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SERVICII NOI LA B.C.U. „LUCIAN BLAGA”
PERMISE TIP CARD LA B.C.U.
Începând cu anul universitar 2014-2015 se vor elibera permise tip card atât în
sediul central al B.C.U. la ghișeul de Permise, cât și la Biblioteca F.S.E.G.A. Spre acest nou
punct vor fi îndrumaţi, cu precădere, studenţii următoarelor facultăţi : Sociologie și
Asistenţă Socială, Știinţe Politice, Teologie Ortodoxă. Aceasta nu este însă o stipulare
regulamentară. Utilizatorii care vor solicita eliberarea de permise la sediul central vor
putea beneficia de această locaţie.
Tarifele pentru eliberarea documentelor de acces au rămas la nivelul celor din
anul universitar anterior, respectiv 35 lei/permis si 10 lei/viza.
BAZE DE DATE LA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ
„LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA
DESCHIDEREA FREE TRIALULUI MEDIAE LATINITATIS LEXICON MINUS
ONLINE
În data de 12 noiembrie 2014 s-a deschis free trialul la Mediae Latinitatis
Lexicon Minus Online de la Brill.
Informaţii

despre

trial:

se

pot

accesa

la

adresa

http://dictionaries.brillonline.com/niermeyer
Produs: Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online. Perioada de începere: 12 Nov
2014 - Sfârşit: 11 Dec 2014
Informaţii despre produs:
http://www.brill.com/products/online-resources/mediae-latinitatis-lexiconminus-online-0
PREZENTARE BAZE DE DATE LA SALA IOAN MUŞLEA
Miercuri, 12 noiembrie, ora 13, la Sala Ioan Mușlea a avut loc prezentarea
următoarelor baze de date:
1. ACM — Reviste ştiinţifice şi cărţi din domeniul informaticii.
2. CINDAS — Bază de date ce acoperă domeniul Știinţa Materialelor.
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3. iG Publishing — Bază de date multidisciplinară având cărţi provenite de la
editori de prestigiu din întreaga lume.
4. SCIENCE — Bază de date multidisciplinară ce conţine revista SCIENCE precum
şi celelalte reviste editate de AAAS.
5. SIAM — Bază de date din domeniul matematicii.
6. SPIE — Bază de date din domeniul opticii și fotonicii.
Pentru aceste colecţii biblioteca a beneficiat de perioada de trial prin ANELIS.
Este vorba de colecţii specializate extrem de valoroase.
FORMARE COLECŢII BAZE DE DATE
Sesiunea de training a avut loc în data de 21 noiembrie, ora 14.00, la
Universitatea Babeș- Bolyai,

Clădirea

Centrală,

Amfiteatrul Eugen

Stoicovici,

Departamentul de Geologie.
Colecţiile pentru care s-a susţinut sesiunea de formare sunt: Science Direct,
Springerlink, ProQuest, Central American Physical Society, American Institute of Physics,
Oxford Journals Wiley Journals, Emerald, MathSciNet Reaxys, American Chemical Society,
Ebrary, Web of Science, Scopus.
Anunţul de participare poate fi consultat în Anexa nr. 1, disponibilă în varianta
online a Buletinului Informativ.
GALE CENGAGE LEARNING
Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare și Dezvoltare și Bibliotecilor
Centrale Universitare din România - Anelis Plus și S.C. E-NFORMATION S.R.L au oferit
o perioadă de ACCES GRATUIT pentru un pachet relevant de resurse.
Perioada de timp pentru care accesul a fost deschis a fost între 10 Noiembrie
2014 -31 Decembrie 2014!
Modalitate de acces: Accesul a fost garantat pe bază de IP pe toată perioada
de evaluare.
Link-uri de acces: Fiecare instituţie beneficiară a acestui free trial a avut un link
de acces personalizat http://infotrac.galegroup.com/itweb/rst59
Informaţii despre Cengage Learning și Gale sunt detaliate în continuare.
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Cengage Learning este principala companie de conţinut educaţional, tehnologie
și servicii, care instruiește profesioniștii în educaţie și stimulează angajamentul
studenţilor prin servicii personalizate și soluţii digitale bazate pe cursuri, care fac
legătura între bibliotecă și sala de clasă. Gale, parte a Cengage Learning, răspunde
nevoilor globale de informare și educaţie prin oferta vastă și dinamică de conţinut, care
este folosită de studenţi și consumatori în biblioteci, școli sau pe Internet. Este
recunoscută pentru acurateţe, sfera largă de acoperire și disponibilitatea datelor sale,
adresându-se tuturor tipurilor de nevoi de informare – de la ajutorul pentru proiectele
școlare, la întrebări din domeniul sănătăţii și profile de afaceri – într-o varietate de
formate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.gale.cengage.co.uk.
Academic OneFile -Ideală pentru bibliotecile de cercetare și universităţi, această
bază de date de reviste oferă peste 16.000 de titluri, relevante din știinţe, medicină,
inginerie și business.
Business Insights: Global - Această resursă online oferă studenţilor din
domeniul economic o multitudine de studii de caz internaţionale, articole, rapoarte și
informaţii statistice aprofundate, corelate cu cercetări detaliate.
Gale Virtual Reference Library (GVRL) -

O platformă de cărţi electronice

premiată, destinată nevoilor studenţilor și cercetătorilor, care găzduiește mii de cărţi
electronice de la Gale și editurile partenere.
Global Issues in Context

Global Issues in Context integrează știri, puncte de

vedere internaţionale și conţinut media focalizate pe o serie de subiecte globale, de la
sărăcie la proliferarea nucleară.
GreenR

GREENR (Global Reference on the Environment, Energy, and

Natural Resources) este o nouă resursă online care oferă conţinut relevant privind
progresul tehnologiilor verzi în curs de dezvoltare și discută aspecte privind mediul și
sustenabilitatea.
Gale Artemis: Literary Sources

Gale Artemis:

Literary Sources reunește

resursele literare apreciate la nivel mondial ale Gale într-o singură resursă de cercetare
online pentru studenţi și oameni de știinţă.
Archives Unbound – all 198 archives

Ca răspuns la solicitările comunităţii

academice pentru colecţii mai mici și mai specializate de resurse primare, Gale
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indroduce Archives Unbound – 198 de colecţii acoperind o serie de subiecte, inclusiv
studii privind Europa Centrală și de Est și studii privind evreii și holocaustul.
Gale Newsvault

Oferind acces la 15 milioane de pagini de conţinut, Gale

NewsVault furnizează cea mai complexă experienţă de căutare încrucișată pentru
explorarea colecţiilor istorice de ziare ale Gale, inclusiv The Times Digital Archive,
Financial Times Historical Archive și The Economist Historical Archive.
ACCES LA iG PUBLISHING
La sfârşitul anului 2014 s-a activat accesul la iG Publishing. Accesul se poate face
pe bază de cont și parolă.
Accesul este deschis până în data de 28 februarie 2015.
Explicaţii suplimentare referitoare la colecţiile de cărţi cuprinse în iG Publishing
pot fi distribuite la cerere.
ROMDIDAC ŞI EBSCO
În perioada 15 septembrie - 15 noiembrie 2014, ROMDIDAC S.A. și EBSCO
Information Services au pus la dispoziţia tuturor membrilor consorţiului ANELIS Plus,
accesul la următoarele baze de date și colecţii de cărţi electronice:
Academic Search Complete http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
Business Source Complete http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
ART full text - http://www.ebscohost.com/academic/art-full-text
Humanities International Complete http://www.ebscohost.com/academic/humanities-internationalcomplete
Political Science Complete http://www.ebscohost.com/academic/political-science-complete
Medline Complete - http://www.ebscohost.com/biomedicallibraries/medline-complete
Dynamed - https://dynamed.ebscohost.com
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Dentistry & Oral Sciences Source http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/dentistry-oralsciences-source
eBook Academic Subscription Collection http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subscriptions/acade
mic-ebook-subscriptions
eBook Business Subscription Collection http://www.ebscohost.com/ebooks/academic/subscriptions/acade
mic-ebook-subscriptions
Bazele de date și colecţiile de resurse electronice au putut fi accesate pe
platforma EBSCOhost, la adresa: http://search.ebscohost.com.
Accesul s-a făcut pe baza IP-urilor instituţionale furnizate de ANELIS Plus. De
asemenea, în cazul instituţiilor care au abonat baze de date EBSCO în anul 2014 prin
intermediul consorţiului ANELIS Plus, resursele menţionate au putut fi accesate și din
afara acestora, pe bază de nume de utilizator și parolă, pentru utilizatorii care și-au creat
cont

