Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române. Cea mai importantă
donaţie particulară o reprezintă cea a cărturarului moldovean Gheorghe Sion (1922-1923),
impresionantă nu atât prin numărul de volume (aprox. 4.500), cât mai ales prin valoarea
colecţiilor de cărţi, reviste, manuscrise, stampe, picturi, fotografii, hărţi, monede şi medalii,
toate acestea constituind până astăzi « fondul de aur » al Colecţiilor Speciale. Dintre
valoroasele rarităţi bibliofile, 4 amintim incunabulul Codex Iustinianus (Nürnberg, 1475) sau
Tetraevangheliarul lui Coresi (Braşov, 1561). De-a lungul timpului, fondurile Bibliotecii au
continuat să se îmbogăţească, contribuind la aceasta şi alţi cărturari români: Iuliu Marţian,
Alexandru Lapedatu, Ion Agârbiceanu, Coriolan Suciu, Mircea Carp sau Adrian Marino.

TRADIŢIE
În Biblioteca Centrală Universitară şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi
marcante ale culturii româneşti. Printre aceştia se numără şi Virgil Vătăşianu, academician,
istoric de artă, care a activat în cadrul bibliotecii timp de mai bine de douăzeci de ani (19251947), fiind contemporan cu un alt corifeu al şcolii cultural-ştiinţifice clujene, Ion Muşlea,
unul dintre directorii instituţiei din acea perioadă. O altă personalitate importantă pentru
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evoluţia şi devenirea Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj o reprezintă poetul şi filosoful
Lucian Blaga care, după excluderea de la Universitate, a funcţionat, în perioada 1951-1959,
ca simplu bibliotecar. Între anii 1948 şi 1992, denumirea oficială a instituţiei a fost Biblioteca
Centrală Universitară din Cluj, pentru ca, în vara anului 1992, drept semn al preţuirii
moştenirii culturale a marelui poet, noul director, prof. univ. dr. Doru Radosav, a propus
denumirea de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”.

MULTICULTURALITATE
Dezvoltându-se şi funcţionând într-un oraş care preţuieşte valorile multiculturale,
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” reprezintă, alături de Universitatea BabeşBolyai, una dintre cele mai importante instituţii care conferă viabilitate acestor valori şi
principii ale multiculturalităţii. Fondul de carte maghiară şi germană este unul dintre cele
mai mari şi reprezentative fonduri de publicaţii din România, fiind foarte important pentru
istoria şi cultura Transilvaniei, precum şi a Europei Centrale.

EDUCAŢIE
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” sprijină întreg învăţământul academic
clujean, impunându-se atât prin varietatea colecţiilor sale, cât şi prin servicile de înaltă
ţinută şi profesionalism asigurate utilizatorilor săi. Biblioteca reprezintă, astfel, pentru
studenţi un pilon important al formării, educării şi construirii unei viitoare cariere. În
prezent, totalul publicaţiilor se ridică la 3.836.380 volume, din care 506.247 volume sunt
periodice.
În vederea sprijinirii procesului de învăţământ, Biblioteca oferă acces la colecţiile
celor mai prestigioase baze de date ştiinţifice internaţionale. Alături de bibliotecile de
facultăţi şi cele ale centrelor culturale, corpul central al BCU pune la dispoziţia utilizatorilor
săi 2.473 de locuri, în peste 79 de săli de lectură.
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EXCELENŢĂ
Lucrările bibliografice editate în Bibliotecă, precum Anuarul istoriografic al României
şi Referinţe critice, constituie nu numai un important sprijin în informarea şi documentarea
ştiinţifică, ci şi o marcă de excelenţă în cercetarea bibliografică naţională.
De asemenea, publicaţia Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary
Research in Humanities, care apare sub egida bibliotecii, s-a impus ca o publicaţie ştiinţifică
de prestigiu, fiind integrată în importante baze de date internaţionale: ISI Thomson Reuters,
ERIH+, Proquest, Scopus SciVerse, EBSCO Academic Search Complete.

INOVAŢIE
Evoluţia mijloacelor de stocare a informaţiei şi necesitatea accesului cât mai rapid şi
eficient la documente şi informaţii au dus la introducerea unor soluţii şi tehnologii noi în
activităţile din bibliotecă. În 1992 a fost înfiinţat Laboratorul de Informatică, al cărui
personal specializat a asigurat instalarea reţelei de calculatoare şi a staţiilor de lucru,
repartizate în toate serviciile bibliotecii. Începând cu anul 2000, prin accesul online, a
devenit posibilă regăsirea mult mai rapidă şi eficientă a informaţiei. Procesul de
retroconversie continuă şi astăzi, astfel încât să permită în scurt timp regăsirea integrală a
publicaţiilor în catalogul online. O importantă sursă de documentare o reprezintă şi colecţia
de cataloage tradiţionale digitizate.

VIZIUNE
Biblioteca Universitară ”Lucian Blaga” din Cluj se adaptează rapid noilor schimbări
din societatea informaţională, încercând să valorifice valorile bibliografice de care dispune
prin digitalizarea acestora. Biblioteca Digitală conţine valoroase documente de patrimoniu,
precum şi un fond bogat de publicaţii periodice, grupate în colecţia Transsilvanica, ce
permite accesul de la distanţă al acestora.
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Managementul superior al Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga” este
reprezentat de un director general, doi directori generali adjuncţi şi un director economic.
Managementul operațional este asigurat de nouă şefi de serviciu şi şapte şefi de
birou.
Consiliul de Administraţie şi Consiliul Ştiinţific al B.C.U. ”Lucian Blaga” îşi desfăşoară
activitatea în mod firesc, sub conducerea directorului general al bibliotecii.
Structura B.C.U. ”Lucian Blaga” cuprinde Unitatea Centrală, Bibliotecile filiale și
speciale (29) și Bibliotecile extensiilor universitare ale UBB (10).
a. Unitatea Centrală
- Serviciul Dezvoltarea colecților și evidența publicațiilor
- Serviciul Prelucrarea și organizarea fondurilor
- Serviciul Conservarea colecțiilor (depozite)
- Biroul Permise și Împrumut la domiciliu
- Serviciul Cercetare bibliografică și documentară
- Biroul Cercetare, colecții speciale, arhivă orală
- Serviciul financiar-contabil
- Serviciul Achiziții publice - tehnic
- Biroul Resurse umane și dezvoltare instituțională
- Serviciul administrativ
- Laboratorul de informatică
- Laboratorul de digitizare
b. Biblioteci Filiale și speciale
- Filiale I: șef serviciu Adriana Bondor (Fiziologia plantelor, Botanică, Fiziologia animalelor,
Zoologie, Geologie, Chimie, Ed. Fizică și Sport, Geografie, Știința Mediului, Fizică)
- Filiale II: șef serviciu Danil Vlasa (Filosofie, Ştiinţe politice, Sociologie, Ştiinţe economice,
Teatru, Studii europene, Studii americane)
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- Filiale III: șef birou drd. Clara Fulea (Istorie modernă, Istorie vechi și istoria artelor,
Teologie ortodoxă, Teologie greco-catolcă, Studi iudaice)
- Filiale IV: șef birou Alina Man (Filologie)
- Filiale V: cof.univ.dr. Gabriela Petrușel (Matematică-Informatică, Drept, Astronomie,
Bussines, Austria)
c. Bibliotecile extensiilor UBB
Obligațiile B.C.U. „L. Blaga” sunt de asigurare a asistenței profesionale, gestionarea și
verificarea fondurilor, precum și de completare a fondurilor de carte în măsura
posibilităților. UBB îi revin obligații de asigurare a spațiului specific amenajat, a personalului
de specialitate (minim 1/2 normă), a calculatoarelor, suport pentru creșterea colecțiilor ș.a.
Această rețea de biblioteci funcționează pe lângă extensiile UBB din Bistrița, Blaj,
Gheorghieni, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marmației, Oradea, Zalău. Din anul 2017
s-a încheiat protocoale pentru extensiile Sibiu și Tg. Mureș.

B. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017

I. Activitatea managerială
În luna iulie 2017 Ministerul Educației Naționale a organizat concurs pentru ocuparea
postului de director general adjunct. În urma acestui concurs începând cu data de 1 august
2017 conf.univ.dr. Ionuț Virgil Costea a fost numit pe acest post.
Din 15 iunie 2016 Consiliul de Administrație are următoarea componență:








conf. univ.dr. Valentin Șerdan-Orga - director general,
Carmen Istrate-Bitir - reprezentant al MEN,
conf.univ.dr. Ionuț Costea - director gen.adj.,
dr. Olimpia Curta - director gen.adj. (IT),
ec. Rodica Costea - director economic/ suplinită de ec. Susana Rus,
lect. univ.dr. Florina Iliș - șef serviciu,
Cornelia Gocan - șef birou Resurse umane,
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 ing. Florin Fulea - șef serviciu Tehnic-Achiziții publice,
 Dan Vlassa - șef serviciu Biblioteci filiale II.
 Angela Costin - reprezentant al Sindicatului liber din B.C.U.
În conformitate cu Programul managerial, un obiectiv important pentru anul 2017 l-a
reprezentat raționalizarea cheltuielilor prin fixarea unui plan de achiziții care să susțină
eficient politica de dezvoltare instituțională. Astfel, au fost analizate contractele cu furnizorii
de consumabile și servicii, dar și oportunitatea unor servicii angajate de instituție în anii
precedenți. A fost realizat (în condiții de gratuitate) un audit al sistemului de print (parcul de
imprimante, consumabile, servicii de mentenanță etc.) de către două firme ce reprezintă
branduri internaționale: Konika Români și RoXer - CLuj.
În urma evaluării activităților, atât cele specifice, cât și cele conexe (adminstrativtehnice) a fost elaborată o nouă organigramă, supusă aprobării MEN.

