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RAPOARTE ALE ŞEDINŢELOR DE LUCRU BCU
PRELUCRAREA CURENTĂ ŞI RETROSPECTIVĂ A MONOGRAFIILOR
LA BIBLIOTECILE FILIALE

- Şedinţa de analiză- 3 Martie 2009Extinderea bazei bibliografice şi de autorităţi prin prelucrare curentă şi retrospectivă
impune respectarea consecventă a procedurilor de lucru stabilite deja pentru toate categoriile
de documente reflectate în catalogul online.
Interogarea catalogului nostru indică faptul că procedurile nu se respectă şi
prelucrarea nu este unitară.
Acest lucru influenţează nefavorabil regăsirea şi localizarea informaţiei ca şi
prelucrarea în sine, deoarece volumul modificărilor şi completărilor efectuate în ambele baze,
bibliografică şi autorităţi, este foarte mare.
În aceste condiţii este necesar ca activitatea de supervizare a prelucrării să se planifice
şi să se desfăşoare, alături de celelalte lucrări de gestiune a bazelor, într-o anumită zi a
săptămânii, de exemplu luni, pentru înregistrările efectuate în săptămâna anterioară.
Concomitent se vor efectua modificările şi uniformizările solicitate de firma Exlibris,
pe tipuri de autorităţi, în vederea identificării şi soluţionării erorilor de operare ale sistemului
ALEPH.
Ca atare, de comun acord cu bibliotecile filiale, s-au decis următoarele:
Începând cu data de 5.03.2009 publicaţiile vor fi prelucrate (catalogate, clasificate şi
indexate) numai în baza bibliografică –CUC01.
1. Până la data de 01.04.2009 bibliotecile filiale vor completa localizarea/cotele care
lipsesc - pe baza listei extrase din baza CUC01
2. Autorii, nume de persoană, se introduc în baza bibliografică- CUC01 ( blocul 7 -subcâmpurile a, b, f ) după regulile stabilite sau se copiază din CUC10 în CUC01 (Ctrl+ F3).
În descrierea bibliografică se modifică majusculele în minuscule şi se completează datele
biografice.

3

Autorii NU se mai înregistrează în baza autorităţilor – CUC10 şi NU se mai operează
completarea sau modificarea formei acestor autorităţi.
3. În câmpul 300 se va introduce obligatoriu codul din Items al filialei precedat, fără
spaţiu, de majuscula V, de ex.: VFILO, VCHIM, VDREPT etc.
Acest cod va fi şters în Centrală după ce înregistrarea bibliografică va fi verificată.
4. Publicaţiile prelucrate prin retroconversie vor fi:
-

indexate până la anul 1900;

-

clasificate şi indexate după anul 1900.

5. Până la data de 15.10.2009 bibliotecile filiale vor:
-

completa clasificarea şi indexarea publicaţiilor prelucrate deja conform
punctului 4;

-

corecta clasificările şi indexările publicaţiilor prelucrate deja;

-

actualiza indicii de clasificare la nivelul anului 1998 pentru:
-

811. …- lingvistică/limbi;

-

821. …- literaturi;

-

94(loc) – istorie.
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COMPLETAREA COLECŢIILOR BCU „LUCIAN BLAGA”
BIBLIOTECA RAŢIU-TILEA – DONAŢIE DIN PARTEA FUNDAŢIEI “ION
RAŢIU”
În luna februarie 2009, Fundaţia “Ion Raţiu” a donat Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga” o colecţie de cărţi de istorie contemporană ce cuprinde peste 5.500 de
exemplare de cărţi, ziare, broşuri şi publicaţii academice şi care au aparţinut politicienilor Ion
Raţiu şi Viorel V. Tilea. Subiectele variază de la artă şi biografii la subiecte economice,
juridice, ştiinţe ale politicii, religie, memorii şi literatură. Textele sunt scrise în limbile română,
engleză, germană, franceză, maghiară ş.a.m.d.
Unele cărţi sunt foarte rare, cum ar fi o colecţie importantă de publicaţii româneşti
scrise în exil, iar altele sunt nepreţuite pentru trecerea în revistă a evenimentelor şi a
personajelor care au influenţat soarta naţiunilor. „Pentru a fructifica acest parteneriat
productiv şi de lungă durată cu Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ şi ca un semn de recunoştinţă
pentru rolul important pe care îl joacă în promovarea Transilvaniei şi a României, am decis
să facem această donaţie în folosul cercetătorilor, pentru aprofundarea cunoştinţelor”, a
afirmat Nicolae Raţiu, directorul fundaţiei.
Colecţia – care până în februarie 2009 a fost găzduită în spaţiile Fundaţiei Raţiu din
Londra – va fi amplasată în spaţiul special amenajat din clădirea centrală a BCU (la etajul II,
în continuarea Sălii de Lectură „Adrian Marino”), urmând să fie pusă la dispoziţia publicului
ca cea mai valoroasă sursă de cărţi de istorie contemporană pentru şcolarii din Transilvania.
Colecţia personală a lui Ion Raţiu şi cea a unchiului său, Viorel V. Tilea au fost
reunite ulterior de către Ion Raţiu, el purtând grija bibliotecii şi îmbogăţind-o constant.
Transferul acestui fond de carte la BCU se face în contextul aniversării a 30 de ani de la
înfiinţarea Fundaţiei Raţiu.
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BAZE DE DATE NOI SAU ÎN TESTARE LA BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

Baze de date în testare
În perioada 17 martie – 16 aprilie Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
beneficiază de un “free trial” de evaluare gratuită pentru colecţia Social Sciences and Humanities
(HSS) de la editura Wiley-Blackwell.
Prin acest “free trial” se asigură accesul gratuit la textul integral a 477 de reviste din
domeniile: Business, Economie, Finanţe, Contabilitate, Ştiinţe umane şi Ştiinţe sociale,
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
Pentru aceeaşi perioadă (16 martie – 13 aprilie) BCU „Lucian Blaga” beneficiază de
un “free trial” de evaluare gratuită pentru Dicţionarul de economie Palgrave (Palgrave Dictionary
of Economics).
În perioada 9 aprilie – 8 iunie 2009 , BCU „Lucian Blaga” beneficiază de acces
gratuit, în scopul evaluării, pentru Passport GMID:
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
Pentru perioada 01 Aprilie – 30 Iunie 2009 se oferă acces gratuit la NATURE.
Nature Publishing Group (NPG) este o importantă editură care publică reviste ştiinţifice cu
factor mare de impact, în format print şi online. Accesul este garantat pe baza de IP pe toată
desfăşurarea perioadei de evaluare. Se oferă acces la urmatoarele reviste:
Nature, http://www.nature.com/nature
Nature Biotechnology, http://www.nature.com/nbt
Nature Genetics, http://www.nature.com/ng
Nature Medicine, http://www.nature.com/nm
Nature Structural & Molecular Biology http://www.nature.com/nsmb
Accesul online oferă beneficii deosebite utilizatorilor online:
-

Acces 24 de ore din 24 la articole integrale în format pdf şi html;
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-

Număr nelimitat de utilizatori simultani;

-

Acces la cele mai recente informaţii (2009), plus arhiva pentru ultimii 4 ani (20052008);

-

AOP (Advance Online Publication) - articole publicate online înainte de apariţia in
format tipărit;

-

Informaţii suplimentare care nu sunt incluse în ediţiile tipărite (formate video,
diverse seturi de date şi metode).

Baze de date noi
Începând cu 23 martie 2009, BCU „Lucian Blaga” oferă acces gratuit şi online (fulltext, incluzând numere arhivate) la toate publicaţiile Editurii Academiei Maghiare din
Budapesta, primite prin schimbul internaţional de publicaţii. Anterior acestei date publicaţiile
puteau fi accesate doar prin consultarea unui format tipărit.
Revistele pot fi accesate pe bază de IP din cadrul fiecărei filiale.
Lista publicaţiilor ce pot fi consultate:
-

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae- - online

-

Acta Archaeologica ASH -online

-

Acta Biologica Hungarica - online

-

Antik Tanulmányok – Studia Antiqua -online

-

Archaeológiai Értesítő -online

-

Építés- Építészettudomány - online

-

Hungarian Studies - online

-

Magyar Pszichológiai Szemle - online

-

Művészettörténeti Értesítő - online

De asemenea în continuare se poate consulta lista cu documentele primite şi trimise
prin relaţii de schimb interbibliotecar cu Biblioteca Academiei Maghiare.
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Publicaţii primite prin schimb internaţional de la Biblioteca Academiei
Maghiare
Publicaţii periodice:
-

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae -- + online

-

Acta Archaeologica ASH + online

-

Acta Biologica Hungarica + online

-

Agrártörténeti Szemle

-

Alkalmazott Matematikai Lapok

-

Állam- és Jogtudomány

-

Állattani Közlemények

-

Anthropológiai Közlemények

-

Antik Tanulmányok – Studia Antiqua + online

-

Archaeológiai Értesítő + online

-

Botanikai Közlemények

-

Építés- Építészettudomány + online

-

Földrajzi Közlemények

-

Földtani Közlöny

-

Helikon

-

Hungarian Studies + online

-

Irodalomtörténet

-

Irodalomtörténeti Közlemények

-

Közgazdasági Szemle

-

Levéltári Közlemények

-

Magyar Filozófiai Szemle

-

Magyar Könyvszemle

-

Magyar Nyelv

-

Magyar Nyelvőr
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-

Magyar Pedagógia

-

Magyar Pszichológiai Szemle + online

-

Magyar Tudomány

-

Matematikai Lapok

-

Művészettörténeti Értesítő + online

-

Nyelvtudományi Közlemények

-

Századok

-

Történelmi Szemle

Volume editate de Biblioteca Academiei Maghiare
-

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új
sorozat (Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae.
NS)