de

acces

mobil

prin

completarea

formularului

disponibil

la

adresa http://www.anelisplus.ro/activare_cont.
Tutorialele în limba română privind modalităţile de utilizare a facilităţilor
platformei EBSCOhost sunt disponibile pe site-ul ROMDIDAC, la adresa:
http://www.romdidac.ro/info-edu.ro/ghiduri-de-utilizare.php
Pentru informaţii suplimentare:
Dr. Robert Coravu - Director Departament Resurse Electronice, ROMDIDAC
S.A., robert_coravu@romdidac.ro
Dr. Ivona Olariu - Director executiv ANELIS Plus, ivona@uaic.ro
ACCES GRATUIT LA PLATFORMA CAIRN.INFO
În perioada 3 noiembrie - 30 noiembrie 2014, ROMDIDAC S.A. și CAIRN, în
cooperare cu ANELIS Plus, au pus la dispoziţia unui număr de 31 de membri ai ANELIS
Plus accesul la platforma Cairn.info. Printre aceste instituţii s-a regăsit și biblioteca
noastră.
Cairn.info oferă cea mai cuprinzătoare colecţie online de publicaţii în limba
franceză din domeniul știinţelor umane și sociale, acoperind domenii precum literatură,
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lingvistică, filosofie, istorie, sociologie, economie, politică, drept, educaţie, psihologie sau
geografie. În 2015, peste 390 de reviste și aproximativ 4000 de cărţi electronice de la
editori importanţi din Franţa, Belgia și Elveţia vor fi oferite pe această platformă,
oferindu-le studenţilor, profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor și altor tipuri de
utilizatori accesul online la textul integral la peste 300.000 de articole și capitole de
carte.
Printre editorii publicaţiilor disponibile pe platforma Cairn.info se regăsesc
Presses Universitaires de France (PUF), Gallimard, Lavoisier, Armand Collin, Belin, La
Documentation Francaise, les Belles Lettres, Le Seuil, Minuit, les Presses des Science Po,
De Boeck, La Decouverte etc.
Pentru fiecare revistă, Cairn.info acoperă toate numerele publicate din 2001 până
în prezent, fără embargo. Accesul a fost nelimitat în ceea ce privește numărul
utilizatorilor simultani, posibilităţile de tipărire, posibilităţile de download etc.
Platforma Cairn.info poate fi accesată la adresa http://www.cairn.info.
Accesul s-a făcut pe baza IP-urilor instituţionale furnizate de ANELIS Plus.
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REZUMATE ALE PROIECTELOR APLICATE SAU ÎN CURS DE DERULARE ÎN
B.C.U.
VOLUNTARIAT ÎN B.C.U.
Biblioteca noastră, în conformitate cu Legea voluntariatului nr 78/2014, acceptă
și încurajează desfășurarea de voluntariate în cadrul instituţiei. Iniţial campania a fost
deschisă pentru studenţi de la diferite specializări. În prezent se adresează cu precădere
studenţilor de la Secţiile de Profil.
Persoana răspunzătoare de selectarea voluntarilor și distribuirea lor este, dna
Cornelia Gocan, șef birou - compartimentul Salarizare-Personal.
Afişul campaniei poate fi consultat în Anexa nr. 2, disponibilă în varianta online a
Buletiului Informativ.
UN NOU PARTENERIAT ȘI PROIECT DE CERCETARE PENTRU B.C.U.
În data de 27 septembrie 2014 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” a
semnat un contract de parteneriat cu organizaţia internaţională Refo500. Refo500 este o
platformă internaţională a diferitelor instituţii (universităţi, academii, muzee, biblioteci,
etc.) unite pentru aniversarea a 500 de ani de la începutul reformei religioase în Europa,
însumând în momentul de faţă peste 120 de instituţii din toată lumea din Coreea de Sud
până în Canada. Misiunea Refo500 este de a stabili relaţii între perioada Reformei și
zilele noastre, între oamenii de astăzi și istoria Reformei. Sloganul Refo500 este:
Connecting you, then and now.
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” este prima instituţie partener
Refo500 din România care, prin acest parteneriat, va lua parte la evenimentele și
cercetările organizate de această reţea pe plan european și internaţional. Scopul
parteneriatului este de a intra în contact cu instituţii și organizaţii prin proiecte de
cercetare, și de a face cunoscut pe plan internaţional rezultatele cercetărilor care se
desfășoară în B.C.U.
În cadrul B.C.U. s-a format o echipă de cercetare pentru studierea Reformei în
Transilvania, formată din membrii: Prof. Dr. Doru Radosav, Dr. Ionuţ Costea, Dr. Claudiu
Gaiu, Dr. Hajnalka Ilyés, Dr. Katalin Luffy și Dr. Emese Czintos, care a înaintat un proiect
propriu axat pe cercetarea variatelor aspecte ale unei tradiţii comune dar care se
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caracterizează prin diversitate. Astfel, acest proiect de cercetare va oferi oportunitatea
apropierii diferitelor puncte de vedere ale istoriografiei românești și străine,
contribuind la exportul/cunoașterea istoriei Transilvaniei secolelor XVI-XVII și peste
hotare. Rezultatele cercetării vor fi prezentate la workshopuri și conferinţe
internaţionale, dar și prin publicaţii editate la editura proprie Refo500.
Pentru acest parteneriat B.C.U. s-a obligat la plata unei cotizaţii anuale.
Primul workshop va fi organizat în martie 2015. Proiectul se derulează până în
31 decembrie 2017.
Proiectul de cercetare propriu al B.C.U. va fi accesibil de pe adresa de web:
www.bcucluj.ro.
Pentru mai multe informaţii despre Refo500 accesaţi http://www.refo500.nl/en,
portal accesibil și de pe situl bibliotecii.
Pentru evenimentele legate de acest parteneriat urmăriţi adresele de mai sus.
PROIECTE TINERE ECHIPE 2014 - PNII
În cadrul: PLANULUI NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE
2007-2014, PNII. PROGRAMULUI RESURSE UMANE - Subprogramului „Tinere echipe de
Cercetare” aprobat prin Ordinul MEN Nr. 631/10.11.2014 au fost depuse în luna
decembrie 2014 două cereri de finaţare , a căror directori de proiect sunt angajaţi ai BCU
Lucian Blaga.
Un prim proiect are ca temă de interes Viaţa Medicală în Transilvania Epocii
Moderne, iar cel de-al doilea Reforma în Transilvania.
Depunerea acestor proiecte a fost marcată de activităţi în echipă şi a presupus
verificarea deschiderii sesiunilor de finanţare, verificarea eligibilităţii BCU de a participa
la proiect