Astfel, noua

organigramă prevede:
- directorului general coordonează serviciile: Dezvoltarea colecțiilor, Prelucrarea și
organizarea fondurilor, Conservarea colecțiilor, Serviciul Tehnic - Achiziții publice și Biroul
Personal, Marketing și Dezovoltare instituțională.
- directorul general adjunct (IT) coordonează activitatea Laboratorul de digitizare și a
Laboratorului de informatică, precum și activitatea bibliotecilor filiale (2 servicii și 3 birouri).
- directorul general adjunct conduce biroul Colecții speciale și arhivă orală și coordonează
serviciul Cercetarea bibliografică și documentare și serviciul Relații cu publicul-livrarea de
documente.
- directorului economic îi revine responsabilitatea serviciului financiar-contabil și
coordonarea activității serviciului administrativ.
Având în vedere intrarea în vigoare a noii Legi a achizițiilor publice și creșterea
numărului de achiziție prin SEAP, a complexității activităților specifice a fost organizat un
nou serviciu. Atribuțiile vizau activitățile de prospectarea pieței, de realizarea a planului
anula de achiziție, planificarea achizițiilor, recepția achizițiilor, gestionarea serviciilor,
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lucrărilor și bunurilor achiziționate. De asemenea, acestui serviciu îi revin responsabilități
legate de investiția „Corp nou de depozit cu acces liber la raft”. Postul de șef serviciu a fost
disponibilizat prin reorganizarea filialelor și în urma eliberării prin pensionare.

II. Activitatea de cercetare bibliologică, bibliografică și documentare

II. 1. Cercetare. Colecții speciale. Arhiva istoriei orale și multimedia

Biroul este subordonat direct directorului general adjunct, responsabil cu cercetarea.
Colectivul este compus din șapte bibliotecari (6 titulari și un suplinitor) cu studii superioare
și doctorate, cu specializări pe specificul documentelor de colecții speciale.
Acest birou şi-a stabilit obiective importante: a) gestionarea și prelucrarea fondului
de documente de bibliotecă specifice Colecţiilor speciale (manuscrise, carte veche
românească şi europeană, stampe, ilustrate, cărţi poştele, hărţi, atlase), b) conservarea
acestor documente specifice, c) dar şi valorificarea ştiinţifică a fondurilor din Colecţiile
speciale ale bibliotecii.
Printre priorităţile evidente trasate se află organizarea şi gestionarea arhivei de
istorie orală, retroconversia in catalogul online al bibliotecii a fondului de patrimoniu,
digitizarea fondurilor de carte veche românească şi europeană şi, mai ales, publicarea de
cataloage ale fondurilor de documente de patrimoniu şi cataloage de expoziţie.
Igiena documentelor din Colecţii speciale, prelucarea documentelor de bibliotecă noi
achiziţionate (manuscrise, carte veche, ilustrate, albume de artă etc.), topografierea
documentelor nou intrate, catalogarea şi indexarea documentelor în catalogul online al
bibliotecii, întocmirea de bibliografii speciale, pregătirea documentelor de bibliotecă pentru
digitizare,

prelucrarea

documentelor

digitizate

în

conformitate

cu

standardele

biblioteconomice, pregătirea expoziţiilor cu documente din cadrul Colecţiilor speciale,
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editarea cataloagelor de expoziţie, activitate de cercetare bibliografică şi ştiinţifică pentru
valorificarea documentelor de bibliotecă din fondurile Colecţiilor speciale sunt printre
activităţile curente obişnuite.
Pe parcursul anului 2017 s-au obținut următoarele rezultate:
a. custodia la sală (supravegherea utilizatorilor pe parcursul programului cu publicul;
servirea și restituirea publicațiilor din depozitul general sau din depozitul de patrimoniu;
verificarea publicațiilor/documentelor la restituire în prezența utilizatorilor; statistica
specifică; informare bibliografică de suprafață sau de profunzime; referințe la distanță etc.)

Titluri
Volume

2014

2015

2016

2017

727

404

335

518

2.942

2.043

836

1.351

b. activități de prelucrare
Retroconversie carte veche (catalogare și indexare)
An
2014

Carte de
patrimoniu
257

Carte
românească
239

Albume
de artă
86

2015

299

100

90

2016

602

125

53

2017

403

130

229

Ordonare fonduri arhivistice
An

Fond (unități arhivistice)

2014

920 u.a. (Prelucrare Fond Dan Culcer)

2015

182 dosare (900 u.a.)

2016

3.200 u.a.

2017

5.400 u.a. (Fondurile D. Culcer, Rațiu - Tillea, T. Bugnariu)
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A fost digitizată colecția de diapozitive din colecția privată Francisc Remmel
(Hunedoara). Scanarea s-a efectuat cu un scaner special ce a permis restaurarea calitativă a
imaginii și transformarea produsului digital în mai multe formate (TIFF și JPG).
Arhiva orală a fost completată cu un număr de 30 de inteviuri rezultate în cadrul
proiectelor: „Să învățăm interactiv istorie! Programe de vară de istorie orală pentru elevi de
liceu” și „Istoria mineritului aurifer în Munții Apuseni”. Materialul rezultat a fost inventariat,
catalogat și indexat.
S-a continuat trasferarea materialului din arhivă de pe suport analog pe suport
digital.
Activitatea de valorificare și diseminare a documentelor din colecțiile speciale s-a
matarializat prin:
1. - transcrierea în vederea publicării
- manuscrisului Codicele Brázovai (51 file)
- manuscrisul „Antijurnal” - Teodor Tanco (76 pagini din cca 400) - continuă în 2018
- Nae Antonescu - Corespondența (transcriere, editare, cercetare bibliografică, aparat critic)
2. - cercetare bibliografică
- cercetarea fondului de manuscrise a B.C.U. „Lucian Blaga”, secolele XVI-XVII: manuscrise
religioase, filosofice (gruparea lor după curente din Europa Centrală și de Vest)
- Lista cărților publicate de scriitorii români ardeleni din sec. al XIX-lea prezente în colecțiile
B.C.U. (bibliografie selectivă)
- colaborarea la realizarea Anuarului Istoriografic al României
3. - organizarea de expoziții
- Centre tipografice olandeze / Holland nyomdaheleyek (perioada 5 mai-16 iunie)
- Ediții ale Bibliei și cărți de cult: secolele XVI-XVIII (perioada 14 august-15 octombrie)
- Familia Regală a României: mărturii din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian
Blaga” (17 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018)
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Pentru aceste expoziții s-a asigurat ghidaj în permanență în limba română, maghiară
și engleză.
4. - organizarea și participarea la conferințe
- Receptarea autorilor protestanți în Transilvania (secolele XVI-XVIII) / Protestáns szerzök
olvasói Erdélyben és a szomszédos területeken (16-18 Század), 16 iunie, B.C.U. „Lucian
Blaga”.
- pregătirea conferinței (2018) Gebetsliteratur im Spätmittelalter un der Reformation (15-16
Jh.) (invitații, program, finanțare etc).
5. - editare/publicare/ conferințe/prelegeri
- au fost editat un volum de mărturii și realizate două albume
- au fost publicate 6 studii
- au fost prezentate comunicări, prelegeri la 11 conferințe/simpozioane/ateliere
6. - participarea în proiecte de cercetare interinstituționale
- membrii colectivului Colecții speciale au făcut parte din 6 proiecte în care B.C.U. „L. Blaga”
a fost parteneră

II.2. Cercetare bibliografică și documentară
Acest serviciu are în componență colectivul de cercetări bibliografice și documentare,
colectivul sălilor specializate: sala multimedia, sala de referințe, precum și sala Adrian
Marino și sala Rațiu-Tilea.
Activităţile de cercetare bibliografică şi documentare continuă, pe de-o parte, tradiţia
de cercetare bibliografică a instituţiei noastre, prin elaborarea lucrărilor de tradiţie
bibliografică şi, pe de altă parte, prin diversificarea modalităţilor de căutare modernă a
informaţiei ştiinţifice, sunt racordate la noile cerinţe de cercetare şi informare bibliografică
lărgind astfel accesul la informare şi contribuind la eficientizarea procesului de învăţământ.
Un aspect important în ceea ce priveşte personalul din cadrul compartimentului îl
reprezintă pregătirea de bază a specialiştilor din domeniul cercetării bibliografice, cu
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specializări care să reflecte profilul specific al lucrărilor de cercetare bibliografică. Desigur,
accentul pus pe formarea continuă şi individuală a personalului nu trebuie neglijat, instituţia
noastră încurajând, în vederea sporirii prestigiului instituţional, activitatea de cercetare a
bibliotecarilor. În cazul bibliotecarilor ce deservesc sălile de lectură specializate, ei au și
calitățile necesare în relațiile cu publicul.
Activităţile specifice Departamentului de Documentare şi cercetare bibliografică:
A. Crearea de materiale bibliografice proprii prin continuarea lucrărilor de tradiţie ale
Bibliotecii noastre:
1. Referinţe critice. Istorie şi critică literară - volumul pentru anul 2013 (7.832
înregistrări), în colaborare cu bibliotecarele de la Filiala de Litere.
An
Număr înregistrări

2011 (2015)
9.307

2012 (2016)
5.837

2013 (2017)
7.832

2. Baza de date a lucrărilor de biblioteconomie şi ştiinţa informării. (LIS)
3. Anuarul istoriografic al României. (AIR) - a fost finalizat volumul pentru anul
2014 (cca 5.000 înregistrări), în colaborare cu colectiv de bibliotecari din B.C.U.
„L.B.”
Volum
Număr înregistrări

Vol.2/2012 (2015)
10.798

Vol.3/2013 (2016)
7.600

Vol.4/2014 (2017)
4.996

4. Studii de ştiinţe sociale în presa maghiară din Romania (1945-2007) - au fost
realizate 3.000 înregistrări
An
Număr înregistrări

2015
2.200

2016
1.400

2017
3.000

5. Proiectul Reviste de Filosofie - 2017: indicele revistei „Cercetări filosofice”
(continuare), „Analele Universităţii Dunărea de Jos”, „Revista de filosofie
analitică”, „Analele Universităţii A. I. Cuza Iaşi”.
An
Număr înregistrări

2015
3.004

2016
2.169

6. Bibliografia Maghiară din România (BMR) 1992-2013
7. Proiectele : Bibliotecii de Sociologie și Asistență socială
a. Erdelyi tarsadalom - descriere în PROCITE
b. Revista română de sociologie - descrieri analitice
c. Revista de asistenţă socială - descrieri analitice
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2017
2.212

d. Studia UBB. Seria: Sociologia - descrieri analitice
8. Catalogarea în ProCite a materialelor și proiectelor din arhiva seminarului de
pregătire pentru profesorii de istorie intitulat Predarea Holocaustului în școlile
din România (desfășurat între anii 2000 – 2010); indexarea și topografierea
materialelor catalogate
9. Înregistrările în PROCITE ale Serviciului Filiale I
Biblioteca
Geologie
Fiziologia Plantelor
Botanica
Zoologie
Fiziologia animalelor
Fizică
Mediu
Geografie
Ed. Fizica