-

Oriental Studies – Keleti Tanulmányok

Publicaţii trimise prin schimb internaţional la Biblioteca Academiei
Maghiare:
Studia Universitatis Babes-Bolyai
-

Ser. Ambientum

-

Ser. Biologia

-

Ser. Chemia

-

Ser. Educatio Artis Gymnasticae

-

Ser. Ephemerides

-

Ser. Geographia

-

Ser. Geologia

-

Ser. Historia

-

Ser. Informatica

-

Ser. Jurisprudentia

-

Ser. Mathematica

-

Ser. Oeconomica
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-

Ser. Philologia

-

Ser. Philosophia

-

Ser. Physica

-

Ser. Politica

-

Ser. Psychologia-Paedagogia

-

Ser. Sociologia

-

Ser. Studia Europaea

-

Ser. Theologia Catholica

-

Ser. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis

-

Ser. Theologia Orthodoxa

-

Index Alphabeticus

-

Anuarul de Istorie Orală

-

Colloquia. Journal of Central European Philobiblon

-

Referinţe Critice. Istorie şi Critică Literară

-

Reviste Româneşti de Cultură din Transilvania Interbelică

-

Romanian Reviewes of Regional Studies

-

Synergies Roumanie
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REZUMATE ALE PROIECTELOR ÎN CURS DE DERULARE ÎN BCU

FORMAREA UTILIZATORILOR
Începând cu data de 1 martie 2009 bibliotecarii din Sala Cataloagelor au reluat
programul de Formare a utilizatorilor. Bibliografii de serviciu stau la dispoziţia utilizatorilor
în fiecare marţi şi joi între orele 10-11,30 sau 16-17,30, pentru prezentarea generală a
Bibliotecii Centrale Universitare, iniţierea cititorilor în utilizarea cataloagelor bibliotecii şi
regăsirea informaţiilor bibliografice atât în sursele tradiţionale (cataloagele alfabetice şi
sistematice), cât şi în cele moderne (catalogul online, bazele de date abonate).
Prezentarea este gratuită pentru toate categoriile de utilizatori.
Cei interesaţi se pot înscrie zilnic în sediul central, la ghişeul din Sala Cataloagelor sau
prin e-mail: sala.cataloagelor@bcucluj.ro

BIBLIOTECA DE ŞTIINŢE SOCIALE CONTEMPORANE
În data de 27 februarie 2009 a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
Blaga”( B.C.U.) inaugurarea Bibliotecii Ştiinţelor Sociale Contemporane (B.C.U., Clădirea
Centrală, etaj II - Sala „Lucian Blaga”), în prezenţa domnului prof. univ. dr. Andrei Marga,
rectorul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), a domnului prof. univ. dr. Nicolae Bocşan,
prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, a domnului prof. univ. dr. Doru Radosav, directorul
general al Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga” şi a doamnei dr. Olimpia Curta,
director general adjunct IT.
Universitatea Babeş-Bolyai a alocat, pentru acest an universitar, un milion de euro
din fonduri extrabugetare pentru achiziţiile de cărţi ale BCU, iar până la ora actuală a fost
cheltuit un sfert din aceste fonduri. Proiectul constituirii unui fond specializat de studii
sociale contemporane a fost început în cursul verii trecute.
S-a urmărit completarea instrumentelor de bază în studiul umanist, respectiv operele
clasicilor în ediţii critice recente, monografii, enciclopedii, precum şi deschiderea către noile
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direcţii de investigaţie. Pe lângă consultarea atentă a propunerilor editurilor specializate, s-au
analizat şi achiziţiile recente din fondurile bibliotecilor naţionale occidentale. Prin însăşi
titulatura ei, noua Bibliotecă a Ştiinţelor Sociale Contemporane se obligă la menţinerea
acestui program.
Noua bibliotecă îmbogăţeşte colecţiile B.C.U. cu aproximativ 1000 de titluri noi.
Selecţia lucrărilor care alcătuiesc primul nucleu al Bibliotecii Ştiinţelor Sociale Contemporane
- selecţie realizată cu sprijinul profesorilor universitari şi al cercetătorilor care se
documentează în această renumită instituţie - este remarcabilă, volumele bibliotecii oferind
marea întâlnire culturală cu studii de prestigioşi autori. Este vorba de nume precum: Jacques
Derrida Jung, insolitul filosof Walter Benjamin - rară prezenţă într-o bibliotecă din România
-, Michel Haar, cu celebra sa "La fracture de l'histoire", Roland Breeur, cu "Singularite et
sujet", Jean Carpentier, cu "Histoire de la Mediterranee", Samuel Huntington, cu "The clash
of civilisations and the remaking of world order", Charles Carbonell, cu "L'historiographie",
Zygmunt Bauman, cu "Globalization", Raymond Aron cu "Introduction a la philosophie
politique", etc.
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Andrei Marga, a precizat că înfiinţarea noii
biblioteci are scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor de informare ale studenţilor şi de a-i
atrage în număr cât mai mare către bibliotecă. "Era internetului nu exclude deloc cititul
cărţilor, iar UBB îşi atrage studenţii prin surse de documentare referenţiale", a afirmat, la
inaugurare, rectorul UBB, prof. univ. dr. Andrei Marga.
Doamna Dr. Olimpia Curta, director general adjunct TC al Bibliotecii Centrale
Universitare “Lucian Blaga” a realizat o proiecţie Power-Point pentru a prezenta proiectul
Biblioteca Digitală, iar în cadrul acestuia, proiectul de digitizare a Catalogului Tradiţional
Vechi, înainte de 1940.
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PROIECTUL DE DIGITIZARE (ÎN DERULARE)
Prin Proiectul de digitizare se continuă, prin mijloace proprii, digitizarea unor
publicaţii din fondul de patrimoniu al bibliotecii, precum şi crearea unei biblioteci digitale. Se
urmăreşte în acelaşi timp şi dezvoltarea unor servicii noi şi moderne pentru utilizatori (acces
la documente în format digital, scanare, document delivery, reproducere de documente cu
cameră digitală, imprimare pe suport tradiţional sau digital).
Proiectul, denumit sugestiv Transilvanica, cuprinde 3 părţi: PATRIMONIU,
PERIODICE şi CATALOGUL TRADIŢIONAL VECHI, ÎNAINTE DE 1940.
Pentru a vizualiza ultimele documente digitizate se poate accesa pagina de web a
Bibliotecii: http://www.bcucluj.ro/re/digitizare/ (pentru PATRIMONIU şi PERIODICE)
şi http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/ (pentru CATALOGUL TRADIŢIONAL VECHI,
ÎNAINTE DE 1940).

Lista documentelor digitizate
ianuarie – decembrie 2008
1. Patrimoniu
Manuscrise
I. BATERNAY, Imre. Zaránd-vármegyei oláh lázadásnak 1848-ik évi martiustól 1849-iki Junius végéig terjedő rövid történeti vázlata, 1850, 68 f. (136 p.
scanate, cota : Ms 549, nr.sistem Aleph 227964)
II. CODEX Piccolomini, [sec.XV?], [122] f. (236 p. scanate, cota: Ms. 683,
nr.sistem Aleph 200315)
III. Drágos havasi vidék kormánybiztosának szerepe 1849 április havában,
[mijlocul secolului al 19-lea], 5 f. (9 p. scanate, cota : Ms. 1844, nr.sistem
Aleph 236379)
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IV. Ellenzéki nyilatkozat, Pest [Budapest], 1847, 3 f. (6 p. scanate, cota : Ms 2836,
nr.sistem Aleph 234331)
V. EMINESCU, Mihai, Poezii (Cunoscut sub denominaţia de "caietul roşu"),
1879, [17] f. (38 p. scanate, cota: Ms. 6441, nr.sistem Aleph 200575)
VI. INCZE, József. Irtó háború 1848 és 1849-ben a független és önálló magyar
nemzet ellen, annak királya által (...), 1850-1867, 178 f. (340 p. scanate, cota :
Ms. 648, nr.sistem Aleph 230394)
VII. JAKAB, Elek. Hírlapi adattár : kivonatok az 1848-1849-es hírlapokból, [după
1849], 30 f. ( 61 p. scanate, cota Ms 2828, nr.sistem Aleph 229187)
VIII. Kiss, Antal.