- documentare, solicitare oficială pentru informare şi clarificare,

corespondenţă, trimiterea de informări pe lista de anunţuri BCU, participări la întâlniri
pentru definirea temelor proiectelor, redactarea efectivă a proiectelor în acord cu ghidul
solicitantului şi formularul cererii de finaţare, trimiterea proiectului către aprobare,
preluarea aprobărilor de depunere a proiectului, editarea şi verificare bugetului,
propunerea bugetului pentru aprobare, încărcarea proiectelor în aplicaţia online
specifică, editare anexelor şi încărcarea lor.
În prezent cererile de finaţare se află în curs de evaluare.
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ÎNTRUNIRI PROFESIONALE, CULTURALE SAU ŞTIINŢIFICE
INFORMĂRI PROFESIONALE
Colecţiile de patrimoniu în era digitală
În perioada 24-25 noiembrie a avut loc în Aula I.H. Rădulescu workshop-ul
"Colecţii de patrimoniu în era digitală", organizat de Biblioteca Academiei Române,
București.
Reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor din România, bibliotecari, specialişti
IT, arhivişti etc, care lucrează în biblioteci academice, universitare, judeţene, arhive sau
instituţii centrale din Bucureşti şi provincie au prezentat rezultatele activităţilor curente
în domeniu sau puncte de vedere cu privire la diferitele aspecte tematice ale
workshopului.
Demonstraţii ale unor sisteme şi aplicaţii de bibliotecă precum Qulto, Eldorado,
Adam, Digitool şi Primo au fost efectuate într-o sesiune specială a workshop-ului. De
asemenea, a fost prezentat, în 4 comunicări, Proiectul Byzantion, rod al activităţii de
cercetare al unui colectiv de specialişti din BAR şi ITC.
Biblioteca noastră a fost reprezentată de Bodnár Róbert de la Departamentul de
Digitizare, prezentând o lucrare intutulată 'Proceduri de digitizare în Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga”'.
PARTICIPĂRI LA ALTE EVENIMENTE ŞTIINŢIFICE, REUNIUNI PROFESIONALE
A XXV-a Conferinţă Naţională a A.B.R: Bibliotecile
Acces deschis la educaţie şi cultură
În perioada 3- 5 Septembrie 2014 s-a desfășurat la Cluj-Napoca, cea de a XXV-a
Conferinţă Naţională a A.B.R. intitulată Bibliotecile: Acces deschis la educaţie și cultură.
Evenimentul a fost realizat după o lungă perioadă în care Clujul nu mai fusese gazda
Conferinţei, din anul 2003.
B.C.U. Lucian Blaga, alături de alte biblioteci și universităţi clujene, a fost partener
și organizator local.
Conferinţa s-a desfașurat cu activităţi în plen și pe secţiuni, în perioada 3-4
septembrie, iar în data de 5 septembrie a fost organizată o vizită documentară.
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La manifestările organizate în cadrul conferinţei au asistat peste 400 de
participanţi din bibliotecile din ţară.
Conferinţa este una naţională cu participarea unor invitaţi străini, iar cu această
ocazia TVR a realizat o emisiune cu privire la rolul bibliotecilor. Articolul care însoţeşte
înregistrarea se găseşte accesând link-ul.http://stiri.tvr.ro/biblioteca-si-bibliotecarul-inera-tehnologiei_49654.html). Tot în cadrul conferinţei, organizatorii au fost invitaţi la
emisiuni radio cu teme culturale.
Programul

Conferinţei

este

disponibil

la

adrea

web

http://www.bcucluj.ro/hu/abr/
Din partea BCU au fost prezenţi mai mulţi colegi, atât în calitate de participanţi cu
lucrări cât şi în calitate de audienţi. Secţiuni precum INFORMATIZARE şi CARTE VECHE,
CONSERVARE ȘI RESTAURARE au fost găzduite de biblioteca noastră.
Programul pe secţiuni poate fi consultat pe site – ul conferinţei.
Printre noutăţile aduse de organizatorii locali s-au numărat existenţa cardurilor
de acces, înscrierile on line şi site-ul conferinţei, sistemul de voluntariat, etc.
A IX-a Conferinţă Itinerantă a Bibliotecarilor Maghiari din România
În perioada 19-20 septembrie 2014 s-a desfăşurat a IX-a Conferinţă itinerantă a
bibliotecarilor maghiari din România, organizată la Miercurea-Ciuc, găzduită de
Biblioteca Judeţeană Harghita. Tema acestei ediţii a fost „soluţii viabile pentru
biblioteci”, încercându-se identificarea şi aplicarea soluţiilor care să se adreseze
tendinţelor noi în activitatea bibliotecilor şi structurilor info-documentare: advocacy,
prezenţă în mediul online, finanţare etc. Din partea BCU Cluj au participat Bodnár Róbert
(Lab. Digitizare) Kovács Eszter (Rel. cu publicul) şi Szegedi Éva (Bibl. Istorie-Modernă),
invitaţi fiind să susţină o prezentare interactivă cu titlul Bibliotecile în media socială.
Conferinţa Biblioteci – fără graniţe
9-10 octombrie 2014: conferinţa Biblioteci – fără graniţe, organizată la
Sárospatak, Ungaria, cu participarea bibliotecarilor din Ungaria, România şi Slovacia,
concentrându-se asupra definirii bibliotecii ca spaţiu comunitar. Din partea BCU Cluj au
participat Gál Enikő (Bibl. Psihologie-Pedagogie), Gurka-Balla Ilona (CatalogareClasificare), Szegedi Éva (Bibl. Istorie-Modernă).
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CURSURI DE FORMARE PENTRU BIBLIOTECARI
În perioada 22-26 septembrie 2014 s-au organizat la sediul central (Sala de
Conferinţe) al B.C.U. cursurile de perfecţionare a personalului.
Propunerile pentru perfecţionare au fost extrase din fișele de evaluare anuală pe
care angajaţii le-au semnat la începutul anului.
La aceste cursuri au participat, în mod obligatoriu, noii angajaţi precum și cei
care au optat pentru temele anunţate. În total, au frecventat cursul, 97 de angajaţi, dintre
care 8 au fost colegi noi.
Au mai fost și alte cursuri solicitate/propuse de către șefii de departamente
pentru personalul angajat. Unele dintre acestea s-au desfașurat tot în incinta bibliotecii,
prin scurte întâlniri profesionale, altele în cadrul Facultăţii de Istorie (ex. paleografia
latină, maghiară).
Cursurile au fost susţinute de către 15 lectori, prin urmare au fost 15 teme de
interes.
Cel mai mare număr de participanţi a fost înregistrat la tema Extrageri din
Services-Aleph (50), urmată de Biblioteci digitale (45) și Periodice (44).
Participanţii la cursurile de perfecţionare organizate în B.C.U. au fost rugaţi să
completeze chestionarul online de evaluare, accesibil prin link-ul urmator:
http://www.bcucluj.ro/pw/index.php?sid=18522&newtest=Y&lang=ro
Chestionarul a fost conceput în ideea obţinerii din partea participanţilor a unui
feed-back al programului de perfecţionare organizat pentru personalul titular și
suplinitor din bibliotecă.
Termenul limită pentru completarea chestionarului a fost 5 octombrie 2014.
A fost aleasă varianta electronică a chestionarului, realizată de colega noastră
Raluca Trifu, pentru eficientizarea prelucrării datelor. Chestionarul a fost conceput cu
ajutorul softului open Survey Lime. Interpretarea chestionarului se poate vedea în
Anexa nr. 3.
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CURSURI DE FORMARE PENTRU BAZELE DE DATE
Conferinţa „Acces la literatura știinţifică: documentare, publicare, evaluare”.
Conferinţa a fost organizată de E-nformation și Anelis Plus la Cluj Napoca în 2931 octombrie 2014, eveniment aflat la ce-a de-a doua ediţie.
Pentru participarea la lucrările Conferinţei, doritorii s-au înregistrat la adresa:
http://www.e-nformation.ro/evenimente/acces-la-literatura-stiintificadocumentare-publicare-evaluare-editia-a-ii-a-29-31-octombrie-2014,

iar

pentru

participarea și la sesiunile de lucru (workshop-uri) organizate în cadrul conferinţei, a
fost necesară înregistrarea la:
http://www.e-nformation.ro/evenimente/sesiuni-de-lucru-conferinta-acces-laliteratura-stiintifica-documentare-publicare-evaluare-editia-a-ii-a-29-31-octombrie2014
Agenda evenimentului este disponibilă la adresa:
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/2014/09/AgendaConferinta-29-31-OCT-2014.pdf
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EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE ÎN B.C.U.
RADU MAIER, RETROSPECTIVĂ
Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj Napoca a anunţat în luna iulie,
cu deosebită plăcere, donaţia picturii „Lucian Blaga 4” semnată de pictorul,
graficianianul, desenatorul și ilustratorul Radu Maier.
Tabloul de dimenisunea 93x93 cm face parte din seria de picturi dedicate
filosofului şi poetului Lucian Blaga şi a fost realizat în perioada 1998-2014, fiind expus
în cadrul expoziţiei Radu Maier, Retrospectivă de la Muzeul de Artă Cluj
Momentul donaţiei picturii a fost oficiat de către B.C.U. Cluj prin prezenţa
pictorului Radu Maier şi a Directorului general Prof. univ. dr. Doru Radosav, Miercuri
16 Iulie, ora 11.00 în Sala de Colecţii Speciale „Gheorghe Sion”, Etaj I, Clădirea Centrală,
Str. Clinicilor, nr. 2.
Informaţii suplimentare despe lucrările artistului pot fi consultate la adresa web
www.raduart.de
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CARTE TRANSILVANIA
În perioada 7-12 Octombrie 2014 s-a desfășurat la Cluj-Napoca cea de-a doua
ediţie a