Descriericărţi Descrieriperiodice Descrierianalitice
10760
528
16992
1099
13
0
2985
97
2333
11922
902
2230
4382
74
0
558
0
442
2435
82
1011
4047
0
0
2877
0
0
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B. Servicii bibliografice specifice:
1. elaborarea unor bibliografii tematice orientative (simple sau complexe)
2. bibliografii la cerere prin consultarea bazelor de date abonate şi a bazelor de date
proprii
C. Colaborarea cu studenții masteranzi de la Facultatea de Litere, specializarea Studii
românești:
1. introducerea studenților în planul de lucru al Referințelor critice
2. familiarizarea studenților cu activitatea de cercetare bibliografică
3. învățarea procedurilor de lucru – deprinderea utilizării softului bibliografic ProCite
D. Alte activităţi. Formarea utilizatorilor specifici departamentului bibliografic, după caz:
1. familiarizarea acestora cu specificul activităţii de documentare şi cercetare
bibliografică
2. folosirea instrumentelor de lucru tradiţionale şi electronice în vederea dezvoltării
abilităţilor de cercetare documentară
II. 3. Activitatea editorială
A. Volume/Periodice:
- Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

13

Au apărut cele două numere programate pentru anul 2017 (XXII). Primul număr
având 13 studii și patru recenzii, totalizând 242 pagini, iar cel de-al doilea număr 14 studii și
trei recenzii, însumând 202 pagini.
A fost realizat un nou site al revistei.
- Anuarul Istoriografic al României - vol. IV (2014)
Coordonator: Lucia Turc; Prefață: Doru Radosav
Autori: Andreea Bocoş, Călin Emilian Cira, Maria-Stela Constantinescu-Matiţa, Augusta
Costiuc Radosav, Eliza Crăciun, Monica Gabriela Florea, Dénes Győrfi, Anca Ifrim, Monica Lupaş,
Adina Pop, Lidia Prisac, Iulia-Maria Puie, Éva Szegedi, Lucia Turc, Ion Xenofontov
- Referințe critice: Istorie și critică literară - volumul pentru anul 2011, 438 p.
Coordonator: Ana Maria Căpâlneanu
Autori: Kinga Biriș, Ana Maria Căpâlneanu, Angela Marcu, Anca Nemeș, Ramona
Pârțoc, Mihaela Rădulescu;
Traducerea în limba engleză: Elena Firea și Daniela Todor
- Venceslav Melka și peisajul transilvan / Venceslav Melka and the Transylvanian
Landscape (Desene din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din ClujNapoca). Editori Gabriela Rus și Roxana Bălăucă (100 p.)
- Românii și Reforma în secolele XVI – XIX / A Románok és a Reformáció a 16–19.
Században. Editori: Luffy Katalin și Czintos Emese, Argonaut, Cluj-Napoca, (noiembrie 2016)
- Bud, Alexandru, File din istoria învățământului juridic la Cluj, Hamangiu & Mega,
București, Cluj-Napoca, 2017, 193 p.
- Bud, Alexandru, Istorie şi continuitate : studiile engleze la Cluj, Cluj-Napoca, Școala
ardeleană & Mega, 2017, 282 p.
- Bud, Alexandru, History and continuity : English studies in Cluj, Cluj-Napoca, Școala
ardeleană & Mega, 2017, 282 p.
- Boda, Adrian, (editor) „Eram toți ca frații”. Romii în armată în timpul regimului
comunist. Interviuri de istorie orală, Mega, Cluj-Napoca, 2017, 293 p.

14

- Orga, Valentin (coeditor), Din modernitate spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate
lui George Cipăianu la vârsta de 75 de ani, Argonaut, Cluj-Napoca, 2017.
- Orga, Valentin, Boda, Adrian, (editori), O lume printr-un obiectiv. Albumul colecției
Francisc Remmel, Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, 150 p.
B. Studii. Articole
- Boda, Adrian, Between Duty and Marginalization. Roma Men in the Army during the
Communist Regime, in Stan L., Halfdanarsson G. (Eds.), Untold Stories. Oral Histories of the
Roma People in Romania, Palgrave, London (volum în evaluare).
- Boda, Adrian, Memorialistica celui de-al Doilea Război Mondial ca sursă de reconstituire a
experienței personale a războiului. Câteva considerații, în Din modernitate spre
contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la vârsta de 75 de ani,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 516-529.
- Cira, Emilian, „Mi-e foarte dor de Rohia...”. Mărturii ale arhiepiscopului Justinian Chira
despre episcopul Nicolae Colan, in „Tabor”, XI, nr.4/2017, pp. 120-124.
- Costea, Ionuț, După douăzeci de ani: Insularitățile etnice și proiectele de cercetare ale
Institutului de Istorie Orală din Cluj-Napoca (1997-2017), in Modernizare economică, socială
și spirituală în Europa Est-Centrală. In honorem Prof.univ. dr. Csucsuja Isván, Argonaut, ClujNapoca, 2017, pp. 309-321.
- Costea, Ionuț, Istoria publicităţii: tematică, izvoare, direcţii de cercetare, in Din modernitate
spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la vârsta de 75 de ani,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 54-74.
- Cotoi, Paula, Sermon Collections of Johannes Eck in Transylvanian Libraries, in „Studia
Universitatis Babeș-Bolyai”, seria Historia, nr. 1/2017.
- Cotoi, Paula, Pre-Reformation Sermon Collections in Rural Areas, in „Kirche und
Bevölkerung auf dem Dorf in Siebenbürgen - Rahmen- und Rezeptionsbedingungen sowie
Einflüsse von Gesellschaft, Ethnie, Kirche und Politik im Reformationsjahrhundert”.

15

- Gaiu, Claudiu, (coautor), Dicționar multidisciplinar de terminologie culturală, vol. I: A-B,
coord. Mircea Martin, Editura ART.
- Luffy Katalin, Bethlen Miklós néhány Nagybányán őrzött leveléről. In: Börtön, exilium és
szenvedés: Bethlen Miklós élettörtének kora újkori kontextusai, szerk. Fajt Anita, Szilágyi
Emőke Rita, Budapest, Reciti Kiadó, 2017, pp. 239-254.
- Orga, Valentin, Organizația anticomunistă „Mihail” din fostul județ Râmnicu Sărat și
activitatea lui Stelian Tănase Rădulescu, alias Stelian Chiper Băltățescu, in Din modernitate
spre contemporaneitate. Studii istorice dedicate lui George Cipăianu la vârsta de 75 de ani,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp. 550-578.
- Nealcoş Alina, Chevul Tünde, Satisfacţia utilizatorului de bibliotecă. Sondaj de opinie
realizat la Biblioteca de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, în : Revista Română de
Biblioteconomie și Știința Informării, vol.12, nr. 3-4/2016,p. 45-63 http://www.rrbsi.ro/
index.php/rrbsi/issue/view/3-4-2016/pdf342016
- Ciupei Lucian – Revista „Oastea Domnului” – cale publicistică de implicare morală
autentică în viața credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Ardeal, în Tradiții ale presei religioase
din România, coord. Carmen Ţâgșorean, Ilie Rad, Cluj-Napoca: PUC, 2017
C. Conferințe naționale și internaționale
- Boda, Adrian, From Magnetic Tape into the Digital Era. The Archive of the Oral History
Institute from Cluj-Napoca, Conferința internațională „(Un)Told Stories in Central and Estern
Europe. Oral History since 1990”, Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2017.
- Costea, Ionuț, După douăzeci de ani: Insularităţile etnice în proiectele de cercetare ale
Institutului de Istorie Orală din Cluj-Napoca. [20 Years Latter. Ethic Insularities in Research
Projects of the Oral History Institute, Cluj-Napoca], Conferința internațională „(Un)Told Stories
in Central and Estern Europe. Oral History since 1990”, Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2017.
- Cotoi Paula, Cartea ca obiect al devoțiunii laice în Transilvania evului mediu târziu (sec. XVXVI), Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor în istorie, ed. a XII-a, Cluj-Napoca, 1516 decembrie 2017.
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- Cotoi Paula, Ilustrația colecțiilor de predici catolice tipărite până la mijlocul secolului al XVII-lea,
Conferința de „Biblioteconomie și Științe umaniste”, ed. XVI, Oradea, 6 octombrie 2017.
- Cotoi Paula, Lay Oweners of Religions Books in Late Medieval Transylvania, Conferința
„Politics and Society in Central and South-Eastern (13th-16th centuries)”, Timișoara, 25-27
octombrie 2017.
- Cotoi Paula, Prezențe ale literaturii omiletice în colecțiile de carte din mediul parohial
transilvan (sec. XV-XVI), Conferința „Parohia medievală ca loc al convergenței: instituție,
comunitate, cult și monument. Un atelier al perspectivelor cercetării arealului Central-Est
European, Cluj-Napoca, 6-7 octombrie 2017.
- Luffy Katalin, Lecturi reformate în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj,
conferința „Receptarea autorilor protestanți în Transilvania (secolele 16-18)”, Cluj-Napoca,
16 iunie 2017 (organizator: B.C.U. Cluj).
- Luffy Katalin, Texte religioase în contextul celei de-a treia etape a Reformei românești: codicele
Brazovai - sec. al XVIII-lea (prelegere în lb. maghiară), conferința „Schimbare si (dis)continuitate,
tradiție și inonvație în cei 500 de ani de istorie a Reformei, 17-18 octombrie 2017, Cluj-Napoca
(organizatori: UBB Cluj, REFORC și Academia Maghiară de Științe)
- Orga, Valentin, Fotografie și istorie orală. Povestea jurnalistului și etnologului Francisc
Remmel [Photography and Oral History. The Story of the Journalist and Ethnographer
Francis Remmel], Conferința internațională „(Un)Told Stories in Central and Estern Europe.
Oral History since 1990”, Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2017.
- Orga, Valentin, „1918 - Transilvania 100 plus”. Proiectul unei baze de date pentru mișcarea
națională a românilor din Transilvania, Conferința „Arhivele și cercetarea istorică în
perspectiva Centenarului Marii Uniri”, Bistrița, 16 noiembrie 2017.
II. 4. Proiecte de cercetare
II.4.1. REFO 500
Anul 2017 a fost ultimul din cadrul proiectului în care B.C.U. a fost partener. În acest
an a derulat un proiect: Reforma în Transilvania: valențe locale între trecut și prezent
(susținut financiar de Primăria Cluj-Napoca prin Asociația Res Bibliothecaria).
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II.4.2. MCVRO (PN-II-PT-PCCA-2013-4-2062): Identificarea şi corelarea conceptelor din
manuscrise şi cărţi vechi româneşti, cu ajutorul unei aplicaţii informatice, în vederea
dinamizării sociale prin valorificarea producţiei culturale (director : prof.univ.dr. Ioan Chirilă)
B.C.U. „L. Blaga” a fost partener principal (BCU-P1) în cadrul proiectului, alături de
UBB - Facultatea de Teologie ortodoxă (UBB-CO), coordonatoare.
II. 4.3. Vallásújitók erdélyi olvasói a 16-18. században (susținut de Reformáció
Emlékbizottság, Budapesta)
II.4.4. „1918 - Transilvania 100 plus”
La inițiativa directorului general, pe parcursul anului 2017 a fost demarat proiectul de
realizare a unei baze de date a mișcării naționale a românilor din Transilvania, prevăzut să
se deruleze pe o perioadă cuprinsă între 2017-2022. Ideea centrală o constituie pentru anul
2017 și cel următor marcarea Centenarului Marii Uniri.
Partenerii principali ai B.C.U. sunt firma NTT Data, UBB - Facultatea de Matematică și
Informatică și Muzeul Național al Unirii. Au mai fost atrase în proiect și alte instituții:
Arhivele Naționale ale României, Arhiva diplomatică a MAE, Muzeul Județean ASTRA - Sibiu,
Muzeul Grăniceresc Năsăud.
Susținerea financiară a proiectului va fi în cea mai mare măsură din mediul privat.
II.4.5. The Untold Story. An Oral History of the Roma People in Romania (participarea la
proiect prin Doru Radosav, Adrian Boda, Valentin Orga, Ionuț Costea)
II.4.6. Istoria mineritului aurifer în Munții Apuseni (participarea la proiect prin Doru
Radosav, Adrian Boda, Valentin Orga, Ionuț Costea)
II.4.7. Să învățăm interactiv istoria. Programele de vară de istorie orală pentru elevii de
liceu (participarea la proiect prin Doru Radosav, Adrian Boda, Valentin Orga, Ionuț Costea,
Iulia Veronica Pop)
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II. 5. Realizarea Muzeului Documentar și a Muzeului Virtual al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei, în colaborare cu Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască „Moshe Carmilly”
al Facultății de Istorie și Filosofie (inaugurate la 9 octombrie 2017)