Jegyzetei

az

1848-49-es

forradalommal

kapcsolatosan,

Gyergyószentmiklós, 1849-1896,111 f. (222 p. scanate, cota : Ms 3186,
nr.sistem Aleph 241466)
IX. LITURGHIERUL slavon de la Feleac, 1481, [135] f. (272 p. scanate, cota :
Ms. 4745, nr.sistem Aleph 201117)
X. MIKO, Imre, gróf. Az erdélyi 1848-i események önvédelmére készült leírása,
[mijlocul secolului al 19-lea-1876], 35 f. (62 p. scanate, cota Ms 2890,
nr.sistem Aleph 234332)
XI. OROSZHEGYI (Szabó), Józsa. Erdély aranyvidéke orvosi szempontból,
[Constanţa?], 1860-1862, 92 f. (188 p. scanate, cota Ms 383, nr.sistem Aleph
233283)
XII. Útinapló Romániába és versek, Zajzon ; Brassó, 1849-1853, 220 f (440 p.
scanate, cota : Ms. 2674, nr.sistem Aleph 241578),
XIII. WESSELÉNYI, István. Napló : 1703-1708, 19. század. Vol I-III – Vol. I :
1703-1704. - 176 f , Vol. II : 1707. - 252 f , Vol. III : 1708. - 202 f (1258 p.
scanate, cota : Ms. 212/I-III, nr.sistem Aleph 237709)
Cărţi
XIV. BAUDIER, Michel. Inventaire de l'histoire generale des Turcs : contenant
leurs guerres, (...) tant contre les chretiens, (...) Moldaves, Transsylvains,
Valaques, (...), A Paris : Chez Charles Hulpeau, MDCXXVIII [1628], [35] f.,

14

924 p., [1] f. albă, [20] f. (1039 p. scanate, cota : Rare Sion 456, nr.sistem
Aleph 224642)
XV. BRAUN, Georg. Theatri præcipuarum totius mundi urbium. Liber sextus,
[Köln], MDCXVIII [1618]. 115 f. (175 p. scanate, cota : Rare 459, nr.sistem
Aleph 249102)
XVI. DOGLIONI, Giovanni Nicolò. L'Ungheria spiegata da Gio. Nicolo
Doglioni…, In Venetia [Veneţia]: Appresso Damian Zenar, MDXCV [1595],
[15] f., 209 p., [2] f., [1] h. (250 p. scanate, cota : Rare Sion 440, nr.sistem
Aleph 224585)
XVII. [Evangheliar românesc]. [Braşov : tipărit de diaconul Coresi, 1561]. [248] f.,
[1] f. albă, [10] f. (521 p. scanate, cota: BRV 10, nr.sistem Aleph 346871).
XVIII. FEIGIUS, Johann Constantinus. Wunderbahrer Adlers-Schwung, oder
fernere

Geschichts-Fortsetzung

Ortelii

redivivi

et

continuati,

[Viena] : Gedruckt in Verlegung Leopoldi Voigt : Imprimatur Franciscus
Josephus Garzaroll, 1694, 2 vol., Erster Theil : [6] ff., 454 pp., [4] ff. +
Anderter Theil : 720 pp., [4] ff., [9] ff. (481 + 745 p. scanate, cota : Rare Sion
470/I-II, nr.sistem Aleph 225496)
XIX. HISTORIA chronologica Pannoniae, res per Hungagariam et Transylvaniam,
Francofurti [Frankfurt], MDCVIII [1608], [7] f., 290 p., [1] f.[1] h.[8] grav.
(290 p. scanate, cota: Rare 243, nr.sistem Aleph 297693)
XX. Historia della Transilvania, In Venetia [Veneţia] : Appresso Giacomo Sarzina,
MDCXXXVIII [1638], [13] f., 351 p. (387 p. scanate, cota: Rare Sion 457,
nr.sistem Aleph 297690)
XXI. HONTERUS, Johannes, Rudimentorum Cosmographicorum Ioan Honteri
Coronensis libri III. cum tabellis geographicis elegantissimis, [Zurich]:
[Christopher Froschauer], 1573, [46] f. (84 p. scanate, cota : BMV 227,
nr.sistem Aleph 278967)
XXII. MUTIO, Michele Luigi. La sacra lega contro la potenza ottomana : successi
delle armi imperiali, polacche, venete, e moscovite. In Napoli : Per li Socii
Parrino, e Mutii, 1692, 2 vol., Tomo primo : [12] ff., 342 pp., [32] ff. + Tomo
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secondo : [9] ff., 302 pp., [34] ff. (670 p. scanate, cota : Rare Sion 466/I-II,
nr.sistem Aleph 225473).
XXIII. OERTEL, Hieronymus.

Chronologia

der

Historiche

beschreibung,

Nürnberg : Bey Johann Sibmacher, Durch Christoff Lochne, MDCIIII
[1604], [4] f., 581 p., 35 p., [18] f. + [83] f. grav., tab., h. (798 p. scanate, cota :
Rare 241, nr.sistem Aleph 202533)
XXIV. OERTEL, Hieronymus.

Der

Ungarischen

Kriegs-Empörüngen,

In

Nürnberg : Durch Paul Fürsten , 1665, 2 vol. (598 + 498 p. scanate, cota :
Rare Sion 2381/I-II, nr.sistem Aleph 234828)
XXV. OERTEL, Hieronymus.

Dess

Hungarischen

unnd

Siebenbürgischen

kriegswesens, was sich seidbero anno 1604 biss auff a[nno] 1607 inn der auss
gestandner Rebelion mit dem Türcken Rebellen und ihrem anhang so sich
wider das Hochlöblich Hauss Österreich (...), Nürnberg [Nürenberg] : Durch
Catharina Lantzenbergerin, MDCXIII [1613], 2 vol. [6] f., 232 p., [7] f., 337
p., [6] f. (618 p. scanate, cota : Rare 245, nr.sistem Aleph 202966)
XXVI. ORTELIUS, Abraham. Description exacte des royaumes de Hongrie, et
Dalmatie, etc., Anvers, 1688, 49 p., [43] f. (136 p. scanate, cota : Rare 861,
nr.sistem Aleph 253085)
XXVII. TIMON, Sámuel. Imago antiquae Hungariae : repraesentans terras, adventus
et res gestas gentis hunnicae, Viennae Austriae [Wien] : In officina
typographica Matthaei Cosmerovij, Sacrae Caesareae Majestatis Aulae
typographi, 1663, [4] ff., 231 pp., [11] ff., 37 pp., [2] ff. (470 p. scanate, cota :
Rare Sion 485, nr.sistem Aleph 225026)
XXVIII. WERBOCZI, István. Decretum Latino-Hungaricum juris consuetudinarii
Inclyti Regni Hungariae et Transylvaniae, az az Magyar és Erdély országnak
törvény-könyve. Typis Conventus Csikiensis [Şumuleu] : Sumptibus (, ...)
Nicolai Endes de Csik Sz. Simon, 1745. [11] f., 623 p., [64] f. (834 p. scanate,
cota : Rare 755, nr.sistem Aleph 253645)
Total pagini scanate patrimoniu= 12.083 vol=34
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2. Periodice
I. Amiculu Familiei 1878-1890, 13 vol., 3458 p.
II. Arhiva Someşeană 1924-1933 1936-1940, 26 vol., 3828 p.
III. Cimbora 1923-1929 + Uj Cimbora: 1933-1939, 16 vol., 7918 p.
IV. Cosinzeana 1911-1915, 1922-1928, 12 vol., 4376 p.
V. Cultura creştină 1911-1926 1936-1944, 26 vol., 13789 p.
VI. Erdelyi Helikon 1928-1944, 32 vol., 12343 p.
VII. Gândirea 1921-1944, 23 vol., 11390 p.
VIII. Luceafărul 1902 – 1914, 1919-1945, 20 vol., 9239 p.
IX. Societatea de mâine 1924-1945, 21 vol., 6836 p.
X. Familia 1867-1868, 1885,1887, 2315 p. (în lucru)
XI. Transilvania 1868-1878, 1881-1885, 16 vol., 4411 p. (în lucru)
Total pagini de reviste scanate ianuarie-decembrie 2008 = 81.225 volume
= 209
TOTAL publicaţii = 93.308 pagini, 243 volume
Fişe catalog vechi – format A5
Scanare 4 luni: 94 cutii, 39.162 fişe
Dir. gen. adj. – IT
Dr. Olimpia CURTA
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PROIECTUL "ZILELE INDULGENŢEI ÎN B.C.U. « LUCIAN BLAGA » DIN
CLUJ-NAPOCA"
Scop şi obiective :
-

atragerea utilizatorilor spre bibliotecă prin eliminarea micilor inconveniente
(blocarea permisului şi a accesului la serviciile oferite de bibliotecă prin
nerespectarea termenului de împrumut şi acumularea amenzilor) apărute în relaţia
dintre utilizator şi bibliotecă;

-

recuperarea publicaţiilor nerestituite la termen de către utilizatorii cu drept de
împrumut din BCU « Lucian Blaga » din Cluj-Napoca şi

-

anularea periodică a amenzilor acumulate în sistemul integrat de bibliotecă,
modulul Circulaţie, de către utilizatorii care au depăşit termenele de împrumut, din
diverse motive;

-

deblocarea în sistemul Aleph a permiselor utilizatorilor prin ştergerea amenzilor
acumulate de către aceştia.

Perioada derulării campaniei: luna aprilie 2008, 2009.
Argumente pentru alegerea perioadei:
-

în perioada sărbătorilor pascale e necesar să recurgem la acordarea unor
"indulgenţe parţiale sau plenare" semenilor noştri;

-

este perioada dintre sesiunile de examene când e necesară recuperarea publicaţiilor
de la utilizatori pentru a le reda circulaţiei şi a oferi posibilitatea consultării lor şi de
către alţi utilizatori ai bibliotecii, în vederea pregătirii sesiunii de vară;

-

în această perioadă se aniversează şi Ziua bibliotecarului (23 aprilie), iar această
campanie poate contribui la îmbunătăţirea imaginii slujitorilor acestei profesii
nobile.
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Impact:
-

în principal, asupra studenţilor care frecventează secţia de Împrumt din sediul
central al BCU, dar şi de la bibliotecile de facultate din cadrul UBB;

-

dacă se vor înregistra cazuri de restanţe (publicaţii sau amenzi) şi la alte categorii de
utilizatori cu drept de împrumut, în perioada campaniei, se va proceda ca şi în cazul
studenţilor.