Festivalului

Internaţional

de

Carte

Transilvania,

Transilvania

International Book Festival – 2014. ( http://transilvaniabook.ro/ )
În cadrul acestui eveniment, Miercuri, 8 Octombrie 2014, între orele 10.0012.00 a avut loc dezbatere Cartea – încotro?, moderată de prof. univ. dr. Doru
Radosav, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj Napoca, eveniment la care au participat: editori, librari, bibliotecari, autori,
ziarişti, iubitori ai cărţii.
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APARIŢII EDITORIALE
PHILOBIBLON – TRANSYLVANIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH IN HUMANITIES, Vol. XIX, NR.2, IULIE-DECEMBRIE 2014
În luna decembrie a.c. a apărut cel de-al doilea număr al volumului XIX, 2014, al
revistei Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities,
editat de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”.
Revista este structurată pe trei secţiuni şi anume: Studii Originale şi Articole,
Miscelanea, respectiv Ilustraţii pentru numărul curent, realizate de Teodora COSMAN.
Cuprinsul acestui număr poate fi vizualizat pe site-ul propriu al revistei,
disponibil la adresa web www.philobiblon.ro, în cadrul secţiuni Număr curent.
De asemenea volumele integrale, în format electronic sunt disponibile şi în
biblioteca electronică Transsilvanica.
Publicaţia produsă de biblioteca noastră este comercializată pe bază de comandă
şi este distribuită, în format electronic şi de către platforma EBSCOhost de la EBSCO
Publishing Co. în următoarele sub baze de date Academic Search Complete- din 2005 –
prezent şi Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text- seria
completă din 1996 – prezent, precum şi în baza internaţională de date ProQuest –
Research Library Database. Începând din 2011 revista se găseşte se sub formă de
abstract şi cuvinte cheie, în baza de date Scopus-SciVerse.
Acest număr al revistei se concentrează pe teme multidisciplinare precum
multiculturalismul,

interculturalismul,

diversitatea

şi

acceptarea

diversităţii,

memorialistice, impactul noilor media şi managementnul cunoaşterii, dar şi altele pe
care cititorii le pot găsi interesante.
O categorie aparte este reprezentată de recenzille destinate analizei unor
producţii editoriale autohtone precum Performative Utopia de Cristian Modreanu, Clujul
interbelic a lui Petru Poantă, Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie, urbanism de Stefan
Borbély, Răfuiala cu scopurile noastre. Şcoala sociologică de la Bucureşti în cotidianul
Ecoul 1943–1944 semnată de Zoltán Rostás. Se adaugă recenziile pentru lucrarea
Elenei Ungureanu - Dincolo de text: hypertextul şi cea editată de Peter Coleman, Daniela
Koleva and Joanna Bornat - Aging, Ritual and Social Change. Comparing the Secular and
Religious in Eastern and Western Europe.
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LANSARE DE CARTE GABRIELA MORĂRESCU
Vineri, 4 iulie la ora 13, în sala de conferinţe "I.Mușlea" a avut loc lansarea cărţii
regretatei noastre colege Gabriela Morărescu. Cartea, Evoluţia cunoaşterii geologice
reflectatã în publicistica specificã din secolele XVIII şi XIX privitoare la aria intracarpatică
a României, publicată la editura Argonaut, reprezintă teza de doctorat susţinută de
colega noastră în data de 25 noiembrie 2011.
REVISTA PRESEI
BIBLIOTECA DIGITALĂ (DSPACE)
Un material cu titlul Biblioteca Centrală Universitară, în era digitalizării. Oamenii
care duc cartea în mediul virtual, respectiv o serie de articole realizate în baza
publicaţiilor periodice digitizate, apărute pe bloguri, au fost publicate în “Ziarul de Cluj”
(http://www.ziardecluj.ro/biblioteca-centrala-universitara-era-digitalizarii-oameniicare-duc-cartea-mediul-virtual)
REALITATEA ILUSTRATĂ
File din cartea vrăjilor (http://deieri-deazi.blogspot.ro/2014/07/file-din-carteavrajilor.html
Sursa: Articolul “Cartea magică” apărut în numărul din 10 iulie 1935 al “Realităţii
ilustrate”
Monştrii sacri ai teatrului românesc pe scenele anului 1935 (http://deierideazi.blogspot.ro/2014/07/monstri-sacri-ai-teatrului-romanesc-pe.html)
Sursa: “Realitatea ilustrată” - 10 aprilie 1935
Despre

Severin,

Miss

România

şi

...

Monumentul

Eroilor (http://deieri-

deazi.blogspot.ro/2014/09/despre-severin-miss-romania-si.html)
Sursa: articolul “Statuia Victoriei la Turnu Severin” – semnat Liliana Delescu
Stanimir – publicat în “Realitatea ilustrată” – numărul din 9 noiembrie 1933 – răsfoită în
biblioteca digital a B.C.U. “Lucian Blaga” Cluj Napoca
1928: Povestea prinţului Chichibu şi a prinţesei Floare de cireş (http://deierideazi.blogspot.ro/2014/09/1928-povestea-printului-chichibu-si.html)
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Sursa: numărul din 1 septembrie 1937 al revistei “Realitatea ilustrată” – răsfoită
în biblioteca digitală a Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” Cluj Napoca)
UNIVERSUL LITERAR
A fost odată România Mare: Vâlcovul – Veneţia României (http://deierideazi.blogspot.ro/2014/08/a-fost-odata-romania-mare-valcovul.html)
Sursa: articolul “Vâlcovul – Veneţia României” – semnat Serafim Cadan – publicat
în “Universul literar” , numărul din 17 septembrie 1938 răsfoit în Biblioteca Digitală a
B.C.U. "Lucian Blaga" Cluj Napoca)
ROMÂNUL
Publicitate
la
început
de
secol
(http://deierideazi.blogspot.ro/2014/08/publicitate-la-inceput-de-secol-xx.html)
Anunţurile de mică şi de mare publicitate au fost culese din numerele apărute în
anii 1912 şi 1913 ale ziarului “Românul” - răsfoite înBiblioteca Centrală Universitară
“Lucian Blaga” Cluj Napoca
„CARTEA, ÎNCOTRO?”
Acest material a apărut în „Transilvania Reporter”, cu privire la dezbaterea pe
tema cărţii, iniţiată de Festivalul Internaţional de Carte Transilvania şi moderată prof.
univ. dr. Doru Radosav, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din
Cluj (http://transilvaniareporter.ro/cultura/spatiul-public-al-cartii-trebuie-salubrizat2/)
UNDE SE DUC CĂRŢILE CÂND MOR?
Drumul scrierilor nedorite: de la cititori la "Purgatoriul" de la etajul 8 al B.C.U. –
un material apărut în „Ziar de Cluj”, cu privire la circutul cărţii din B.C.U.
http://www.ziardecluj.ro/unde-se-duc-cartile-cand-mor-drumul-scrierilornedorite-de-la-cititori-la-purgatoriul-de-la-etajul-8-al-bcu
SZABADSAG
Un articol cu privire la rolul bibliotecilor în comunitatea locală şi strategia
bibliotecilor clujene de a atrage şi a păstra cititorii – articol în limba maghiară, apărut în
ziarul „Szabadság” (https://digitalstand.hu/olvaso/30558#1, respectiv continuarea,
scanată şi accesibilă la link-ul
https://www.dropbox.com/s/2ai90l2uxg88yml/Szabadsag_2014.09.23.pdf?dl=
0).
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EVENIMENTE PROGRAMATE ŞI DESFĂŞURATE LA SALA DE CONFERINŢE
„IOAN MUŞLEA”
IULIE-DECEMBRIE 2014
03.07.2014 Astra Clujeană- Primul Război Mondial din perspectiva a o sută de
ani de la declanşare.
01.09. 2014 PNL (Klaus Iohannis)- Întâlnire cu univeritarii clujeni.
10-11.09.2014 Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului (coor Prof. Dr. Doina
Cozman)A VI-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională.
25.09.2014 Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina-Filiala
Cluj- Prezentare de materiale din viaţa culturală, istorică, artistică din cele două ţinuturi
istorice- Bucovina şi Basarabia.
27.10.2014 Organizaţia studenţească Voluntari pentru Idei şi Proiecte ClujPrimirea oficială a noilor membri ai organizaţiei.
31.10.2014 Facultatea de Psihopedagogie Specială (Lect.univ.dr. Carolina Bodea
Haţegan)-