III. Activitatea de relații cu publicul

În conformitate cu misiunea sa, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, oferă
servicii de lectură în săli generale și specializate, cu acces direct la publicații sau cu servire
din depozite, servicii de împrumut la domiciliu, servicii de împrumut interbibliotecar de
documente național și internațional, servicii de livrare de documente național și
internațional, servicii de referințe științifice, servicii de informare bibliografică, acces la baze
de date românești și străine, servicii de orientare, îndrumare și formare a utilizatorilor,
servicii de digitizare, copiere și multiplicare etc.
Accesul utilizatorilor la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza unui permis
netransmisibil. Acesta poate fi cu valabilitate: permanentă (cadre didactice universitare, cu
viză anuală obligatorie), multi-anual (pe nivel de studii: licență, masterat, doctorat - cu vize
anuale obligatorii), temporar (pentru toate categoriile de utilizatori, pentru o
săptămână/lună/luni).

PERMISE
Anul
Total:

2015
Permise
6.076

2016
Vize
4.270

Permise
5.765

2017
Vize
4.269

Permise
5.449

Vize
4.575

III.1. Sălile de lectură pentru studenți
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” dispune de 2.475 de locuri, în peste
60 de săli de lectură, atât în cladirea centrală, cât și în filiale.
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Sălile I-III situate la parterul clădirii centrale au o capacitate totală de 220 de locuri.
Anul

UtilizatoriFrecvenţă

2016
2017

56.688
58.107

Volume consultate
Total
Cărţi
Periodice
84.050
78.154
5.896
70.398
65.273
5.125

Sălile specializate sunt săli amenajate pentru anumite categorii de utilizatori: pentru
Sala „Alexandru Lapedatu” - cadrele didactice (20 de locuri, fondul personal Al. Lapedatu),
Sala „Mikó Imre” - cercetători (30 de locuri), Sala „George Barițiu” - periodice curente (36
locuri), Sala „Lucian Blaga” - raft liber științe sociale (60 locuri), Biblioteca de PsihologiePedagogie (46 de locuri).
Sala de lectură
Sala profesorilor: AL.
Lapedatu
Sala cercetătorilor:
Miko Imre
Sala de periodice:
George Barițiu
SRLSS Lucian Blaga
Biblioteca de
Psihologie-Pedagogie
TOTAL

Total
Total
Total
Total
Total
Total
utilizatori volume
utilizatori volume
utilizatori volume
2015
2016
2017
15.920
42.610
15.998
43.422
15.370
40.516
11.089

18.121

11.097

18.134

11.293

18.348

11.381

28.779

11.410

28.932

9.478

27.862

17.998
14.890

18.094
16.624

18.220
14.990

18.330
16.639

18.140
16.321

18.321
17.542

71.350

124.228

71.715

125.457

70.602

122.589

Sala Adrian Marino și Sala Rațiu-Tilea sunt frecventate de doctoranzi și de cercetători.
Ele adăpostesc și fondurile de publicații donate de personalitățile al căror nume îl poartă. În
aceste săli sunt servite publicații nu doar din fondurile specifice, ci și din depozitele bibliotecii.
Astfel în prezentarea comparativă a situaţiei pe anii 2016/2017 se poate vedea după tipul de
publicaţii că cea mai mare parte a acestora provin din Fondul general şi Fondul legal.
Volume publ.
fond gen.şi legal
2016
20084

2017
20991

Volume B.A.M.
2016
991

2017
979
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Volume B.R.T.
2016
242

2017
276

Se observă o constanţă în privinţa servirii publicaţiilor din cele două fonduri specifice,
existente în cele două săli (B.A.M., B.R.T.). Uşoara creştere a servirii se datorează şi
îmbogăţirii fondului cu publicaţii noi din Biblioteca Adrian Marino, precum și din Biblioteca
Rațiu-Tilea
Total cititori
2016
4.389

2017
4.584

Trebuie remarcat că un public restrâns se preocupă şi de fondul documentar Adrian
Marino (în special, cercetători, doctoranzi) care este interesat cu predilecţie de dosarele
corespondenţei Marino.

Sala Multimedia este destinată utilizatorilor ce utilizează bazele de date științifice
abonate în cadrul Consorțiului ANELIS PLUS, dar și a bazelor de date realizate de B.C.U.
Principalele activități sunt cele de îndrumare a utilizatorilor, dar se fac și cercetări
bibliografice la cerere, analize scientometrice. În analiza datelor statistice se poate observa
o anumită constanţă în privinţa frecvenţei utilizatorilor.
De asemenea, se constată familiarizarea utilizatorilor cu căutarea în bazele de date
abonate, interesul tot mai crescut al studenţilor pentru bazele de date, interesul cadrelor
didactice pentru bazele de date, precum şi pentru identificarea unor posibilităţi de publicare
în reviste străine (identificarea indicelui revistei, impactul acesteia etc.).
Ușoara scădere a numărului de utilizatori se datorează și faptului că B.C.U. a pus la
dispoziția acestora o bandă de internet gratuit, independentă de banda de internet utilizată
pentru restul serviciilor bibliotecii. De asemenea, utilizatorii au, în baza permisului de
bibliotecă, acces gratuit, de la distanță la bazele abonat full-text.
Total utilizatori
2016
18.192

2017
17.022

Utilizatori
internet
2016
7.375

2017
7.055
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Utilizatori
baze de date
2016
10.817

2017
9.967

Sala de referințe deservește toate tipurile de utilizatori. Bibliotecarii au ca principale
atribuții îndrumarea cititorilor specifici în vederea căutării informaţiei bibliografice (curente
sau de profunzime). De asemenea, acestora le revine sarcina completării curente şi
retrospective a publicațiilor specifice, prin urmărirea achiziţiilor noi din domeniul
bibliografic, de referinţă.
Importantă este și activitatea de elaborare a unor bibliografii la cerere – răspunsuri
pentru solicitările cititorilor prin serviciul de HelpDesk.
În perioadele de maximă solicitare (pre-sesiune și sesiune), studenții mediciniști
străini preferă această sală pentru studiu și lectură.
Cititori
2016
2017
4.177
3.381

Volume
2016
2017
9.230
7.513

III.2 Împrumutul la domiciliu
III.2.1 Secția de împrumut la domiciliu din unitatea centrală
Anul

2016
2017

Împrumuturi de la
raftul liber

Împrumuturi din
depozitul secţiei

Cititori

Cititori

9.555
7.918

Volume
17.411
14.780

4.812
1.037

Prelungirea
termenelor
de împrumut
Cititori
Volume

Volume
7.838
1.330

2.456
2.435

Total

Cititori

Volume

16.823
11.389

29.781
20.542

4.532
4.508

III.2.2 Secțiile de împrumut în sala de lectură și la domiciliu din filiale
Filiale I
An 2015

2016

2017

Filială
Geologie

Fiziologia

Vol.

4.136

4.128

2.888

cititori

2.242

1.966

1.672

Vol.

485

543

241
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Fond

Studenți

403

409

3.164

1.909

1.352

cititori

1.015

890

646

Vol.

3.113

3.752

3.986

cititori

1.194

1.861

2.256

Vol.

3.332

5.391

5.384

cititori

2.297

3.620

3.701

Vol.

4.635

4.782

4.233

cititori

3.370

3.776

4.723

Vol.

9.779

10.202

6.044

cititori

6.425

6.504

4.372

10.536

9.465

cititori

5.544

4.529

Vol.

4.122

3.314

cititori

1.858

1.337

Vol.

3.517

4.258

cititori

1.116

1.410

plantelor

cititori

374

Botanică

Vol.

Fiziologia
animalelor
Zoologie

Fizică

Chimie

Geografie

Știința mediului

Educație fizică

Vol.

Filiale II
An 2015

2016

2017

Filială
Filosofie

Științe politice

FSEGA

14.556

11.841

13.245

cititori

6.261

6.438

8.232

Vol.

7.422

8.584

5.216

cititori

4.784

5.441

3.453

Vol.

93.397

96.423

108.616

cititori

34.568

36.587

35.475

Vol.
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Fond

Studenți

2017

2017

Sociologie și
Asist. socială

Vol.