Noutăţile campaniei din anul 2009:
-

se derulează pe toată durata lunii aprilie (faţă de anul 2008, când a durat doar 10
zile)

-

se lansează fără a se fi trimis în prealabil somaţii/avizări (care se trimit trimestrial,
deocamadată);

-

se adresează şi utilizatorilor care doresc să vină la BCU, dar nu o pot face deoarece
au amenzi neachitate şi le este blocat permisul de bibliotecă, chiar şi pentru
consultare la sala de lectură;

-

scutirea se va aplica şi utilizatorilor care au împrumuturi tradiţionale, pe buletine de
împrumut.

Modalităţi de acţiune:
-

va fi monitorizat numărul de utilizatori restanţieri, numărul volumelor returnate şi
valoarea sumelor de care aceştia au fost scutiţi, se vor nota toate aceste informaţii
într-un tabel, iar acestea vor fi centralizate de către iniţiatorul proiectului);

-

vor fi consemnate, dacă e posibil, motivele întârzierilor exprimate de către
utilizatori;

-

vor fi afişate toate detaliile referitoare la campania iniţiată/reluată de BCU, în locuri
accesibile pentru studenţi şi un numai.

-

Atenţionare! în cazul pierderilor de publicaţii se va aplica "Metodologia de
recuperare a publicaţiilor pierdute, distruse sau deteriorate de utilizatori...."
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Colaborări necesare:
-

Biroul de promovarea serviciilor va întocmi şi difuza comunicatul de presă; de
asemenea, va realiza şi distribui afişele necesare tuturor bibliotecilor de facultate şi
secţiei de împrumut din Centrală;

-

Şefii Bibliotecilor de facultate vor raporta pană în data de 10 a lunii mai situaţiile
înregistrate în timpul campaniei, după modelul propus ;

-

Webmasterul paginii BCU va menţiona la rubrica Noutăţi informaţii despre
campania derulată în luna aprilie.

Proiect propus de Adriana Szekely
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ZIUA BIBLIOTECARULUI ROMÂN – 23 APRILIE 2009
Cu ocazia Zilei bibliotecarului român şi a Zilei internaţionale a cărţii şi a drepturilor
de autor, B.C.U. "L.Blaga" din Cluj-Napoca, prin biroul de Permise, a eliberat gratuit permise
şi vize, tuturor persoanelor care au apelat la serviciile bibliotecii.
Numărul persoanelor care au devenit utilizatorii B.C.U. este de 56.
Repartiţia pe categorii de permise este următoarea:
-

45 permise obişnuite, cu acces la sala de lectură şi cu drept de împrumut la
domiciliu.

-

11 permise ocazionale - 10 permise pentru 1 an şi 1 permise pentru 1 lună, cu acces
la sala de lectură

Repartiţia pe categorii de utilizatori este următoarea:
19 studenţi ai altor universităţi clujene:
6 persoane -UTCN;
5 persoane -UMF;
4 persoane - Universitatea de Artă şi Design;
3 persoane - USAMV;
1 persoană – Institutul Teologic Protestant;
13 studenţi ai U.B.B. (4 persoane -Psihologie; 4 persoane - FSEGA; 2 persoane-Ştiinţe
Politice; 2 persoane –Studii Europene; 1 persoane – Educaţie fizică);
7 persoane - alte categorii socio-profesionale (medici rezidenţi, asistenţi medicali, redactori,
secretari, psihologi);
4 persoane – pensionari;
2 persoane - cercetători/doctoranzi.
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Cele 11 persoane cărora li s-au eliberat permise ocazionale sunt studenţi, doctoranzi
precum şi economişti, judecători, educatori, militari, agenţi de vânzări, profesori
preuniversitari.
Cele mai interesante înscrieri:
I s-a eliberat un permis ocazional pentru 1 an unui doctorand de la Universitatea
Unicamp, Brasil.
Utilizatorul cel mai "tânăr" căruia i s-a eliberat permis permanent este o persoană în
vârstă de 72 de ani.
Vize s-au efectuat gratuit doar pentru 9 persoane.
Permisele şi vizele eliberate ar fi avut valoarea totală de 880 lei.

EVENIMENTE INEDITE LA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ
„LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA DE SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A
BIBLIOTECILOR
23–30 APRILIE

În perioada 23–30 aprilie s-a sărbătorit la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
Blaga” Cluj-Napoca Săptămâna Naţională a Bibliotecilor. Pe lângă evenimentele culturale
tradiţionale (expoziţia de carte de la sediul central, dedicată cărţii şi bibliotecilor, precum şi
Zilele Indulgenţei), anul acesta au avut loc două evenimente în premieră la Bibliotecă:
Ziua Bibliotecarului Român la BCU (în data de 23 aprilie 2009) şi o sesiune de fotografie
pentru un cuplu de tineri proaspăt căsătoriţi, studenţi în anul terminal la Universitatea BabeşBolyai şi utilizatori ai Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj (în data de 28
aprilie 2009).
Premiera absolută a constituit-o „nunta la Bibliotecă”, în istoria de o sută de ani ai
Bibliotecii în sediul prezent (inaugurarea festivă a spaţiului actual având loc la 18 mai 1909)
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fiind pentru prima dată când un cuplu de tineri proaspăt căsătoriţi alege BCU ca primul loc
de vizitat în calitate de soţ şi soţie. Dana şi Mihai Curuţiu (studenţi în ultimul an la Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor) nu s-au cunoscut chiar în bibliotecă, ci la
facultate, fiind colegi de grupă. Ei au ales spaţiile bibliotecii pentru a imortaliza acest
eveniment de bucurie şi emoţie, deoarece atmosfera de studiu şi lectură îi reprezintă, le aduce
aminte de circumstanţele în care s-au apropiat.
Imaginile cu mireasa îmbrăcată în alb în sala de lectură printre cititori, răsfoind
volume în depozitul de carte sau cu tânărul cuplu studiind publicaţiile deosebite din cadrul
Departamentului Colecţii Speciale au constituit o surpriză plăcută utilizatorilor şi
bibliotecarilor prezenţi, mulţi urând emoţionaţi, sau cu zâmbetul pe buze „casă de piatră”,
mult succes şi fericire tinerei familii.
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ÎNTRUNIRI PROFESIONALE, CULTURALE SAU ŞTIINTIFICE

TRAINING EBSCO LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA
AFACERILOR
Daniel Vlassa (bibliotecar -BCU. „Lucian Blaga”)
În data de 10 martie 2009, în Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor a avut loc un training EBSCO (Elton B. Stepens Co.), susţinut de reprezentantul
firmei din S.U.A., Dragan Nikolič, precum şi de reprezentanta firmei la Bucureşti, Mihaela
Stepănescu. La eveniment au participat din partea organizatorilor (B.C.U. „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca) d-na directoare Olimpia Curta şi bibliotecari de la filialele: Ştiinţe Economice,
Ştiinţe Politice şi Filosofie (Tunde Janko, Maria Crişan, Mariana Grosu, Carmen Goga, Alina
Nealcoş, Emil Salamon, Unige Ferencz, Daniel Vlassa). Au fost prezenţi în număr mare
studenţi şi cadre didactice ale facultăţii.
A fost prezentată baza de date EBSCO - Academic Search Complete, insistându-se
pe modulul Buisness Source Complete High Quality Abstracts & Bibliographic Records,
urmând ca la următoarea întâlnire, care va avea loc la Facultatea de Ştiinţe Politice să fie
prezentat modulul specific - Comunication & Mass Media Complete. Aceste module au fost
abonate la solicitarea expresă a Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Politice.
D-l Dragan Nicolič a făcut o prezentare generală, arătând ca EBSCOhost este un
serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul internetului, ce oferă acces la o colecţie
de baze de date. Aceste baze de date pot avea un conţinut academic multidisciplinar,
specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic şi cuprind articole din publicaţii periodice
(rezumate şi/sau full text), cărţi, referinţe, citaţii, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de
caz, imagini şi hărţi. Au fost făcute demonstraţii directe legate de modul de căutare,
insistându-se pe căutarea avansată, pe sortarea rezultatelor şi pe crearea unei liste cu
rezultatele obţinute. S-au făcut referiri şi la posibilitatea traducerii articolelor selectate în alte
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limbi de circulaţie decât engleza şi a fost prezentată opţiunea search alert (alertă de căutare),
prin care articolele pe o temă anume selectată pot fi primite pe mailul personal.
Prezentarea a fost încheiată cu răspunsurile pe care d-l Dragan Nikolič şi d-na
Olimpia Curta le-au dat la solicitarea studenţilor şi a cadrelor didactice prezente.
După training, a fost vizitată biblioteca facultăţii, unde oaspeţii au putut constata că
studenţii folosesc calculatoarele din bibliotecă pentru a accesa şi bazele EBSCO. Au fost
înmânate diplome de participare celor prezenţi şi materiale publicitare pentru biblioteci.