Lansarea volumului Abordări interdisciplinare în dezvoltarea abilităţilor

lexice.
12.11.2014 ANELIS, prezentare baze de date: ACM — Reviste ştiinţifice şi cărţi
din domeniul informaticii, CINDAS — Bază de date ce acoperă domeniu știinţa
materialelor, iG Publishing — Bază de date multidisciplinară având cărţi provenite de la
editori de prestigiu din întreaga lume, SCIENCE — Bază de date multidisciplinară ce
conţine revista SCIENCE precum şi celelalte reviste editate de AAAS,

SIAM — Bază de

date din domeniul matematicii, SPIE — Bază de date din domeniul opticii și fotonicii.
25.11.2014 Astra Clujeană- Şedinţă evocatoare: Rezonanţe ale Marii Uniri.
27.11.2014 Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina-Filiala
Cluj- Prezentare de materiale din viaţa culturală, istorică, artistică din cele două ţinuturi
istorice- Bucovina şi Basarabia.
28.11.2014 Fundaţia Protecţiei Sociale Generale din România-Filiala Judeţeană
Cluj- Simpozion Spectacol “1 Decembrie 1918”.
03.12.2014 Asociaţia Life Force-

lansare carte Căutarea. Cercetare asupra

existenţei şi naturii adevărului.
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EXPOZIŢII ORGANIZATE ÎN B.C.U.
IA-ŢI ZBORUL CU O CARTE
Cu ocazia celei de a XXV –a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din
România, holul Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga a găzduit o expoziţie
inedită. O serie de publicaţii depăşite fizic, dar mai ales moral, provenite fie din colecţiile
bibliotecii, fie din colecţii particulare, au fost expuse printr-un anumit procedeu în holul
bibliotecii, în zona dintre parterul şi etajul II al bibliotecii. Expoziţia a fost intitulată Ia-ţi
zborul cu o carte şi a purtat motto –ul : Cărţile din expoziţie au fost trimise spre topire,
noi însă le-am trimis să zboare.
Expoziţia a fost realizată sub egida Bibliotecii Academiei Filiala Cluj şi a BCU
„Lucian Blaga”, şi a fost pusă în practică de Ioana Cosman şi Raluca Trifu.
Cărţile au fost suspendate astfel încât să creeze imaginea unor păsări în zbor.
Afişul expoziţiei poate fi consulta în Anexa nr. 9 a variantei online a Buletinului
Informativ.
PHOTOVOICE
Expoziţie de fotografii la B.C.U. Cluj 8 decembrie 2014 – 12 ianuarie 2015
În perioada 8 decembrie 2014 – 12 ianuarie 2015, Galleria Laterallia a B.C.U. Cluj
a găzduit expoziţia PHOTOVOICE, care a prezentat cu ajutorul imaginilor povestea
proiectului internaţional „The Non-Formal Road to Mental Health”, găzduit de Asociaţia
Minte Forte în perioada 3-9 noiembrie 2014. Finanţat de către Comisia Europeană prin
programul Erasmus+, acesta a avut ca scop dezvoltarea de competenţe de utilizare a
metodelor de educaţie non-formală în domeniul sănătăţii mintale în rândul a 24 de
lucrători din organizaţii de tineret din România, Slovenia, Italia, Irlanda și Polonia. Pe
perioada celor șapte zile de training participanţii au fost implicaţi în exerciţii simbolice,
activităţi în natură, pictură, colaj, dans-mișcare, activităţi de grup, creare de material
video, foto-voice, jocuri de rol, simulări și alte activităţi de educaţie non-formală.
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Minte Forte este o organizaţie non-profit din Cluj-Napoca, înfiinţată în 2010, care
promovează sănătătatea mintală prin: educaţie pentru sănătate mintală, sprjin pentru
menţinerea sau îmbunătăţirea sănătăţii mintale şi dezvoltare psihologică.
Viziunea organizaţiei este o societate în care fiecare se îngrijeşte zilnic de
bunăstarea sa mintală şi în care cei care întâmpină dificultăţi sunt sprijiniţi, nu
discriminaţi. De aceea, se adresează tuturor persoanelor care doresc să-şi menţină sau
să-şi îmbunătăţească sănătatea mintală.
Proiecte: Săptămâna Sănătăţii Mintale, Ateliere de dezvoltare personală, Centrul
Minţii, Terapia asistată de animale pentru copii, RubiKlub, Connecting the Visions, Şcoli
fără ziduri.
TRANSPORTUL PUBLIC ÎN CLUJUL DE ALTĂDATĂ
EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFII
În perioada 21 noiembrie - 5 decembrie 2014 spaţiul expoziţional al Bibliotecii
Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj găzduieşte expoziţia fotografică cu
titlul Transportul public în Clujul de altădată, organizat de Casa de Cultură a
Municipiului Cluj-Napoca, Compania de Transport Public, Asociaţia Clujul de altădată,
coordonatori: Ancuţa-Lăcrimioara Chiş, Ucu Bodiceanu.
De la "trenuleţul" care trecea prin centrul Clujului la sfârşitul secolului al XIX-lea,
la taximetre elegante, autobuze alimentate cu gigantice butelii de gaz metan, chiar un
autobuz decapotat menit sa transporte turiştii spre băile Someşeni, ne introduc într-o
lume fascinantă a călătoriei în interiorul oraşului. Surprinzând impresionante parade
comuniste, dar şi infernala înghesuială de la orele de vârf, mijloacele de transport au
colorat într-un mod aparte atât marile bulevarde centrale, cât şi austerele străzi de
cartier.
Clujul de altădată, văzut prin intermediul mijloacelor de transport în comun, întro expoziţie inedită.
Afişul expoziţiei poate fi consultat în Anexa nr. 4 a variantei on line a Buletinului
Informativ.
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„COMORI ȘAHISTICE" DIN COLECŢIILE B.C.U. CLUJ
În luna octombrie 2014, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din ClujNapoca a făcut o plăcută surpriză iubitorilor de literatură şahistă, prin organizarea unei
expoziţii de carte veche de şah, din cărţi existente în fondul bibliotecii.
Materialul expus cuprinde cărţi publicate în sec. XIX - XX (până aproximativ în
jurul anului 1950), scrise în limbile germană, franceză, rusă, maghiară şi română.
Exponatele au fost selecţionate după mai multe criterii (istorie, teorie, manuale,
problemistică, publicaţii etc.). Din punct de vedere istoric, sunt de semnalat autori
precum Philidor, Albin, Mieses, Bardeleben, Maroczy ş.a. Sunt prezente în expoziţie cărţi
care conţin partidele meciurilor Alehin - Capablanca, Euwe - Alehin, turneul care a
desemnat campionul mondial după decesul lui Alehin (comentat de P. Keres), Botvinnik
- Bronstein, Botvimnik - Smîslov, turneele AVRO şi Kecskemét.
Un loc aparte este ocupat de manualele de şah din diferite perioade, iar o lucrare
deosebită este "Zur Geschichte und Literatur des Schachspiels" a lui von der Lasa (cca.
1880) şi care conţine o îmbinare de istorie, literatură şahistă şi dezvoltare a şahului.
Numeroase lucrări (manuale, teorie) ale lui G. Maroczy sunt prezente în mod
semnificativ în expoziţie
Problemistica este generos reprezentată prin cărţile lui J. Dufresne şi o lucrare a
lui H. Rinck.
Un spaţiu generos este rezervat periodicelor. Astfel pot fi văzute revistele
"Magyar Sakk Szemle" (1902), "Revista Română de şah" (începând din 1925), "Şah-Mat"
(1935).
Literatura şahistă română, în afară de Albin - 1872, prima carte de şah apărută în
ţara noastră, este prezentă prin multe alte cărţi, dintre care le menţionăm pe cele
semnate de L. Loewenton şi S. Samarian (acelaşi cu Gh. Sergiu).
Afişul expoziţiei poate fi consulta în Anexa nr. 5 a variantei online a Buletinului
Informativ.
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CENTENARUL CORNELIU COPOSU
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI CORNELIU COPOSU
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj a găzduit în perioada 1 - 8
noiembrie 2014 expoziţia itinerantă 100 de ani de la naşterea lui Corneliu Coposu,
organizată de Asociaţia Creştin Democrată România de Mâine, în parteneriat cu Fundaţia
Hanns Seidel.
Expoziţia, care a dorit să aducă în atenţia opiniei publice personalitatea lui
Corneliu Coposu a fost deja prezentată la Biblioteca Naţională a României la Bucureşti, la
Biblioteca Judeţeană Timiş, în foaierul sălii de şedinţe a Consiliului Caraş Severin şi la
Biblioteca Judeţeană "A. D. Xenopol" din Arad.
Vernisajul expoziţiei a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11.30, la
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj. Au prezentat: Mircea Mureşanu Preşedintele Asociaţiei Creştin Democrate România de Mâine, Ionuţ Gherasim - Director
Executiv Fundaţia Corneliu Coposu, alţi invitaţi.
Afişul expoziţiei poate fi consulta în Anexa nr. 6 a variantei online a Buletinului
Informativ.
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B.C.U. „LUCIAN BLAGA”, CLUJ-NAPOCA. BIBLIOTECI FILIALE
SITUAŢIA BIBLIOTECILOR DIN REŢEAUA B.C.U. CLUJ-NAPOCA
INAUGURAREA BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ÎN NOUA
LOCAŢIE
Anul mântuirii 2014, luna decembrie, ziua 6
În anul mântuirii 2014, luna decembrie, ziua 6 cu ocazia festivităţilor prilejuite de
hramul Campusului Teologic Universitar Ortodox "Nicolae Ivan" din Cluj-Napoca, Sărbătoarea
Sfântului Nicolae, a fost inaugurat noul sediu al Bibliotecii Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
Inaugurarea a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, în prezenţa
conducerii universităţii, facultăţii şi a bibliotecii.
Alocuţiuni festive au fost rostite şi de către Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu precum şi de arhim. conf. univ. dr. Teofil Tia.
Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă, a fost relocată în noul sediu al Campusului
Teologic Ortodox „Nicolae Ivan” din Cluj-Napoca, situat în Cartierul Mărăşti, strada Nicolae
Ivan nr. 1, beneficiind acum de un spaţiu amenajat dupa ultimele standarde.
Noul spaţiu de bibliotecă este dispus pe două nivele. Primul nivel cuprinde o sală de
lectură pentru studenţi şi masteranzi, o sală de lectură pentru cadrele didactice şi doctoranzi
precum şi o sală multimedia în curs de dotare. Depozitul de publicaţii este dispus la demisol
fiind amenajat cu stative cu rafturi rulante care oferă condiţii de depozitare şi siguranţă de cea
mai înaltă calitate.
Imagini de la această biblotecă pot fi consulta în Anexa nr. 7a a variantei online a
Buletinului Informativ.