5.819

5.458

5.978

cititori

3.489

3.168

3.684

St.europene

Vol.

9.394

6.898

cititori

5.749

4.535

Teatru și
televiziune

Vol.

5.287

4.396

4.008

cititori

3.815

3.686

3.382

St. americane

Vol.

1.027

1.054

562

513

cititori
Vol.
TOTAL

cititori

Filiale III
An 2015

2016

2017

Filială
13.312

11.094

cititori

8.399

7.719

Vol.

8.558

7.657

cititori

4.664

4.800

Vol.

4.428

4.547

cititori

2.439

1.875

Vol.

4.426

6.199

cititori

1.886

2.041

Istorie modernă Vol.

Istorie vecheIstoria artelor
Teologie
ortodoxă
Teologie grecocatolică
Studii iudaice

1.603

Vol.

711

cititori
TOTAL

Vol.

31.100

cititori

17.179
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Studenți

2017

2017

Filiale IV
An 2015

2016

2017

Filială
Matematică și
informatică
Drept

Astronomie

Business

Vol.

17.884

8.082

6.515

9.371

3.406

3.419

32.237

258

166

cititori

5.539

164

243

Vol.

6.779

2.714

2.505

cititori

3.562

1.121

1.193

Vol.

3.033

cititori

2.365

cititori
Vol.

Fond

Studenți

2017

2017

Filiale V - Litere
Biblioteca Facultăţii de Litere a fost înfiinţată în 1949 prin comasarea a 8 biblioteci existente
pe lângă catedrele şi seminariile facultăţii. Majoritatea publicaţiilor (dintr-un total de 37950 vol.)
erau donaţii din partea profesorilor Gh. Bogdan - Duica, N. Drăgan, Ion Breazu, Sextil Puşcariu, St.
Bezdechi, N. Bogrea.
Filiala Litere este una din cele mai mari filiale a Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian
Blaga” Cluj-Napoca, atât din punctul de vedere al dimensiunii şi valorii fondurilor, cât şi din punctul
de vedere al numărului de utilizatori. Prin poziţionarea ei în clădirea Facultăţii de Litere se asigură
accesul rapid şi facil la publicaţiile solicitate de către categoriile principale de utilizatori (cadre
didactice universitare, cercetători şi studenţi, masteranzi, doctoranzi).
Cele 8 secţii extinse pe patru nivele sunt următoarele:
 parter: Secţia de Împrumut pentru română şi maghiară; secţia Spaniolă şi filologie romanică;
 etajul I: Secţia română-maghiară (sala de lectură);
 etajul II: Secţia franceză, italiană, fil. clasică (greacă şi latină); Sala de referinţe;
 etajul III: Secţia de limbi germanice, slavice, chineză, japoneză; Secţia de periodice.
 etajul I corp A: Biblioteca Catedrei de limba maghiară

Filială

2015

2016

2017

An
Vol.

40.098

39.201

38.501

cititori

2.7190

27.495

27.360

25

Fond

Studenți

2017

2017

DEZVOLTAREA ȘI EVIDENȚA COLECȚIILOR
Activitatea Departamentului Dezvoltarea colecţiilor pe anul 2017 s-a păstrat, în ansamblu, la
nivelul parametrilor anilor precedenţi. Am căutat soluţii în vederea utilizării eficiente a fondurilor destinate
cumpărării de publicaţii, dar şi pentru contactarea unor ofertanţi a căror producţie se ridică la nivelul
cerinţelor universitare şi academice, în paralel cu atragerea de donaţii de publicaţii valoroase. De asemenea,
s-a încercat o sistematizare a expediţiilor în vederea realizării unui schimb de publicaţii intern şi internaţional
eficient şi de calitate.
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Date comparative privind intrările de publicaţii
Anul

2013

2014

2015

2016

2017

Volume

45.066

49.990

40.917

41.956

46.220

valoare

1.074.573,53

1.249.115,46

1.084.946,98

1.175.707,80

1.107793,40

În privinţa volumelor intrate se constată o creştere, datorată în special ilustratelor, intrate atât sub formă
de donaţii, cât şi la Depozitul Legal, unde se constată o creştere spectaculoasă. S-a reuşit achiziţionarea unui
număr de 9383 de volume, din care 8901 publicaţii româneşti şi 582 de volume din străinătate. Aici s-ar impune o
nuanţare, din cauza faptului că nr volumelor din străinătate include doar cele achiziţionate de la firmele de
specialitate, dar în acelaşi timp s-au cumpărat şi de la alţi furnizori, ca de ex. Cărtureştiul, deoarece în cazul cărţilor
de la editurile mai mari (Penguin, MacMillan ect), şi companiile respective au oferit preţuri rezonabile. Astfel nr
total al cărţilor străine intrate prin cumpărătură se ridică la 715.
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Sume alocate pentru cumpărătură în perioada 2014-2017
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2014
Cumpărătură

=

12.532

2015
vol.

2016

= Cumpărătură = 9.401 vol. +

Cumpărătură

=

2017

9.942

vol.

+ Cumpărătură

613.118,75

524449,23

572.774,45

569.566,36

Din care:

Din care:

Din care:

Din care:

- 9719 vol de pe piaţa românească în valoare de 291.965,42 lei

8.862

vol

românească

de
în

pe

=

9.383

vol.

piaţa - 9315 vol de pe piaţa românească -8901 vol de pe piaţa românească

valoare

de în valoare de 243.697,51 lei

- 704 vol piaţa străină în valoare de 240.532,92 lei

în valoare de 247.689,73 lei

- 627 vol piaţa străină în valoare de -582 vol piaţa străină în valoare de

320.466,84 lei

- 539 vol piaţa străină în valoare 329.076,94

321.876,63

Donaţii = 17.583 vol = 187.207,65

de = 283.916,31

Donaţii = 13631 = 181.163,44

Donaţii = 13909 = 135.834,22

- 16.678 vol ţară = 177.947,15

Donaţii = 13799 vol = 133.555,02

- 12136 vol. ţară = 154436,44

- 12902 vol. ţară = 115.955,22

- 905 vol str. = 9260,5 lei

- 13.213 vol ţară = 129.627,02

- 1495 vol. str. = 26727

- 1007 vol. str. = 19879

Schimb = 1.317 vol. = 9.518,24

- 586 vol str. = 3928 lei

Schimb = 1529 vol. = 108.370,02

Schimb = 1525 vol. = 85120,24

- 382 vol parteneri ţară = 7425,24

Schimb = 1.617 vol. = 180.589,51

- 343 vol parteneri ţară = 6790,02

- 511 vol parteneri ţară = 8734,24

- 935 vol = 91.511 lei

- 503 vol parteneri ţară = -1186

Depozit legal

= 19.577

vol.

+

= 11.137,51

parteneri

străinătate

= -1011 parteneri străinătate = 76386

101,580

349.852,82 lei

- 1.112 parteneri străinătate = Depozit

Transfer = 0

97.452

Depozit legal = 21403 vol. 317.272
legal

313.399,89

Depozit legal = 15.904 vol. =
291.492,18 lei
Transfer = 198 vol = 26.861 lei
(de la UBB către Bib. Mate,
Business, Istorie Modernă)

28

(715)

=

16854

vol.

După tipurile de publicaţii avem:

2014

2015

2016

2017

Cărţi = 38.192 vol = 738.932,78

Cărţi = 30.522 vol = 609.077,118

Cărţi = 30047 = 655784,30 lei

Cărţi = 30010= 610.977,86 lei

Periodice = 9.247 vol = 477.999,62

Periodice = 9.207 vol = 457.576,58

Periodice = 9813 = 459.805,14

Periodice = 8934 = 472.441,81

Manuscrise = 116 doc = 2740 lei

Manuscrise = 93 doc = 2.049 lei

Manuscrise = 604 = 14.191

Manuscrise = 313 = 4.196

Hărţi = 12 = 115 lei

Hărţi = 19 = 105 lei

Hărţi = 84 = 420

Hărţi = 9 = 45

Stampe = 0

Stampe = 0

CD/DVD = 996 = 16.564,36

CD/DVD = 628 = 6164,73

Grupuri = 2.311 = 30052

Grupuri = 280 = 3.401,3

Obiecte muzeale = 412 (ilustraţii +

Vederi 6322 = 13.833

CD / DVD = 1317 = 22673,50

CD / DVD = 781 =11,397.99

fotografii + tablouri + artefacte) =

Obiecte muzeale = 16 (2 tablouri +

Obiecte muzeale = 15 (tablouri +

28.940

acoperământ + medalii + macheta

blazoane + documente medievale +

Blaga) = 5.968

ilustaţie + album timbre) = 1.340
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În privinţa cumpărăturii, la fel ca şi în anii precedenţi, s-a pus accent pe
orientarea achiziţiei spre edituri în ideea obţinerii de reduceri la publicaţiile
achiziţionate. Pe la începutul anului s-a efectuat trecerea pe SEAP, iar din momentul
respectiv toate publicaţiile sunt achiziţionate prin platforma respectivă. S-au făcut în
continuare eforturi pentru a achiziţiona carte străină publicată la marile edituri
universitare şi academice din Europa şi SUA, în special prin intermediul principalelor
distribuitori de pe piaţa autothtonă: BlackCat, Romdidac, Callisto, BooksExpress,
PriorBooks, precum şi KDIL - în cazul cărţilor din Ungaria, reuşindu-se astfel
achiziţionarea mai multor enciclopedii şi lexicoane de specialitate, ca de exemplu
Enciclopedia Migratiei Globale, Enciclopedia Ghetourilor din Europa de Est (19331945), Enciclopedia Creştinismului Oriental, Enciclopedia Mamiferelor, toate in lb.
engleză, dar şi o serie de volume despre Primul Război Mondial, precum şi mai multe
cărţi de biblioteconomie. Listele de carte străină, au fost propuse pentru cotaţii
firmelor distribuitoare specializate. Pentru obţinerea preţurilor cele mai avantajoase
pentru instituţia noastră s-a recurs la negocieri cu firmele respective. Cu toate că s-au
făcut comenzile către furnizorii cu preţurile cele mai avantajoase, nu toate
publicaţiile au putut fi procurate. Repartizarea cărţilor străine necesită o nuanţare, în
sensul că, în special pentru zona ştiinţelor socio-umane, publicaţiile interdisciplinare,
care prezintă interes pentru mai multe specializări au fost păstrate în continuare în
cadrul Fondului general şi la Sala de Ştiinţe Sociale. În privinţa abonamentelor
interne, după intrarea în faliment al unui furnizor (Apex), am fost nevoiţi să reluăm
procedurile de achiziţie, dar s-a reuşit asigurarea continuităţii publicaţiilor.
Referitor la donaţii, subliniem că s-au continuat eforturile pentru atragerea de
donaţii din partea unor instituţii sau persoane fizice, dintre care remarcăm donaţia
efectuată de familia Papahagi (Cluj-Napoca), constând atât din cărţi, cât şi din
manuscrise, donaţia Tudor Bugnariu (manuscrise) donaţia Ion Aluaş, din care o parte
a intrat şi la Biblioteca de Sociologie, donaţia Alexandru Borza, donaţia Bartók
Katalin, donaţia efectuată de jurnalistul Radu Vida, în acelaşi timp intensificându-se
şi prelucrarea donaţiilor Liviu Rusu, Dan Culcer, Harald Heppner. De remarcat şi
continuarea actelor de donaţie din partea diferitelor instituţii, atât din ţară cât şi din
străinătate: UBB - Presa Universitară Clujeană, Fundaţia Universitară Sapientia, Fondul
Cultural Maghiar, Proiectul Márai (Ungaria). În context merită evidenţiat şi faptul că în
afara cărţilor şi manuscriselor au intrat în total şi 1.819 de vederi vechi, deosebit de
valoroase, în special prin donaţiile Alexandru Borza şi Bartók Katalin.
În activitatea de achiziţie au existat trei cauze – obiective – care au creat
dificultăţi în privinţa unei cât mai bune desfăşurări: a) fondurile insuficiente în raport
cu cerinţele utilizatorilor; b) personalul redus c) problema asigurării unui spaţiu
adecvat pentru depozitarea şi selectarea donaţiilor.
În cadrul acestui segment de activitate, pentru eficientizarea activităţii,
prelucrarea primară a cărţii româneşti şi străine a fost efectuată de către Andreea
Bocoş şi Adela Jurju, iar în privinţa donaţiilor s-a încercat soluţia unei colaborări
colective, în precatalogarea donaţiilor fiind antrenat şi colegul nostru Radu Astaloş.
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Trecând la prezentarea schimbului, notăm că în anul 2017 s-au primit în total
1525 volume (511 din ţară, 1011 din străinătate), în valoare de 108.370,02 lei. În
context accentuăm că în pofida creşterii tarifelor poştale s-a reuşit menţinerea
actvităţii la acelaşi nivel ca şi în anul precedent. S-a apelat în continuare la serviciile
unei firme de curierat (DPD), fapt ce a condus şi la sporirea substanţială a sarcinilor
colegilor din biroul respectiv din cauza identificării şi colectării datelor solicitate de
firma respectivă în vederea expedierii publicaţiilor, dar în final reuşindu-se
organizarea şi gestionarea corespunzătoare a întregului proces, cu această ocazie
efectuându-se şi verificarea situaţiei partenerilor de schimb. În acelaşi timp s-a
demarat şi testarea trimiterii reclamaţiilor prin programul Aleph, verificarea situaţiei
începând cu anul 1956, şi s-a aranjat şi arhiva de la Schimb.
Relaţiile cu unii parteneri de schimb, derulate cu promptitudine, au avut ca
rezultat obţinerea de cărţi de specialitate deosebit valoroase de la Biblioteca
Congresului, de unde am primit 128 publicaţii în valoare de aproximativ 6.300 dolari,
University of Pittsburg, Pittsburg; Indiana University Libraries, Bloomington;
University of California at Berkely, Berkely; Biblioteque Nationale de France, Paris;
Zentral Bibliotheek Zurich; Stanford University Libraries; University of Illinois Library,
Urbana; Deutsche Forshungsgemeinschaft, Bonn; Orszagos Szechenyi Konyvtar,
Budapesta; Osterreichishe Nationalbibliothek, Viena; Biblioteca Centrală Universitară
Carol I, Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara etc.
Au fost intensificate schimburile cu bibliotecile universitare din ţară în vederea
obţinerii de publicaţii editate la universităţile respective, evitând cheltuirea de
fonduri pentru achiziţie prin cumpărătură. Cel mai avantajos schimb se desfăşoară în
continuare cu BCU Bucureşti, prin care se obţin publicaţiile Editurii Universităţii din
capitala ţării, la nevoie chiar şi în mai multe exemplare.
În ceea ce priveşte aspectele legate de evidenţă, subliniez că problemele legate
de completarea RMF şi confruntarea cu filialele s-au derulat în condiţii foarte bune.
Menţionăm că şi pe parcursul anului 2017 am fost solicitaţi pentru realizarea unor
situaţii statistice, cerute de Direcţia de Statistică, pentru Direcţiune în anumite
momente etc., sarcină ce i-a revenit responsabilei acestei zone, Ancuţa Corujan. S-au
centralizat şi listele de casare în vederea obţinerii aprobării din partea Ministerului.
În context menţionăm că la nivelul anului 2017 au fost scoase din evidenţă
5.523 volume (casări – care au reprezentat cea mai mare parte – schimb, pierderi
achitate, scăderi în cuantumul legal 0,3%), în valoare de 32959,86 lei.
Conform graficului de desfăşurare a verificărilor fondurilor unor biblioteci
filiale, în anul 2017 au avut loc 3 astfel de verificări (Blaj, Zalău, Biblioteca de Mediu),
iar responsabilului cu evidenţa revenindu-i sarcina încheierii dosarelor pentru fiecare
din gestiunile verificate (procese verbale, note de rectificare, procese verbale de
scăderi, note de imputare etc.).
În ceea ce priveşte inventarierea şi prelucrarea publicaţiilor intrate în fondul
Depozit legal, totalul intrărilor pe acest segment este de 21.403 volume, din care
14.573 cărţi, 567 CD, 50 DVD, 1.710 vol. periodice. Un eveniment important l-a
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reprezentat aranjarea unei colecţii de 4.503 ilustrate de la Legal, rămasă
neprelucrată de peste 20 de ani, activitate desfăşurată şi cu ajutorul practicanţilor
Pentru activitatea de despachetare şi organizare a publicaţiilor primite, confruntarea
listelor cu existentul, lipirea barcodului a fost însărcinat în continuare Radu Astaloş.
În vederea economisirii spaţiului de depozitare s-a continuat practica grupării
publicaţiilor intrate prin DL pe dimensiuni.
Pentru zona de prelucrare periodice pe lângă operaţiile cotidiene, menţionăm
şi efortul depus în special de Angela Costin pentru verificarea catalogului de
periodice aflat în proces de digitizare, dar şi pentru corelarea produsului digital cu
descrierile din catalogul ALEPH. Subliniez şi faptul că colegele de la Biroul periodice
au participat la numeroase workshopuri şi prezentări pe teme de specialitate, şi au şi
susţinut la rândul lor cursuri de perfecţionare ptr colegi.
În acelaşi timp s-a continuat şi anul 2017 eliberarea adeverinţelor pentru, tezele
de doctorat depuse la serviciul nostru.
Un număr de patru membri ai serviciului au colaborat la proiectul Anuarul
bibliografic istoric (două persoane cu 25 % din normă, doi cu 10-15%), iar o parte dintre
colegi au participat la solicitarea conducerii BCU şi la programul de susţinere a orarului de sâmbăta la
relaţii cu publicul, la Sala Lucian Blaga, precum şi în depozit.

PRELUCRAREA COLECȚIILOR
Asigură prelucrarea curentă şi retrospectivă a documentelor (monografii,
material cartografic, resurse electronice) prin descrierea catalografică şi de conţinut
a acestora.
Activităţile desfăşurate în cadrul compartimenului au un caracter tehnic, de
specialitate, dat de ansamblul normelor şi standardelor internaţionale de prelucrare,
specifice fiecărui tip de document şi urmăresc asigurarea prelucrării unitare a
informaţiei în vederea înlesnirii accesului liber şi schimbului internaţional de
informaţie şi cunoaştere.
În acest scop este utilizat ca suport şi instrument informatic sistemul integrat
de bibliotecă ALEPH 500.
Prelucrarea urmează evidenţei documentelor şi presupune efectuarea de
înregistrări şi gestiunea concomitentă a două baze de date: baza bibliografică şi baza
autorităţilor. Scopul gestiunii şi extinderii acestor baze de date este furnizarea
informaţiilor necesare regăsirii informaţiilor în scopul accesării, livrării, validării şi
utilizării acestora.
Baza bibliografică şi baza autorităţilor alcătuiesc cataloagele colecţiilor
bibliotecii şi asigură funcţia regăsirii informaţiilor, deci influenţează direct calitatea şi
eficienţa tuturor serviciilor prestate utilizatorilor.
Activitatea de prelucrare se face atât în cadrul serviciului specializat al BCU,
dar și din filiale, iar în cadrul proiectului de retroconversie sunt implicați bibliotecari
din diverse sectoare de activitate.
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BCU

an

catalogare
curentă

Retrocon.

Clasificare
Total

curentă Retrocon. Total
2015

18.356

2.231

20.587 5.421

5.573

10.994 2016

20.470

2.046

22.516 6.501

6.526

13.027 2017

Filiale I
Biblioteca
Geologie
Fiz. An.
Botanica
Zoologie
Fiz. Pl.
Fizica
Chimie
Geografie
Mediu
Ed. Fizica

Catalogări
Items
Autorităţi
Create Modificate TOTAL Create Modificate TOTAL Create Modificate TOTAL
53
137
121
233
0
1057
0
273
0
0

345
99
14
574
0
393
814
0
0
0

398
236
135
807
0
1450
814
273
0
0

50
433
301
630
0
1029
0
0
0
0

5300
2712
657
6249
3650
429
9987
4038
0
0

5350
3145
958
6879
3650
1458
9987
4038
0
0

17
114
121
50
0
627
8
73
0
0

50
0
28
303
0
537
297
0
0
0

Filiale IV
Nr.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

1.

Prelucrarea cărţilor noi intrate
* cumpărătură BCU
* schimb BCU
* donaţii BCU
*donaţiidirecte Facultate
*transferUniv. (granturi)

2016

2017

BIBLIOTECA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
*76 vol./ 68 titl;
*40 vol./ 35 titl;
* 8 vol./ 6 titl;
*66 vol./ 58 titl;
TOTAL
190 vol. / 167 titl.
2.