CONFERINŢA ANUALĂ A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR MAGHIARI DIN
ROMÂNIA

În data de 27-28 martie a.c. a avut loc la Frumoasa, la 12 km de Miercurea Ciuc, a
VI-a Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari din România.
Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari din România este o organizaţie profesională
fondată în anul 1990, afiliată la Asociaţia Bibliotecarilor din România din 2006. În prezent
numără 220 membri din cele mai diferite tipuri de biblioteci: publice (judeţene, orăşeneşti,
comunale), şcolare, universitare şi documentare-ştiinţifice. Odată pe an se organizează
adunarea generală, sub forma unei conferinţe cu o temă stabilită în prealabil.
În acest an conferinţa a fost organizată de Biblioteca Judeţeană Harghita, având ca
temă centrală „Profesiunea de bibliotecar în faţa unor noi provocări”. Au participat 70
de bibliotecari din diferite judeţe ale ţării, având şi trei invitaţi de peste hotare, reprezentând
Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari (Ungaria), organizaţie cu care avem legături de mulţi ani, la
conferinţele lor anuale participând şi delegaţi din partea ABR-ului. De la B.C.U. „Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca, anul acesta au participat Dir. gen. adj. Poráczky Rozália, Okos-Rigó
Ilona, Tamás Kinga, Bartha Júlia, Szegedi Éva şi Bodnár Róbert.
Lucrările au început vineri, 27 martie, ora 15, participanţii fiind salutaţi de către
preşedintele asociaţiei, d-l Kiss Jenő de la Biblioteca Judeţeană Covasna şi d-na Kopacz
Katalin Mária, directoarea Bibliotecii Judeţene Harghita. Au urmat prelegerile, care, spre
deosebire de anii precedenţi, când au fost prezentate lucrări oarecum „teoretice”, anul acesta
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au ilustrat aspecte din viaţa şi activitatea de zi cu zi a diferitelor tipuri de biblioteci. S-a văzut
din cele prezentate că bibliotecile îşi schimbă din ce în ce mai mult rolul, devenind din simple
depozite de carte instituţii cu multiple funcţii, implicându-se sub toate aspectele în viaţa şi
activitatea comunităţilor pe care le deservesc.
Amintim câteva prezentări: Relaţiile americane ale Bibliotecii şcolare Mikes Kelemen din Sf.
Gheorghe, de Kiss László, Programul de digitizare a discurilor, de Szabó Károly - Directorul
Bibliotecii Orăşeneşti din Odorheiu Secuiesc, Filiala de Botanică a B.C.U. „Lucian Blaga” ClujNapoca, de colega noastră Okos-Rigó Ilona, precum şi alte prezentări ale colegilor din Zalău,
Sovata, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Sf. Gheorghe, Carei etc.
A doua zi, 28 martie, au avut loc alegeri pentru Comitetul de conducere al Asociaţiei.
Întrucât d-l Kiss Jenő, preşedintele asociaţiei s-a retras din activitate şi pentru că s-a încheiat
un ciclu de cinci ani, respectând prevederile statutului, s-a ales noul comitet, format din:
Kopacz Katalin Mária, Roth András Lajos, Kiss László, Csergő-Benedek Csilla, Csiky
Emese, Okos-Rigó Ileana, Szabó Károly. Au mai fost aleşi: d-na Bedő Melinda să ne
reprezinte în Asociaţia Bibliotecarilor din România şi d-na Benedek-Csergő Csilla pentru
Comisia Naţională de achiziţie de cărţi şi abonamente la reviste pentru bibliotecile publice,
din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Colegii interesaţi de toate detaliile legate de
Asociaţie pot citi articolul A romániai magyar könyvtárügy napjainkban (Problemele bibliotecilor
maghiare din România în zilele noastre) publicat în Kisebbségkutatás – nr. 2, anul 2006.
În încheiere s-au făcut propuneri şi sugestii pentru activitatea asociaţiei din perioada
următoare.
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INFORMĂRI PROFESIONALE

ATELIER DE DISCUŢII PROFESIONALE PHILOBIBLON
● În data de 11 martie 2009 a avut loc întâlnirea de discuţii pe teme profesionale în
cadrul Atelierului PHILOBIBLON, iar dezbaterile din această lună s-au purtat pe marginea
prezentării cu titlul: Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice - între trecut şi prezent, susţinută
de colega noastră Ferencz Ünige Éva, bibliotecar la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice,
pe baza unui material realizat în colaborare cu Florescu Gabriela, Sabău Alina Oana, Lucian
Ciupei şi a cărui conţinut va fi redat în continuare. Întâlnirea a avut loc la noul sediu – o
clădire nouă a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării - în care
biblioteca funcţionează din septembrie 2008.
Bazele Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Politice au fost puse în anul 1994 cu sprijinul
programului Social Science Curriculum Development administrat de IREX/ACLS
(International Research Exchange), prin donaţii de cărţi şi periodice din partea Fundaţiei
Soros- Open Society, a Programului TEMPUS şi a Casei de Publicaţii Polirom.
Anul 1998 este un an important în istoria Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Politice,
fiind marcat de încorporarea acesteia ca filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian
Blaga".
La începutul anului universitar 2002-2003, Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării s-a mutat în sediul de pe strada Traian Moşoiu nr.71, iar în
septembrie 2008 s-a mutat în corpul nou de clădire al Facultăţii mai sus amintite.
Noul spaţiu al bibliotecii a fost organizat pentru a satisface nevoile de lectură ale
studenţilor, în acord cu normele impuse de cerinţele spaţiilor de bibliotecă. Fondurile au fost
organizate astfel încât să permită accesul utilizatorilor la raft liber. Biblioteca a fost dotată cu
sistemul de siguranţă SAC - poartă magnetică - care a fost achiziţionat cu sprijinul Facultăţii
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, dublat de un sistem de supraveghere
video.
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Fondul este structurat tematic şi acoperă toate domeniile de interes ale celor 4 secţii
ale Facultăţii (Administraţie Publică, Ştiinţe Politice, Jurnalism, Comunicare şi Relaţii
Publice). Pentru o regăsire cât mai rapidă şi mai exactă a informaţiilor, fiecare domeniu este
organizat alfabetic, cu separatoare alfabetice şi semnalat cu etichete colorate diferit.
Fondul Bibliotecii de Ştiinţe Politice cuprinde, în prezent, un număr de 8160 de
volume, dintre care 7918 cărţi şi 242 titluri de periodice, scrise în limbile: română, maghiară,
engleză, franceză, germană, italiană. Cele mai multe dintre aceste publicaţii sunt ediţii recente
(1990-2009) pe teme precum: referinţe, gender, sociologie, naţionalism, ideologii politice,
politici comparate, teorie politică, jurnalism - ştiinţele comunicării, jurnalism – limba
germană, relaţii internaţionale, drept, administraţie publică, economie, informatică, relaţii
publice, etc.
Biblioteca mai deţine un depozit închis folosit pentru păstrarea publicaţiilor periodice
şi a cărţilor solicitate foarte puţin sau deloc.
Întregul fond de carte al bibliotecii este semnalat atat în baza de date Aleph a B.C.U.
"Lucian Blaga", cât şi în baza de date Procite cu acces local.
Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării are acces la
toate bazele de date abonate de B.C.U. care se pot accesa în cadrul Universităţii BabeşBolyai. Începând cu anul 2009, cu sprijinul Facultăţii au fost abonate două module noi din
baza de date EBSCO pentru Facultatea de Ştiinţe Politice.
Serviciile pe care Biblioteca le oferă utilizatorilor sunt:
-

Accesul la catalogul on-line al B.C.U. "Lucian Blaga";

-

Accesul la bazele de date abonate de B.C.U. "Lucian Blaga", exceptând
baza de date JSTOR;

-

Accesul la baza de date a bibliotecii de Ştiinţe Politice (PROCITE);

-

Consultarea publicaţiilor în sala (sălile) de lectură;

-

Împrumutul la domiciliu;

-

Informaţii de specialitate;

-

Întocmirea unor bibliografii tematice, la cerere.