Clara Fulea
Şef birou
Departament Biblioteci Filiale şi Speciale IV
RELOCAREA BIBLIOTECII DE ISTORIE VECHE
Conform Convenţiei încheiate între Universitatea “Babeş-Bolyai” şi Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei, pentru demararea lucrărilor de consolidare a clădirii de pe strada
Constantin Daicoviciu nr. 2, s-a stabilit relocarea Bibliotecii de Istorie Veche.
Astfel, în cursul anului 2014 Biblioteca de Istorie Veche a fost relocată integral astfel:
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Sala de lectură a fost relocată la etajul 2, corp A, fiind organizată ca raft liber şi care
beneficiază de un spaţiu destinat lecturii de 24 locuri. Fondul acestei săli cuprinde atât
publicaţiile destinate procesului de învăţare – publicaţii aflate în bibliografiile studenţilor şi
masteranzilor precum şi o parte din publicaţiile nou intrate la filială.
Întregul depozit de carte şi periodice al Bibliotecii de Istorie Veche a fost mutat
temporar la etajul 2 din corpul B.
Numărul total de publicaţii relocat a fost de 51200.
Imagini de la această biblotecă pot fi consulta în Anexa nr. 7b a variantei online a
Buletinului Informativ.

Clara Fulea
Şef birou
Departament Biblioteci Filiale şi Speciale IV

HALLOWEEN LA BIBLIOTECA DE STUDII AMERICANE
Cu ocazia Sărbătorii Americane Halloween, Biblioteca de Studii Americane
"J.F.Kennedy", Biblioteca Filiala BCU, a organizat Joi, 30 Octombrie 2014, un eveniment inedit.
Cititorii au fost invitaţi să caute în colecţia de literatură cele mai scarry romane/nuvele,
pe care le-au putut împrumuta pentru 7 zile. În prealabil a fost facută o selecţie de cărţi de
genul Sleepy Hollow sau dr. Frankenstein care au avut atasaţi niște mostruleţi Harribo sau
alte "scarry treats".
Evenimentul a fost iniţiat și organizat de colega noastră Dana Mărcuș.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR
Expoziţii
În octombrie 2014 a fost reluată seria expoziţiilor tematice, cu expoziţia intitulată
"Resurse electornice (CD, DVD). O nouă colecţie disponibilă pentru utilizatori"
A fost realizată și decorarea bibliotecii în specificul anotimpului, proiect intitulat
"Toamna în biblioteca de știinţe economice".
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Noutăţi
Începând cu anul academic 2014/2015, Biblioteca Facultăţii de Știinţe Administrative
și Gestiunea Afacerilor realizează permise tip card.
Acţiuni de informare a publicului
În scopul creșterii vizibilităţii și a unei cât mai bune informări a publicului, a fost
realizat cu ajutorul decanatului un material publicitar despre bibliotecă și a fost conceput
Ghidul bibliotecii, accesibil pe Facebook, pe siteul F.S.E.G.A. și pe siteul B.C.U. Acest ghid poate
fi consultat în Anexa nr. 8 a variantei online a Buletinului Informativ.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT
În continuarea proiectului iniţiat de Dna Tomuţa Luminiţa, s-a discutat despre o altfel
de bibliotecă: „Biblioteca gestionării timpului liber. Descoperă natura prin lectură, sport şi
mişcare". Activitatea s-a desfăşurat vineri, 5 dec 2014, ora 15,00, în Sala de conferinţe a
Hotelului Universitas din Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu". Aici a avut loc prezentarea
Promovarea schiului de tură în Masivul Vlădeasa, care s-a desfăşurat în cadrul Conferinţei
Internaţionale „Educaţie pentru sănătate şi performanţă”.
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Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2.

Anexa nr. 3
I.FRECVENŢA LA CURSURILE DE PERFECŢIONARE

Frecvenţa la cursurile de perfecţionare. Numărul de
persoane.
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II. GRADUL DE NOUTATE AL CURSURILOR
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III. RAPORTUL TEORIE /PRACTICĂ

Consideraţi că partea teoretică/partea practică a
perfecţionării a fost adecvată?
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IV. GRADUL DE INTERACTIVITATE AL CURSURILOR

Au fost utilizate metode participative, interactive?
Foarte mult
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V. PĂREREA PARTICIPANŢILOR DESPRE STRUCTURA ŞI DURATA CURSURILOR.

Exprimări/nr.
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Alte păreri
Aceste sugestii au fost preluate integral din grilele de răspunsuri ale respondenţilor. Nu
s-a intervenit în niciun fel asupra editării continutului.
A fost foarte bine gandit
Cursurie au fost bine organizate si structurate
Bine structurat, dar durata ar fi putut sa fie mai lunga, astfel incat lectorul sa aiba la
dispozitie suficient timp pentru prezentare si, mai ales, pentru discutii ulterioare.
Prea putin timpul
Au fost bine structurate si timpul alocat a fost rezonabil
Structura foarte pentru Baze de date abonate, Alerte si RSS, clasificare-Indexare
Structura cursurilor a fost bine aleasa, iar durata a fost suficienta pentru un bibliotecar
cu experienta.
Structura excelenta, insa unele cursuri au fost cam lungi
Cursurile sunt binevenite mai ales pentru colegii noi, dar nu numai. Din pacate am
observat ca unii nu au fost prezenti deloc. Ca o observatie personala, daca imi permiteti,
as spune ca a fost prea condensat pe parcursul unei zi, astfel incat uneori era obositor.
Foarte multa informatie intr-un interval de timp foarte scurt
Structura si durata cursurilor au fost bine gandite
structurate bine cu durata suficienta pentru a cuprinde intreaga tema
În opinia mea, cursurile trebuiau să fie dispuse de-a lungul mai multor săptămâni (două
de preferinţă) datorită numărului acestora, dar și a capacită ţii de concentrare a
"cursanţilor". Ar fi fost bine venite și mai multe pauze între cursuri (strict 10 minute,
după fiecare curs), pentru a putea face trecerea mai ușor.
Au fost prea multe teme intr-un timp scurt, ceea ce nu prea permite fixarea elementelor
de noutate
Foarte scurt timp alocat pt atata informatie elaborata si complexa!
Structura , durata la unele mult prea lunga