Prelucrarea periodicelor noi intrate
* abonament ţară BCU
* abonament stăin BCU
* schimb BCU
* cumpărătură BCU

* 3 vol. / 3 titl;
* 3 vol. / 3 titl;
*174 vol. / 153 titl;
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* 56 vol. / 50 titl;
* 39 vol. / 37 titl;
* 3 vol. / 2 titl;
*158 vol. / 155 titl;
TOTAL
256 vol. / 244 titl.

* 1 vol. / 1 titl;
* 6 vol. / 3 titl;
*148 vol. / 140 titl

67
114
149
353
0
1164
305
73
0
0

*donaţii directe Facultate

TOTALPUBLICAŢII

* 24 vol. / 8 titl;
* 9 vol. / 5 titl;
TOTAL
213 vol. /172 titl.

* 10 vol. / 10 titl;
* 6 vol. / 6 titl.
TOTAL
171 vol. /160 titl.

403 vol./ 339 titl.

427 vol./ 404 titl.

BIBLIOTECA DE DREPT
1.

Prelucrarea cărţilor noi intrate
*cumpărătură BCU
*schimb BCU
*donaţii BCU
*donaţii directe Fac.

TOTAL CARTI
2.

Prelucrarea periodicelor noi intrate
*abonament ţară BCU
*abonament stăin BCU
*schimb BCU
*cumpărătură BCU
*donaţii directe Fac.

* 69 vol./ 67 titl;
* 8 vol./ 8 titl;
* 41 vol. / 41 titl;
*114 vol /112 titl;

*110 vol. / 110 titl;
* 4 vol. / 4 titl;
* 6 vol. / 6 titl;
*117 vol. / 111 titl

TOTAL
232 vol./228 titl;

TOTAL
237 vol. / 231 titl.

*19 vol /19 titl:
*10 vol./10 titl;
*7 vol./ 7 titl;
*3 vol. / 3 titl;
*23 vol. / 17 titl;

*22 vol. / 22 titl;
*10 vol. / 10 titl;
* 9 vol. / 9 titl;
* 4 vol. / 4 titl;
* 5 vol. / 5titl.

62 vol. / 56 titl.

50 vol. / 50 titl.

294 vol./ 284 titl;

287 vol./ 281 titl.

TOTAL PERIODICE

TOTAL PUBLICAŢII NOI

BIBLIOTECA DE ASTRONOMIE
1.

2.

Prelucrarea cărţilor noi intrate
* cumpărătură BCU
* schimb BCU
* donaţii BCU
*donaţii directe Fac.

Prelucrarea periodicelor noi intrate
*abonament ţară BCU
* abonament stăin BCU
* schimb BCU
* cumpărătură BCU
*donaţii directe Fac.

TOTAL PUBLICATII

* 1 vol. / 1 titl;
* 4 vol. / 3 titl;
*25 vol. / 25 titl;
TOTAL
30 vol. / 29 titl;

* 5 vol. / 4 titl;
*12 vol / 11 titl.
TOTAL
17 vol. / 15 titl;

*10 vol./ 8 titl;
*5 vol./ 5 titl;
*2 vol. / 1 titl;
*2 vol./ 2 titl;
*24 vol./ 9 titl;

* 1 vol. / 1 titl;

TOTAL
43 vol. / 25 titl.

TOTAL
31 vol. / 23 titl.

73 vol. / 54 titl

48 vol. / 38 titl.
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* 2 vol. / 1 titl
* 1 vol. / 1 titl;
*27 vol. / 20 titl.

Filiale V
catalogare
curentă

Clasificare/Indexare

Retrocon.

912

an

Total

An

curentă Retrocon. Total

2.545

4.598 2015

1.662

3.589 2016

2.286 3.198

3.270 2017

Activități realizate de către serviciul de specialitate:
Reindexarea în vederea uniformizării vedetelor de subiect (modificări, corectări în CUC01)
12.568 titluri.
Elaborarea fişierelor de autoritate pentru descriptori noi şi trimiteri:
- catalogare
10.345 fişiere
- clasificare
1255 fişiere
Verificarea periodică şi efectuarea corecturilor şi completărilor (CUC01- înregistrări
bibliografice; CUC10- fişiere de autoritate )
- catalogare
21422
(CUC01)
,,
5.828
(CUC10)
- clasificare
2.753
(CUC10)

CONSERVAREA COLECȚIILOR - DEPOZITE
Atribuţiile specifice departamentului CONSERVAREA COLECŢIILOR – DEPOZITE sunt
gestionarea, conservarea şi împrumutul documentelor la sălile de lectură din
Biblioteca Centrală
ACTIVITĂŢI

DEPOZIT
VECHI

PRESA

DEPOZIT
NOU

ANUL
2015

TOTAL
ANUL
2016

ANUL
2017

PRELUARE
(volume)

8.937

22.335

350

27.173

25.247

31.662

ÎMPRUMUT LA
SĂLI (volume)

61.368

56.419

5.520

176.038

141.730

123.307

RESTITUIRE
(volume)

60.916

57.044

4.783

173.207

140.489

122.743

35

LEGAT
BROSAT
(volume)

816

1193

350

2.202

1.939

2.359

Alte activităţi:
a) Comunicarea documentelor:
 cotarea publicaţiilor;


schimbarea statusului publicaţiilor (carte curentă) primite de la prelucrare;



ştampilarea şi lipirea Ex-libris-ului pe publicatiile preluate;



extragerea somaţiilor pentru cititorii care frecventează sălile de lectură din
Unitatea Centrală (status-ul 01, 02, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15);



selectarea publicaţiilor pentru retroconversie;



reorganizarea fondurilor – mutări de publicaţii;



informaţii curente şi de profunzime (curierii si bibliotecarii de la ghiseu);



instruirea utilizatorilor în folosirea fotocopiatoarelor din Sala Cataloagelor şi
asigurarea bunei funcţionări a acestor aparate;

b) Conservarea colecţiilor:


determinarea calitatii mediului ambiant din spatiile în care sunt depozitate
publicaţiile prin înregistrarea permanentă a valorilor parametrilor
microclimatici (T şi U.R.), atât în clădirea centrală cât şi la toate filialele BCU;



aplicarea soluţiilor optime (uscare, umidificare) atunci cand s-a constatat că
parametrii microclimatici au fost în afara valorilor corespunzatoare;



desprăfuirea şi igienizarea publicațiilor;

INFORMATIZARE ȘI DIGITIZARE

1. Activități, produse și servicii noi
- Începând cu anul 2017, BCU oferă serviciul de atribuire DOI (Digital Object
Identifier) pentru edituri și redacții de publicații periodice științifice.
- Utilizatorilor li se oferă acces gratuit la Internet și transfer date mobile prin
wireless, printr-un parteneriat cu firma RCS&RDS
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- Pentru sălile din clădirea centrală s-a implementat sistemul de rezervare de locuri
de la distanță (în intervalul aprilie-decembrie 2017 au fost operate 47.570 rezervări).
- preluarea în Aleph a bazelor de date interne Referințe critice 2004 și 2012 (5.583 +
1.806 înregistrări) ca a doua bază de date bibliografică accesibilă prin OPAC (fără
intermedierea a firmei ExL-H)
- colaborarea la Proiectul BIBLIOGRAFIA MAGHIARĂ prin extragerea automată din
Aleph a 7.590 înregistrări, prin adaptarea formatului RIS.
- adăugarea în WorldCat (OCLC) a 49.060 înregistrări. În acest moment fiind
transferate din catalogul BCU 715.457 titluri.
- A fost reconfigurat accesul de la distanță la bazele de date abonat prin portalul EDS
și în mod individual, pe o bază de date selectată, după introducerea serviciului SSL.
- A fost implementat noul site al revistei PHILOBIBLON (realizat de SIAVision).

2. Activități curente
- A asigurat suportul de specialitate în procesele de utilizare a sistemului integrat de
bibliotecă Aleph v. 20.01
- Asigură buna funcționare a serviciilor BCU furnizate prin Internet
Pagina web a BCU:
anul

Vizite primite Total vizitatori

Total pagini accesate

2015
2017

28.080

12.168

95.272

- Utilizarea portalului EDS - EBSCO Discovery Service, de căutare simultană în toate
bazele de date abonate, în catalogul on-line al BCU și a altor resurse furnizate de
EBSCO.
vizitatori Pagini
sesiuni
căutări
vizualizări Descărcări
Acces
vizualizate
documnete
de la distanță
fulltext
- vizite 2015
2.988
15.541
39.306 11.239.440
47.504
Anul