Printre obiectivele de viitor pe care această bibliotecă le trasează, se numără
introducerea împrumutului electronic cu ajutorul bazei de date ALEPH şi amenajarea unei
Săli Multimedia cu 7 calculatoare pentru public, prin intermediul cărora utilizatorii vor putea
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accesa atât bazele de date abonate ale B.C.U. "Lucian Blaga", cât şi materialele pentru
cursurile şi seminariile pregătite în format electronic de cadrele didactice ale Facultăţii de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
● În data de 29 aprilie 2009 a avut loc întâlnirea de discuţii pe teme profesionale în
cadrul Atelierului PHILOBIBLON, iar dezbaterile din această lună s-au purtat pe marginea
prezentării cu titlul Gabriel Naudé (1600-1653) : În slujba Puterii şi a Cãrţii, susţinută de
colegul nostru Claudiu Gaiu, bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”,
Sala Adrian Marino.
Întalnirea s-a desfaşurat la sediul Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga", situat pe str.
Calea Dorobanţilor f.n., în cadrul atelierului Comunitatea bibliotecară clujeană, organizat cu
prilejul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor (23-30 aprilie 2009).
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PUBLICAŢII ŞI APARIŢII EDITORIALE

RELANSARE BIBLIOREV
Începând din luna martie a acestui an, următoarele trei numere ale revistei
electronice Bibliorev www.bcucluj.ro/bibliorev vor fi realizate de către colectivul studenţilor
anului II la masteratul de Ştiinţele Informării şi Documentării (Biblioteconomie şi
Arhivistică) de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", în cadrul
Proiectului de practică profesională., sub îndrumarea profesorilor coordonatori ai
masteratului amintit: Dr. Florina Ilis, Conf. Dr. Valentin Orga şi Conf. Dr. Ionuţ Costea.
Fiecare număr va fi coordonat de câte o echipă editorială diferită - formată din editor
şef, editor şef adjunct şi secretar - care se va ocupa atât de conţinutul revistei, culegerea şi
corectura textelor, cât şi de designul şi conceptul acesteia. Toţi studenţii acestui masterat vor
contribui cu articole la realizarea revistei, dar sunt încurajate şi colaborările cu alţi studenţi
sau profesori care doresc să publice articole interesante, care tratează subiecte de actualitate
din diverse domenii: biblioteconomie şi ştiinţele informării, cultură, istorie, literatură, precum
şi articole din alte domenii, grupate într-o rubrică mai largă, intitulată Diverse.
Numărul din luna martie, coordonat de o echipă formată din: Editor Şef- Eliza Man,
Editor Şef adjunct- Stela Constantinescu, Secretar- Mihaela Pop, încearcă să aducă un suflu
nou revistei, prin articole valoroase, accentul fiind pus pe teme de actualitate din domeniul
Biblioteconomiei.
A doua echipă redacţională, care va coordona apariţia numărului lunii aprilie, este
formată din Editor Şef- Monica Culic, Editor Şef adjunct- Nicolina Buzle şi Lavinia Păcurar,
Secretar- Roxana Bălăucă.
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EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE ÎN BCU
EVENIMENTE DESFĂŞURATE ŞI PROGRAMATE LA SALA DE CONFERINŢE
„IOAN MUŞLEA”
I. 26 FEBRUARIE- Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din
România- Forumul Organizaţiilor Studenţeşti din România, ediţia a IV-a
"Implementarea procesului Bolognia în România";
II. 6 MARTIE- Icopal- "Inovaţii în hidroizolaţii";
III. 17, 24 MARTIE, 7, 14 APRILIE - Institutul Internaţional pentru
Dezvoltare Umană şi Comunitara, Seminarii cu tema- “Factori determinanţi
ai calităţii vieţii şinecesităţi structurale privind construirea unui centru de
specialitate în Cluj-Napoca”;
IV. 20-21 MARTIE- ONG AIESEC, "Opening Conference on the Branding
Cluj Project";
V. 27 MARTIE- Asociaţia Neo Grup Consulting, "Autovindecarea- tehnici de
Eliberare Emoţională- Autocontrolul";
VI. 2 APRILIE Întalnire- preşedintele Institutului Korean de Ştiinţă şi
Tehnologie/ Nam Pyo Suh-UBB;
VII. 6 APRILIE Oportunitate de afaceri- Nomisma Consulting;
VIII. 7 APRILIE Dezbatere Institutul Internaţional pentru Dezvoltare Umană şi
Comunitară - Training- rsponsabilităţi cooperatiste- AIESEC;
IX. 8 APRILIE "Posibilităţi şi limite ale radioterapiei moderne", dr.Gabriel
Kasco, Societatea Română de Cancer;
X. 9 APRILIE Lansare de carte: Sanctuarul gândurilor de Ioan Hentea;
XI. Lansare de carte – Institutul pentru investigare crimelor Bucureşti;
XII. 10, 11 APRILIE Curs/ Institutul pentru Investigarea Crimelor (pentru
cadre didactice);
XIII. 15 APRILIE - AIESEC – Conferinţa anti SIDA;
XIV. 28 APRILIE - Asociaţia Neo Grup Consulting - Echilibrarea emisferelor
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cerebrale.
XV. 30 APRILIE - Asociaţia Neo Grup Consulting - Autovindecareaalimentaţia care vindecă şi autocontrolul-tehnici de eliberare emoţională.

EXPOZIŢII ORGANIZATE ÎN BCU

Expoziţie de fotografie:
"Riuso” – da Roma alla Transilvania - Reutilizarea materialului antic în arhitectura
medievală de arh. Virgil POP
Luni, 9 martie, la ora 14,00 a avut loc la Galleria Laterallia a BCU Cluj-Napoca
vernisajul expoziţiei "Riuso” – da Roma alla Transilvania - Reutilizarea materialului antic în
arhitectura medievală. Expoziţia este organizată în colaborare cu Centrul Cultural Italian din
Cluj şi cuprinde 29 fotografii de format mare, color, realizate de d-l Virgil POP, arhitect şi
profesor la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
La vernisaj au luat cuvântul d-na Doriana Unfer, directoarea Centrului Cultural
Italian la Cluj, d-l Radu Pâslaru, consulul Italiei şi domnul Prof. univ. dr. Ioan Pop, cadru
didactic la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.
Tema expoziţiei, folosirea materialului arhitectonic clasic în context medieval, este
dintre cele mai interesante şi este un prilej pentru a ne reaminti de originile culturale comune
ale celor două ţări: Italia şi România.
Sunt expuse pe panouri fotografii ce prezintă perspective sugestive din Roma, în care
elemente arhitectonice din antichitate sunt integrate armonios în perimetrul urban medieval.
Este vorba despre o tehnică caracteristică acelei epoci şi comună tuturor centrelor istorice ale
Peninsulei, unde s-a păstrat memoria splendorii antice.
Nu mai puţin surprinzătoare este apariţia acestui fenomen în Transilvania care a fost
puternic latinizată. Totuşi, chiar dacă există elemente arhitectonice de acest gen deosebit de
interesante, numărul acestora este cu mult mai mic decât în Italia şi mai ales, această tehnică
nu pare legată de o consideraţie culturală a materialului reutilizat.
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Fotografiile captează detalii care pentru un trecător neatent nu sunt vizibile imediat
(o coloana înglobată într-un zid medieval, o piatră funerară, un palat construit pe locul unui
teatru antic ...) dar care ne amintesc cât de actuală a fost mereu arta clasică şi cât de mult a
influenţat ea cultura şi civilizaţia noastră; ne arată de asemenea cât de greşită este o viziune a
Evului Mediu ca şi mileniu de decadenţe şi barbarii: reutilizarea arhitectonică nu era doar
dorinţa „de a nu arunca nimic” dar însemna redobândirea unei moşteniri. Dar, dincolo de
consideraţiile istorice va fi cu siguranţă o plăcere să descoperim una dintre numeroasele feţe
ale unui oraş extraordinar cum este Roma şi un aspect mai puţin cunoscut al Transilvaniei.
Profesorul Virgil Pop se ocupă şi de restaurare. Colecţia sa de fotografii făcute la
Roma este motivată tocmai de ideea de reutilizare privită ca actualizare culturală a operelor
antice, ca modalitate de a-i admira pe predecesori, de a da prestigiu prezentului şi de a-l
recrea pe fundaţia unei tradiţii consolidate şi nobile.
În continuare se poate consulta catalogul expoziţiei

– Catalogul expoziţiei „Riuso” la Roma.... şi în Transilvania. Reutilizarea
materialului antic în arhitectura medievală
-

San Stefano Rotondo, 470, restaurată în 1453 de Bernardo Rossellino

-

Tabularium transformat în Palazzo Senatorio şi faţadizat de către
Michelangelo şi Giacomo della Porta

-

Palazzo Patrizi-Clemente de lângă biserica Santa Caterina dei Funari.
Coloanele antice aparţineau unui portic medieval ce a fost înglobat în
palatul renascentist

-

Mausoleul lui Hadrian (130-39) convertit în castel Sant Angelo în sec XI
şi în reşedinţă papală în sec. XVI

-

Casa dei Crescenzi, sec. X, cu material roman utilizat ca trofeu fără rol
structural

-

Biserica San Vitale, consacrată în 402, astăzi mult sub cota din Via
Nazionale, trasată la sfârşitul sec. al XIX

-

Biserica San Vitale, porticul, partea cea mai veche
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-

San Nicola in Carcere, sec VI-X, cu faţada realizată de către Giacomo
della Porta

-

San Nicola in Carcere, faţada laterală, cu coloane ce provin din tempul
Juno Sospita

-

San Clemente, a doua biserică construită pe la 1099 – ca. 1120, redecorată
în 1719 de către Carlo Stefano Fontano, nepotul lui Carlo Fontana

-

San Giorgo in Velabro, sec. VIII, porticul şi campanila au fost adăugate
în sec. XIII. Arcus Argentariorum a fost incorporat în faţada laterală, fără
un rol structural

-

Prăvălie din Via dei Giubbonari cu faţada suprapusă peste Teatro di
Pompeo (61–55. î. Hr.), primul teatru din zidărie

-

Santi Giovanni e Paulo, refăcută pe la 1150 cu coloane de la mai multe
temple antice

-

Teatro di Marcello, inaugurat de către Augustus în 12. î. Hr., utilizat ca
fortăreaţă de către Pierleone în secolul al XII-lea şi transformat în
Palazzo Orsini de către Baldassare Peruzzi

-

Arco della Ciambella, rămăşiţă din termele lui Agrippa, construite în 2519 î. Hr., primul edificiu termal din Roma, parazitat de 3 case