VI.. PĂREREA PARTICIPANŢILOR DESPRE MODUL DE PREZENTARE AL TEMELOR

Exprimări/Număr
Corespunzatoare

1
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1
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Exprimări/Număr

3
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Alte păreri
Părerea Dvs. despre modul de prezentare
A fost laborios.
Temele au fost bine prezentate, a lipsit insa de multe ori dialogul "participanti-lector"
Bună (la unii lectori foarte bună )
Putine noutati pentru cei ce lucreaza de mai mult timp in biblioteca
Partea teoretica a cursurilor nu a fost la fel de interesanta ca partea practica.
Interctive
Modul de prezentare a fost unul profesionist si obiectiv
foarte pentru Baze d edate abonate, Alerte si RSS, clasificare-Indexare
In general modul de prezentare a fost placut si usor de urmarit.
Clar si comprehensibil
Unele teme au fost perfect prezentate si cu multa profesionalitate.
Foarte clare si concise
Interesant
Ar fi de dorit sa fie interactiv
Foarte explicit
Majoritatea teoretice
Clare si la obiect
Modul de prezentare a fost accesibil și
Personal, am apreciat pozitiv modul de prezentare a temelor , si , mai ales, efortul si
deschiderea colegilor care s-au pregatit pentru aceste teme de interes maxim pentru toti
bibliotecarii de la toate filialele, cred eu. Chiar daca nu am reusit sa asimilez tot , din
cauza concentrarii temelor cum spuneam, mie mi-au atras atentia asupra unor aspecte
care trebuie accentuate si a modului cum acestea se pot realiza cat mai eficient
Coerent si profesionist
Logic, coerent, interactiv
Foarte succint, prezentare sumara, din cauza timpului scurt. Daca pt noi cei mai vechi in
biblioteca si cu experienta a fost greu sa asimilam cantitate mare si diversificata de
informatie, imi dau seama cum a fost pt suplinitori (cei noi angajati in biblioteca), cred ca
i-am bagat intr-o ceta totala, daca nu cumva i-am speriat rau!
Foarte clară

VII. PĂREREA PARTICIPANŢILOR DESPRE LOGISTICA CURSULUI (SALA, MĂRIMEA GRUPEI,
RESPECTAREA ORARULUI ETC.)
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Alte păreri
Aceste sugestii au fost preluate integral din grilele de răspunsuri ale respondenţilor. Nu
s-a intervenit în niciun fel asupra editării continutului.
Părerea_Dvs._despre:logistica cursului (sala, mărimea grupei, respectarea orarului etc.)
Se pot aduce imbunătăţiri
Adecvate, s-ar putea incerca o sedinta cu masa rotunda ce ar facilita dialogul dintre
participanti
Felicitari organizatorilor!
Logistica cursului a fost corespunzatoare.
Totul a fost pus la punct si perfect organizat. Poate n-ar fi stricat totusi sa fi fost putin mai
cald in sala
Orarul prea incarcat, ceea ce am spus si mai sus.
De dorit gruparea cursantilor pe nivel de cunostinte - incepatori / avansati
Adecvate conditiilor impuse:durata, participanti
Grupuri mici in sali mici pentru o mai vizibilitate a celor prezentate, sali dotate cu
calculatoare astfel incat fiecare participant sa poata urmari pe propriul PC lucrurile care
ii sunt aratate
Probabil ar fi util ca pe viitor să se revină la gruparea cursanţilor în cel puţin două
categorii, respectiv începători și avansaţi.
Sala de conferinte este potirivita pentru asemenea cursuri insa pentru mine au fost
venite exercitiile din sala multimedia la cursul de baze de date. Partile practice si
exercitiile, in general, sunt venite si utile , se pot face si pe grupuri mai restranse.
Sala ok, orarul ok, protocolul ok, multumim pt efortul facut.

VIII. CONSIDERAŢI CĂ PERFECŢIONAREA VĂ VA FI UTILĂ ÎN ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ?
Consideraţi că perfecţionarea vă va fi utilă în
activitatea profesională?
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IX. EXPRIMAREA PĂRERII PRIVIND CURSURILE DE FORMARE-PERFECŢIONARE
Aceste sugestii au fost preluate integral din grilele de răspunsuri ale respondenţilor. Nu
s-a intervenit în niciun fel asupra editării continutului.
Solicitare: Vă invităm să faceţi comentarii şi propuneri pentru viitoarele programe de
perfecţionare profesională din bibliotecă.
Răspunsuri:
Au fost binevenite!
Pe viitor cred ca ar fi util ca inainte de cursuri persoanele care vor sa participe sa
indrazneasca sa faca o lista cu problemele intalnite pe parcursul anului la fiecare modul si sa le
trimita lectorului care va sustine cursul. Astfel se vor dezbate si probleme existente, care nu au fost
semnalate sau solutionate pe parcursul anului.
Ar fi foarte util sa se creeze si un program de perfectionare sau initiere in limbile straine cu
care se lucreaza, si chiar sustinerea unui examen la final pentru cei care doresc sa obtina un
atestat.
La aceste programe din pacate participantii nu sunt obisnuiti sa participe activ punand
intrebari si ridicand probleme cu privire la subiectul sau tema dezbatuta.
Se pot face echipe de lucru pentru practica.

Sa se organizeze cursuri diferite (orare si perioade diferite) pentru incepatori si pentru
personalul cu mai multa experienta in biblioteca. S-ar putea grupa o serie de filiale care sa
primeasca instructaj adecvat cu exemplificari pe problemele concrete ale fiecarei biblioteci.
Ar fi binevenit si un curs din partea departamentului Marketing prin care sa se caute
stabilirea unor proiecte mai dinamice pentru promovarea bibliotecii
Pe viitor, ar fi bine sa se creeze un astfel de chestionar inaintea cursurilor, astfel incat sa se
stabileasca gradul de interes al auditoriului. In functie de asta, cursurile care ridica un interes
major sa beneficieze de un timp alocat mai mare decat celelalte.
La fel, mi se pare extrem de necesar impartirea auditoriului pe nivele de pregatire, intrucat
au fost unele cursuri care pentru o parte din cursanti au fost in "limba chineza", iar pentru altii au
fost lucruri de mult stiute, fara sa contina nimic nou. Din aceasta cauza, eu personal nu am putut sa
ridic intrebari la cateva din discutiile ulterioare prezentarii, parandu-mi-se ca depasesc aria de
interes general.
Ar trebui sa se organizeze macar de doua ori pe an intalniri profesionale de acest gen, pe
grupuri diferentiate de incepatori sau experimentati. Tematica poate fi aleasa in functie de
noutatile si schimbarea procedurilor de lucru pe parcursul anului, de greselile aparute mai des in
modul de lucru.
Sa ne dea indicatii doar lectorii de curs nu si alti colegi de la filiale
Sa se faca structura cursurilor pe zile, cumva ca informatiile de IT, baze de date, EndNote,
alerte si RSS, sa nu dureze prea mult/zi. Sa fie repartizate pe toata durata cursurilor pentru ca este
foarte multa informatie noua si complicata la aceste cursuri si nu ne mai putem concentra.
Sa fim anuntati la timp, la cursuri si nu numai, de orice decizie noua sau de modificari in
toate modulele de lucru din Aleph.
Sa stim clar, la inceputul fiecarui an universitar (pana la 1 octombrie), de modificarile si
deciziile noi luate pentru inscrierea utilizatorilor (vize si permise), inclusiv taxe.
Sa se decida pe BCU, in cazul in care din acest an vom avea si doctoranzi la fara frecventa,
ce drepturi au de imprumut la domiciliu, pentru ca se ivesc multe probleme referitoare la
imprumutul la domiciliu pentru aceastaa categorie de utilizatori.
Felicitari colegilor care au organizat si au prezentat aceste cursuri.