2017 7.337

2.866

17.877 1.091.164
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3.412.765

92.054

28.727

- asigurarea accesului de calitate la bazele de date abonate ca membru al
Consorțiului ANELIS + . Cele 16 baze de date abonate conțin 21.472 de e-book-uri și
36.445 de reviste cu text integral.
La acestea se adaugă și colecțiile de cărți electronice cu acces permanent din
catalogul on-line al BCU (Springerlink 2008, Science Direct, Elsevier 2014, Wiley 20142015, Springer 2015) însumând 3.581 de titluri, din care 1.752 cu acces la textul
integral.
- Contribuie la dezvoltarea Bibliotecii digitale Transsilvanica, a Biblioteciii digitale
integrală dezvoltată în programul DSPACE și la transferul obiectelor digitale în
Europena.
- Gestionează pagina de INTRANET a instituției, sistemul Help de tip tiketing.
- Asigură suportul tehnic de specialitate pentru bazele create în ProCite în cadrul
proiectelor BCU
- Asigură mentenanța pentru aplicațiile proprii de utilitate pentru serviciile BCU:
Personal (gestionarea problemelor legate de personal) și ASIP (pentru schimbul
internațional), dar și pentru aplicațiile MINVIS (rapoarte către DGFP CLuj) și REVISAL.
- salvarea și arhivarea bazelor de date proprii, a documentelor digitale
- întreținerea rețelei și dotarilor IT din Bibliotecă
3. Dotări HARD
Echipamente noi achiziţionate de BCU:
- 2 servere (investiţii buget), 2 stații grafice (investiţii proiect MCVRO), 11
calculatoare, 2 unităţi centrale, 1 monitor, 3 imprimante, 2 casete de date, 3
tastaturi, 5 cititoare de barcod, 2 switch-uri, alte componente de reţea sau pentru
calculatoare (memorii, surse, plăcă de bază, HDD, mouse-uri) în valoare totală de
116.984 lei, din care 12.179 lei din proiectul MCVRO.
Echipamente date de UBB: 1 scanner Bookeye 3 și 3 calculatoare (1 la Digitizare, 1 la
Catalogare, 1 la Patrimoniu).
Existent funcţional:
- 11 servere, 2 sisteme de stocare şi o unitate de bandă
- 224 calculatoare (168 la bibliotecari, 56 la public) ale BCU; la acestea se
adaugă 115 (36+79) calculatoare ale UBB; total 339 calculatoare, din care 135
la public
- 63 imprimante ale BCU + 26 ale UBB
- 3 imprimante de generare barcod
- 3 imprimante de generare carduri
- 94 cititoare de barcod
- 18 infoliatoare
- 15 scannere
- 17 copiatoare (10 ale BCU + 7 ale UBB).
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- unitate stocare NetApp - FAS2020 - sistem Unix, unitate de benzi TandBerg şi
aplicaţie arhivare pe benzi Symantec Backup Exec 12, server Fujtsu Siemens
RX300 - sistem Ubuntu şi Win2003;
DIGITIZARE
1. Laboratorul de digitizare
BCU și-a construit de-a lungul timpului o strategie proprie pentru digitizarea
fondurilor proprii, urmărind deopotrivă facilitarea accesului la documente,
promovarea valorilor culturale, precum și conservarea publicațiilor.
La finele anului 2017 Biblioteca digitală înregistra 70.235 obiecte, din care
10.742 produse în anul curent.
Pe parcursul anului 2017 au fost digitizate publicații la cerere, dar mai ales în
proiectul Școala Ardeleană și a fost demarat un nou proiect 1918 - Transilvania
100+.
Din punctul de vedere statistic, în 2017 au fost digitizate:
- 39 titluri de periodice,
- 263 titluri publicații (43.171 pagini),
- 15.089 cărți poștale (30.178 expuneri f/v),
- 6.928 fotografii (12.584 expuneri f/v),
- 5.650 alte materiale.
Baza digitală DSpace a înregistrat 30.603 utilizatori, 57.612 sesiuni de lucru,
788.705 pagini accesate.
Cataloagele tradiționale digitizate au înregistrat 11.589 vizite, 7.793 vizitatori,
35.378 pagini (statistică parțială).
De pe documente.bcu.ro sunt contorizate : 7.129 utilizatori, 14.548 sesiuni de
lucru, 39.274 pagini accesate.
La acestea se adaugă logările EDS de la distanță: 7.337 sesiuni de lucru, 2.866
utilizatori, 17.877 pagini vizualizate.
BCU a trimis în Europeana 58.363 documente, care reprezintă aproape o
treime din cantitatea de documente expediate de instituțiile românești.
2. Contribuția filialelor la procesul de digitizare
Biblioteca de Litere: Au fost scanate şi ocerizate pe parcursul anului 18.529 pagini din
periodice. Activitatea de scanare a fost realizată de Balea Anca, iar activitatea de
editare imagine-text a periodicului a fost realizată de Man Alina (ocerizate 13.777
pagini) şi Man Eliza (ocerizate 4.752 de pagini). De asemenea, pentru serviciul de
Împrumut Interbibliotecar au fost scanate 285 de pagini care au fost trimise dnei
Falup Mariana, iar cu acordul dlui profesor Gheorghe Perian şi a dnei lector Croitoru
Corina, colega mea, Balea Anca, a scanat şi ocerizat integral publicaţiile celor doi
profesori pentru a putea fi puse pe site-ul BCU. Este vorba de “Scriitori români
postmoderni“ de Gheorghe Perian (226 pagini) şi “Politica ironiei în poezia
românească sub comunism“ de Croitoru Corina (246 pagini).
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În ce priveşte activitatea de digitizare a paginii de titlu şi a cuprinsurilor
publicaţiilor s-au vărsat pe server 2.795 de documente în format .pdf care pot fi
accesate din catalogul online, intrând pe inregistrarea publicatiei. Exemplu:
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/cuprins/filo/ cuprins000640616.pdf
Biblioteca de Ştiinţe Politice: a fost dotată cu un scanner performant şi în anul 2017
s-a continuat activitatea de digitizare a publicatiilor achiziţionate prin
proiectul„Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie
publică”(scanarea publicaţiilor pentru biblioteca virtuală). Biblioteca virtuală există
dar nu funcţionează corespunzator, în sensul că nu se deschid toate PDF-urile care
sunt încărcate. Cadrele didactice solicită bibliotecarilor scanarea cărţilor din
bibliotecă, din alte biblioteci sau din biblioteca lor proprie, pe care să le încarce apoi
pe Moodle (platforma de e-learning a facultăţii). Se scanează, de asemenea, cărţi
solicitate prin schimb internaţional şi interbibliotecar.]
Biblioteca de Studii iudaice: Digitizarea periodicului „Studia Judaica” (scanare + OCR)
în vederea includerii acestuia în bazele de date EBSCO și CEEOL
RESURSE UMANE
1. Activități RU
- Organizarea examenului de promovare în grad superior, prin transformarea
propriilor posturi cu aprobarea M.E.N.
- Organizarea concursurilor pentru ocupare posturi (titularizare)
- Încetări activitate diverse motive.
- Încadrări personal pe durată determinată pe concedii boală, maternităţi, concedii
fără plată.
- Întocmirea lunară a deciziilor cu diverse modificări în drepturile salariaţilor, sau a
celor de încadrare, încetare, modificare supliniri, a celor de suspendare activitate
pentru creştere copii, sau efectuare concedii fără plată, reluare activitate, etc.
- Înregistrarea acestor decizii în Revisal, lunar.
- Modificări în situaţiile salariale ale personalului, operate în programul de reusrse
umane propriu, şi generarea statului de funcţii lunar.
- Încheiere contracte de muncă, acte adiţionale.
- Eliberarea adeverinţelor de serviciu care atestă calitatea de salariat.
- Întocmirea lunară a situaţiei personalului temporar.
- Copii de pe actele din dosarele salariaţilor la solicitarea acestora.
- Confirmarea datelor pentru cei care solicită împrumuturi bancare, sau alte tiouri
de împrumuturi.
- Întocmirea legitimaţiilor de serviciu şi a ecusoanelor.
- Întocmirea dosarelor de pensionare.
- Întocmirea diferitelor situaţii solicitate de Conducere şi alte activităţi specifice Biroului.
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2. Activităţi pe parte de salarizare:
- Întocmirea lunară a statului de personal, verificarea acestuia pe servicii, secţii,
compartimente şi transmiterea lui Compartimentului Financiar Contabil pentru
calculul salariilor.
- Întocmirea statelor de funcţii anuale pentru aprobare de către M.E.N.
- Evidenţa şi vizarea concediilor medicale şi a concediilor de odihnă atât în format
letric cât şi electronic şi trasmiterea lor Compartimentului Financiar Contabil.
- Întocmirea de situaţii semestriale privind numărul şi fundamentarea fondului de
salarii pentru D.G.F.P. Cluj.
- Statistica anuală CULT.1., privind structura personalului bibliotecilor, pe niveluri de
instruire, pe sexe şi grupă de vârstă.
- Întocmirea statisticilor trimestriale privind numărul de posturi vacante, pe tipuri de
funcţii, pentru Direcţia Regională de Statistică.
- Întocmirea deciziilor şi a listei de personal pentru acordarea salariului diferenţiat
(colectiv, din venituri proprii) de 2 ori pe an (ca premiu de Paşte şi Crăciun).
- Întocmirea declaraţiei M500 pentru ANAF, lunar.
TABLOU AL REPARTIZĂRII PE FUNCŢII A PERSONALULUI
ÎN CURSUL ANULUI 2017
conform statului de functii aprobat de MEN
Total personal la finele anului 2017 :
Personal de conducere :
Personal didactic auxiliar :
Personal de specialitate :
Cercetător şt. I
Bibliotecar S, Analist, programator, ing.sist. S
Bibliotecar SSD
Bibliotecar M
Op.ctr. date M
Mânuitor carte M
Administrator financ. Patrimoniu
Personal nedidactic:
Referent S
Personal întreţinere
- muncitori
- portari, îngrijitoare
- functionar M

202
20
175
1
138
3
6
1
1
5
27
1
15
10
1
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE
Expoziții:
- Centre tipografice olandeze / Holland nyomdaheleyek (perioada 5 mai-16 iunie) - în
colaborare cu Centrul Cultural Olandez din Cluj. Vernisajul a avut loc în prezența
Abasadorului Olandei la București și a Consulului Olandei din Cluj-Napoca.
- Ediții ale Bibliei și cărți de cult: secolele XVI-XVIII (perioada 14 august-15 octombrie)
prilejuită de organizarea la Cluj-Napoca a unor manifestări internaționale în varatoamna anului 2017.
- Familia Regală a României: mărturii din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga” (17 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018) a fost o expoziție cu
documente aflate în colecțiile instituției
- Clujul și Casa Regală a României ce reproducea pe panouri documente legate de
vizitele reprezentanților Casei Regale în Cluj (1919-2010)
- Dorim să devenim cunoscători ai Universului cu ocazia

Simpozionului ZILELE

ACADEMICE CLUJENE" care s-a desfășurat în incinta Institutului Astronomic (25.0531.05.2017) - organizată de Dora Popuța
- Femei de succes (6-10.03.2017) - la sediul FSEGA
- Expoziţie de carte – Volume apărute în proiectul de colaborare între Festivalul
Naţional de Teatru şi Facultatea de Teatru şi televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai
Cluj, publicate în Colecţia FNT.

ALTE ACTIVITĂȚI
- Oamenii cărților - O întâlnire a generațiilor de bibliotecari (activi și pensionari) și de
utilizatori (personalități care au făcut donații către BCU) -organizată de conducerea
BCU, cu sprijinul Sindicatului și filiala ABR-Cluj (aprilie 2017)
- 8 Mai 2017 – Celebrating Thoreau - Atelier de discuţii (&music afterparty) pe
marginea operei lui Henry David Thoreau - organizat la Biblioteca de Studii
Americane
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PARTENERIATE încheiate în anul 2017
1. Festivalul Internațional de Carte TRANSILVANIA (FICT) - 3-8 octombrie 2017
2. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei - Cluj-Napoca
3. Muzeul Național al Unirii - Alba Iulia
4. Universitatea Babeș-Bolyai
5. Universitatea „1 Decembrie 1918” - Alba Iulia
6. NTT Data - Cluj-Napoca
7. Asociația Res Bibliothecaria
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