-

Santa Maria in Aracoeli transformată de franciscani în stil romanico-gotic
pe la 1250

-

Santa Maria in Aracoeli, coloană antica reutilizată şi deteriorată

-

Oratorio di Sant'Andrea dei pescivendoli, bisericuţă barocă construită în
„Opera Octaviae”

-

San Giovanni a Porta Latina construita între 492-496, barocizată în sec al
XVII; în 1941 a fost restaurată dobândind un caracter auster

-

Santi Quattro Coronati, sec V, refăcută în sec XI, restaurată în 1913 de
către Antonio Muñoz

-

Santa Maria in Cosmedin, sec VI, porticul

-

Casa in Via dei Vascellari, sec XI, restaurată în 1960

-

Prăvălie din piazza di Trevi, cu coloane şi grinzi antice
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-

Fântână în piazza Farnese realizată dintr-o cadă de baie provenită de la
termele lui Caracalla

-

Densuş, sec. XIII-XIV, realizată cu material provenit de la Ulpia Traiana
Sarmisezetusa

-

Densuş, stapl al turnului, clopotniţă realizată din baze de statui funerare

-

Gherla, casă barocă din str. Bobâlna nr.1, ce înglobează o stelă funerară
romană

-

Mintiul Gherlii, biserica gotică (azi reformată)

-

Mintiul Gherlii, detaliu contrafort în care este inglobat un element
provenit de la castrul Gherla

Expoziţia Asociaţiei Artiştilor Fotografi din China la
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga"
(6-30 aprilie 2009)
În perioada 6–30 aprilie 2009, Galleria Laterallia a Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga” a găzduit o expoziţie de fotografie reprezentativă a Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din China (Chinese Excellent Photographers` Photography Exhibition – CPA), o
asociaţie profesională şi academică, fondată în anul 1956, având peste 7000 de membri (cu
sediul la Beijing).
Expoziţia a fost vernisată în România pentru prima dată în noiembrie 2008 la
Oradea, cu ocazia Reuniunii Artiştilor Fotografi din România şi China, în prezenţa unei
delegaţii de 5 artişti fotografi.
Expoziţia a fost organizată în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România şi pune în valoare lucrări de Gao Qin, redactorul şef al revistei „China Populară”,
Han Weifgang, directorul Centrului Informaţional al Fotografiei din China, Hu Ying
reprezentantul CPA, Shen Shuo directorul Presei de Fotografie a Chinei şi Peng Mei,
redactor şef adjunct al revistei „China Populară” etc. Au fost expuse 80 de fotografii albnegru şi color, în format mare.
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Expoziţie de albume de artă
În perioada 4 - 18 martie 2009 spaţiul expoziţional de la parterul clădirii centrale a
bibliotecii a găzduit expoziţia intitulată Albume de artă achiziţionate în 2008.
Expoziţia pune în valoare 45 de albume de artă achiziţionate de BCU la sfârşitul
anului 2008, atât de la renumita editură Taschen, cât şi de la edituri din România: Humanitas,
Aquila, Koinonia.
Printre lucrările expuse se regăsesc ediţii dedicate picturii (atât lucrări de autori
precum Henri Matisse, Salvador Dali, Pablo Picasso, Edvard Munch, Marc Chagall, precum
şi ediţii reprezentative pentru diferite curente artistice: simbolism, art nouveau), sculpturii,
artei fotografice, cinematografice şi design-ului.
În cadrul expoziţiei pot fi admirate şi diferite albume de arhitectură (din seria
Arhitectură contemporană după ţări; amintim Architecture in France, Spain, China, Japan,
US etc, precum şi Architecture in wood, Moorish Arhitecture in Andalusia sau 100
contemporary architects).

Expoziţia de fotografie: Fascinaţia Romei. Periplu fotografic de Rodica Fleşariu
Marinescu
Pentru a vedea sau revedea unele aspecte ale Oraşului Etern, pentru a descoperi
altele noi şi pentru a-i gusta deliciile, Centrul Cultural Italian în colaborare cu Biblioteca
Centrală Universitară „Lucian Blaga” a organizat în perioda 23 martie – 4 aprilie la Galleria
Laterallia a BCU expoziţia de fotografie intitulată „Fascinaţia Romei” de Rodica Fleşariu
Marinescu, curator la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.
Vernisajul a avut loc în prezenţa artistei luni, 23 martie, ora 18:00 la Galleria
Laterallia a Bibliotecii Centrale Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca. Au luat cuvântul
d-na Doriana Unfer, directoarea Centrului Cultural Italian, d-l consul Radu Pâslaru, d-na Dr.
Alexandra Rus, de la Muzeul de Artă, d-l drd. Călin Stegerean, Muzeul de Artă.
Materialul complet al expoziţiei a fost de asemenea vernisat în 2008, la Institutul
Italian de Cultură din Bucureşti, sub forma unei expoziţii personale de fotografie din Italia,

36

cu titlul Sentimente şi în 2009, la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, într-un dialog
artistic cu picturile Anei Tzigara Berza.
Expoziţia din BCU Cluj cuprinde doar fotografiile realizate la Roma, Roma
reprezentând – după spusele autoarei – momentul de maximă intensitate al periplelor
multiple pe pământ italian („Experienţa trăită şi simţită la Roma nu s-a mai repetat în nici un
alt loc, nici chiar în alte oraşe italiene, toate pline de farmec, dar nici unul nu era ca Roma.”).

Expoziţia de publicaţii în format mic. Ediţii „liliputane” în colecţiile Bibliotecii
Centrale Universitare „Lucian Blaga”
În perioada 23 martie – 4 aprilie spaţiul expoziţional de la parterul clădirii centrale a
BCU a găzduit expoziţia Ediţii „liliputane” în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga”. Expoziţia pune în valoare ediţii în formate mici (de la dimensiuni de 2,5x 3
cm până la 12x10 cm), limitându-se doar la cele intrate în bibliotecă prin dreptul de „depozit
legal” al BCU, colecţia completă fiind integrată în fondul de Colecţii Speciale. Deşi nu
respectă ad literam sensul cuvântului liliputan, în ceea ce priveşte dimensiunea publicaţiilor
expuse, expoziţia se doreşte a fi o reflectare a unor formate ce ar putea fi considerate
interesante de către utilizatorii bibliotecii. Pot fi admirate serii de volume de literatură (poezie
şi proză în limba română şi maghiară), literatură pentru copii, literatură ecleziastică,
memoratoare pentru materii şcolare etc.

Zilele Internaţionale ale Romilor
În perioada 7–11 aprilie 2009, spaţiul expoziţional de la parterul clădirii centrale din
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” a găzduit expoziţia de publicaţii, organizată
de organizaţia studenţilor romi din Cluj-Napoca, „Romano Suno”. Organizaţia studenţilor
romi a colaborat la organizarea evenimentului (care a cuprins şi un stand de informare
amenajat în Galleria Laterallia a BCU) cu instituţiile publice locale şi ONG-uri rome, cu
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scopul de a îmbunătăţi relaţia dintre membrii comunităţii de romi şi membrii celorlalte
minorităţi în vederea reducerii semnificative a atitudinilor discriminatorii şi a prejudecăţilor
etnice.
Ziua de 8 aprilie a fost adoptată drept Ziua Internaţională a Romilor în anul 1971, cu
ocazia Primului Congres Internaţional al romilor de pretutindeni care a avut loc la Londra.
Atunci s-au mai stabilit imnul „Gelem, Gelem”, compus de Jarko Jovanovic, şi steagul
internaţional al romilor. În ultimii ani, semnificaţia zilei de 8 aprilie a început să fie
recunoscută la nivel mondial. De asemenea, ziua de 8 aprilie este o zi comemorativă pentru
victimele de etnie romă din timpul celui de-al doilea Război Mondial.
Expoziţia de publicaţii a cuprins lucrări de beletristică, materiale informative
elaborate de agenţii guvernamentale privind integrarea socială a romilor, precum şi volume
de studii în care este dezbătută problema romilor din România.

Expoziţie de Paşti la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
(13–23 aprilie)
În perioada 13–23 aprilie, spaţiul expoziţional de la parterul clădirii Bibliotecii
Centrale Universitară „Lucian Blaga” a găzduit o expoziţie dedicată sărbătorilor pascale.
Expoziţia a reunit diferite tipuri de publicaţii dedicate sărbătorilor Sfintelor Paşti:
tratate de teologie, volume de predici şi pastorale, dar şi lucrări beletristice (poezii şi povestiri
cu tematică pascală) precum şi albume de artă, în care au fost prezentate aspecte diferite ale
tradiţiilor de Paşti (încondeierea ouălor, obiceiuri populare din prima şi a doua zi de Paşti) şi
literatură pentru copii.
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Expoziţia „Săptămâna Naţională a Bibliotecilor”
(23–30 aprilie 2009)
În data de 23 aprilie, se celebrează Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de
Autor (declarată prin HG 293 din 14. aprilie 2005 „Ziua Bibliotecarului din România”). În
aceasta zi, în aproape toate ţările din lume şi în aproape toate oraşele din România au loc
manifestări dedicate cărţii, autorilor, bibliotecilor, bibliotecarilor şi, implicit, cititorilor.
Expoziţia organizată de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” se
încadrează în seria evenimentelor organizate în bibliotecile clujene: expoziţii de carte, de
fotografii, mese rotunde şi dezbateri, menite sa încurajeze şi să popularizeze lectura.
Expoziţia reuneşte diferite publicaţii (tratate şi monografii, volume de studii,
materiale informative, albume de artă), dedicate lecturii, artei cărţii, bibliotecilor, pasionaţilor
de carte etc. Publicaţiile expuse prezintă biblioteci celebre din lume (British Library,
Biblioteca ETH Zürich etc.) şi din România (bibliotecile personale ale stolnicului Constantin
Cantacuzino, ale baronului Samuel Brukenthal, Samuel Teleki etc.). Mai multe publicaţii
prezintă istoria instituţiilor bibliotecare din Cluj (dintre acestea reţinem lucrarea autoarei Jakó
Klára, dedicată istoriei primei biblioteci universitare din Cluj între anii 1579–1604, în care ea
încearcă şi o reconstituire a fondului).
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B.C.U. “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA
BIBLIOTECI FILIALE