Consider ca organizarea acestor cursuri, inaintea inceperii anului universitar, este alegerea
cea mai buna.
Cred ca ultima decada a lunii septembrie e foarte potrivita pentru planificarea acestor
cursuri!
Multumesc lectorilor carte au prezentat cursurile cu profesionalism.
Sper ca se vor face anual cursuri de perfectionare.
Multumim lectorilor care au prezentat cu profesionalism temele cursurilor. Cursurile au
adus noutati in domeniu, raspunzand problemelor ridicate de participanti. Se simte nevoia acestor
perfectionari de acest gen pentru modificarile care intervin in parcurs de un an si aplicarea lor
uniform de catre toate filiale, de asemenea avem posibilitatea sa ne cunoastem colegii nou veniti in
BCU sau filiale.
Felicitari si multumiri organizatorilor si lectorilor acestor cursuri! Aceste cursuri ne sunt
utile in activitatea noastra biblioteconomica si va invitam sa mai faceti! Multumim, de asemenea,
pentru cafea/apa si delicioasele fursecuri!
Orice curs de perfectionare este util si, chiar daca cunosti anumite lucruri, mereu se ivesc
sau se pot ivi noutati. Pe moment, nu m-am gandit inca la o anume propunere pentru viitoarele
prg. de perfectionare. Poate pe parcursul anului. Aceasta ultima intrebare poate fi din nou lansata
in viitor.
Sunt binevenite astfel de cursuri de perfectionare, consider ca ar trebui sa se faca de 2 ori
pe an si cu mai multa practica. A fost o ocazie de improspatare a cunostintelor si de interactiune
intre participanti.
Mai multe cursuri de perfectionare cu grupe mai mici de personal
Ar fi bine să se realizeze în fiecare an pentru discuţii și pentru a fi informaţi de nouăţile ce
intervin pe parcurs!
Structura cursului sa fie planificata astfel incat sa se intinda pe o perioada mai lunga de
timp in privinta modului de prezentare al temelor - este de dorit sa fie interactiv, cu posibilitatea de
utilizare a anumitor interfete de cautare mai putin cunoscute de participant (asa cum s-a procedat
in cazul bazelor de date abonate - Workshop)
Gasirea unor modalitati optime de testare a participantilor la aceste cursuri

Participand la aceste cursuri am avut ocazia sa vad cum lucreaza si colaboreaza colegii
nostri. Am avut o mare satisfactie cunoscand situatia de la care s-a inceput automatizarea in
biblioteca, lucrul in Aleph si vazand cum se lucreaza acum.
Un gand pentru viitor: sa se organizeze separat cursuri de initiere respectiv de
perfectionare, iar solicitarile de perfectionare sa se trimita din timp lectorilor ca sa le analizeze si
sa poata pregati un material cat mai util pentru participanti.
Succes si perseverenta!
Propuneri pentru viitoarele programe de perfectionare: Excel.
Sa fie de cel mult 3 zile succesive, pe problematici mai restranse ( poate pe cel putin 3 serii
de cate 3 zile). Sa se faca diferentiat(pentru incepatori/avansati). Sa se adreseze in mod specific
unui anumit domeniu de aplicabilitate - sa se faca eventual pe filiale sau grupuri de filiale axate pe
domenii inrudite. Sa se axeze mai mult pe practica, sa porneasca de la erorile sau lucrurile care se
doresc a fi imbunatatite din baza de date si sa se discute in mod mai specific (unele prezentari au
facut acest lucru). Se poate solicita colaborarea si altor colege de la filiale - cum a fost si cazul
colegei noastre Monica Baciu.
Chestionar de identificare a nevoilor; planificare pe grupe de incepatori si avansati;
punctarea prezentei pentru trecerea in grad superior si pentru evaluarile de sfarsit de an.
Sa se organizeze periodic
Sa se axeze mult pe partea practica
Părerea mea este că bibliotecarii ar trebui să se implice cu mai mult curaj; respectiv ar
trebui să vină cu problemele concrete întâmpinate.
Poate ar fi util dacă anumite cursuri s-ar organiza de două ori pe an, spre exemplu cele de
catalogare și clasificare/ indexare.
De asemenea, în momentul când apare o "noutate" la nivel de programe, proceduri etc,
poate ar fi util ca bibliotecarii să beneficieze în momentul respectiv de cursurile care să îi
familiarizeze cu acestea.
Este binevenita realizarea periodica a unor astfel de cursuri mai ales pentru comunicarea
noutatilor si exersarea sau exemplificarea acolo unde este necesar, pentru o uniformizare a
serviciilor bibliotecii. Le multumim coordonatorilor si lectorilor.
Programele de perfectionare sa fie structurate pe nivele: incepatori si avansati.

Programele de perfectionare sa fie structurate.Incepatori si avansati.
Nu ma pot gandi acum!
Sa se organizeze pe doua nivele respectiv incepatori si avansati
Noutati de informatica aplicata in biblioteconomie
Noutati din toate domeniile biblioteconomiei si stiintele informatiei
Este recomandata oricand o perfectionare profesionala. Propuneri : noutati din domeniul
biblioteconomic
Ar fi o soluţie mai bună, dacă participanţii cursurilor sunt împărţiţi în grupe: începători și
avansaţi.
Cursurile ţinute cu un număr mai restrâns în faţa calculatoarelor ar fi mai benefic.
Cursul a fost super condensat, durata alocata foarte mica pt fiecare tema (3-4 teme/zi).
Multa informatie teoretica, practica deloc, exceptand bazele de date abonate, unde chiar ni s-au
fixat anumite probleme, cand am lucrat fiecare la calculator, pe exemple. Foarte bine se fixeaza
informatia pe exemple clare, lucrand efectiv. Programul Aleph este un program complex, multe
module, care ar trebui stapanite foarte bine de catre toti bibliotecarii. Cei de la filiale lucreaza in
toate modulele, trebuie sa fie ASI in toate, nu ca cei din Centrala, care sunt specializati pe module
(circulatie, achizitii, catalogare, indexare, carti, periodice, etc). Intr-un asa scurt timp alocat pt
cursuri de perfectionare, nu se poate face decat o prezentare superficiala, o “fusereala” de fapt!. Nu
ramanem cu mare lucru din ele, decat cu generalitati. De multe ori invatam mai bine din greselile
pe care le facem lucrand efectiv pe module, consultandu-ne telefonic, sau fata in fata, cu colegii
nostri din Centrala care raspund fiecare de cate un modul si care sunt specializati (vezi cei 15
lectori, fiecare pregatit mai mult intr-o anumita privinta). Le multumim pe aceasta cale ca au
rabdare cu noi si ne explica unde am gresit si de ce. Ne-ati spus sa ne facem programarea pt temele
dezbatute, a fost foarte greu deoarece nu cred ca este cineva care poate afirma ca stapaneste 100%
una dintre teme si nu are nevoie sa mai asculte prezentarea, de aceea unii dintre noi au participat
in fiecare zi, pt ca erau derutati la care sa se inscrie.
Cursurile ar trebui sa fie facute si in luna iulie dupa sesiune cateva zile, cateva zile in
septembrie, poate si vreo 3 zile in primavara si doar cate 3-4 teme clare cu exemplificari si
practica. Daca s-ar putea imparti cele 2o de teme sau cate au fost in 4 parti, ar fi mult mai bine pt
noi toti, atat pt cursanti cat si pt lectori banuiesc. Va multumim mult!

X. NUMĂR DE PARTICIPANŢI LA CURSURI

Număr de participanţi la cursuri
7

Cursuri 16
Cursuri 15

3

Cursuri 14

3

Cursuri 13

3
1

Cursuri 12

8

Cursuri 10
Cursuri 9

2

Cursuri 8

2

Număr de participanţi
3

Cursuri 7
2

Cursuri 6

3

Cursuri 5

8

Cursuri 4
6

Cursuri 3

7

Cursuri 2
3

Cursuri 1
0

2

4

6

8

Raport participare la cursuri/Număr de
cursuri/Număr de participanţi
Număr total de respondenţi
Cursuri 16
Cursuri 14
Cursuri 12
Cursuri 9
Cursuri 7
Cursuri 5

1

3
3
3

2
2
3
2
3

Cursuri 3
Cursuri 1

3

7

8

8
6
7

Număr de participanţi
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
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