BIBLIOTECA DE FILOSOFIE

Inaugurarea noului amplasament al Bibliotecii de Filosofie
Daniel Vlassa, Tunde Fazakas, Ciprian Lupşe
(Bibliotecari – B.C.U. „Lucian Blaga”)
Luni, 16 martie 2009, la ora 13,00 a fost inaugurat noul amplasament al Bibliotecii de
Filosofie. Aceasta se găseşte la parterul clădirii centrale a Universităţii “Babeş-Bolyai” (lângă
Biblioteca de Geologie) şi funcţionează în sistem de acces liber la raft.
La eveniment au participat: Rectorul Universitaţii „Babeş-Bolyai”, prof. univ. dr.
Andrei Marga, directorul B.C.U. „Lucian Blaga”, prof.univ.dr. Doru Radosav, prorectorul
universităţii, prof.univ.dr. Nicolae Bocşan, d-na directoare dr. Olimpia Curta, decanul
Facultăţii de Istorie şi Filosofie, conf.univ. dr. Ovidiu Ghitta, cadre didactice, bibliotecari,
studenţi. S-au ţinut discursuri, au fost date interviuri pentru mass media locală.
Înfiinţată în 1950, biblioteca a funcţionat la primul etaj al clădirii universităţii clujene
din strada Mihail Kogălniceanu nr.1 până în anul 2009. Cu toate că, prin statutul său,
fondurile de peste 23000 de volume ale Bibliotecii de Filosofie sunt destinate consultării, în
principal, de către studenţii Facultăţii de Filosofie, caracterul interdisciplinar al materiilor
studiate în cadrul facultăţii a determinat o politică corespunzătoare a achiziţiilor de publicaţii.
Aceasta face ca, fără să fie o bibliotecă specializată pe domeniile colaterale filosofiei, filiala să
acopere prin colecţiile ei de cărţi şi periodice un spectru mai larg de subiecte, între care cele
aferente ştiinţelor sociale şi politice, istoriei, psihologiei, pedagogiei şi jurnalisticii.
Mutarea bibliotecii s-a desfăşurat într-un timp record de două luni, primele
demersuri legate de această acţiune fiind începute după data de 10 ianuarie 2009. N-a fost o
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simpla transbordare, ci şi o transformare a bibliotecii care funcţiona în sistem închis, acum
existând acces liber la publicaţiile expuse la raft. Această acţiune face parte din politica
promovată de biblioteca-mamă (B.C.U.) ca şi de instituţia-gazdă (UBB), şi care se încadrează
în direcţia de evoluţie a bibliotecilor în epoca contemporană, aceea de a deveni mai atractive
şi mai prietenoase cu utilizatorii, astfel încât informaţia căutată sa devină cât mai uşor
accesibilă.
Trebuie apreciat aportul adus de conf. univ. dr. Alexander Baumgarten la
întreaga acţiune, de la demersurile privind modernizarea bibliotecii (alocarea unui spaţiu
potrivit, achiziţionarea mobilierului etc.) şi până la aşezarea publicaţiilor în rafturi, pe
domeniile (temele) stabilite împreună cu acesta. Este remarcabil faptul că domnia sa a oferit
pentru modernizarea bibliotecii o parte din banii alocaţi pentru un grant propriu de cercetare.
Pentru ca mutarea sa aibă loc în cel mai scurt timp, am fost ajutaţi efectiv de colegii
de la alte biblioteci: Melinda Szász şi Mara Todea de la Fizică, Gabriela Florescu şi Ünige
Ferencz de la Ştiinţe politice, Ioana Draşoveanu, Cristina Cătuna şi Diana Pop de la Istorie
veche, Jankó Tünde, Alina Nealcoş, Emil Salamon, Mariana Grosu, Carmen Goga de la
Ştiinţe economice Gabriela Pralea, Éva Szegedi, Diana Moldovan de la Istorie modernă
Monica Baciu şi Adriana Bondor de la Geologie, Mihaela Bedecean de la Academia Română,
studenţi (Berţi Cristian), doctoranzi (Lucian Eugen Pop, Laura Ilinescu, Adela Câmpean,
Livia Bud şi cadre didactice (asist. Ştefan Maftei). La mutarea efectivă a publicaţiilor am fost
sprijiniţi şi de administraţia UBB, care a mobilizat aproximativ 50 de oameni.
Noul spaţiu cuprinde o sală de primire unde se află ghişeul, catalogul
alfabetic, cel sistematic şi garderoba. Mai există o sală-depozit, oficiul de bibliotecă, unde se
găsesc dulapuri cu publicaţii speciale, cu circulaţie lentă sau cu valoare mare şi mesele de
lucru ale bibliotecarilor. Urmează două săli de lectură cu acces liber la raft. Sălile au,
împreună, 35 de locuri pentru cititori, numărul acestora putând fi extins până la 40. În prima
sală cărţile sunt aranjate după cotă. Aici se află şi colecţiile de referinţe şi cele două
calculatoare pentru utilizatori. În cea de-a doua încăpere publicaţiile sunt aşezate pe domenii
ale filosofiei, dispuse cronologic: introducere în filosofie, culturi orientale, presocratici şi
cultură greacă, Platon, Aristotel etc., curente ale filosofiei (filosofia vieţii, postmodernism,
fenomenologie), estetică, etică, filosofia culturii, semiologie şi comunicare, filosofia religiei,
filosofia dreptului, filosofie analitică, filosofia ştiinţei, logică, filosofie românească etc.
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Mobilierul este nou, cu excepţia celui din oficiul de bibliotecă, unde au fost
coborâte dulapuri din fostul spaţiu al bibliotecii.
Investiţia în noua bibliotecă nu s-a încheiat, urmând să fie achiziţionat
sistemul de securitate dotat cu poartă magnetică şi camere de supraveghere, încercându-se
apoi mărirea spaţiului de depozitare prin supraînălţarea rafturilor şi confecţionarea de
pasarele pentru accesul la acestea, se vor achiziţiona calculatoare noi pentru public şi vor fi
montate prize la fiecare loc din sala de lectură.

BIBLIOTECA DE ZOOLOGIE
Expoziţia: “Pe urmele lui Charles Darwin”, realizată cu prilejul aniversării a 200 de
ani de la naşterea “părintelui evoluţionismului” C. Darwin şi 150 de ani de la apariţia celei
mai controversate cărţi “Originea speciilor”.
Intermedierea realizării schimbului intern şi internaţional, prin intermediul serviciului
de specialitate din BCU, cu publicaţiile periodice Entomologica romanica şi Buletin de
informare entomologică, editate de Societatea Română de Lepidopterologie şi UBB –
colaborare directă cu Catedra de Ecologie şi Taxonomie a Departamentului Biologie din
cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie.

FIZIOLOGIE ANIMALĂ

Sub egida Organizaţiei Studenţilor pentru Natură, din cadrul Universităţii BabeşBolyai, in zilele 13-19 martie a.c. s-a desfăşurat un program de schimb de experienţă dintre
studenţii Facultăţii de Biologie si Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai si studenţii Facultăţii
de Biologie din cadrul Universităţii Bucureşti. Printre diferitele activităţi realizate, studenţii
Facultăţii de Biologie din Bucureşti au vizitat si Biblioteca de Fiziologie Animală. Vizita a
fost programată pentru data de 18 martie şi a fost onorată de un număr de circa 15 persoane.
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Biblioteca de Fiziologie Animală a fost vizitată şi de un grup de 7 studenţi străini din
anul pregătitor al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
“Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.
În ambele vizite, au fost prezentate atât serviciile şi fondurile bibliotecii (incluzând
cele mai importante volume deţinute în fondurile proprii şi ultimele achiziţii în materie de
cărţi şi periodice de specialitate), cât şi facilităţile de care beneficiază utilizatorii B.C.U. ClujNapoca: catalogul online al bibliotecii, bazele de date abonate, bazele de date în testare,
precum şi cele destinate utilizatorilor altor biblioteci: împrumut interbibliotecar, referinţe
prin e-mail, bibliografii la cerere. Toate acestea au stârnit interesul vizitatorilor, care s-au
declarat impresionaţi de multitudinea si complexitatea serviciilor oferite.

ŞTIINŢA MEDIULUI
S-a realizat mutarea bibliotecii într-o nouă locaţie din clădirea fostului Institut de
Chimie din cartierul Grigorescu, unde îşi are sediul şi Facultatea de Ştiinţa Mediului.

PROGRAMUL BIBLIOTECILOR FILIALE
Începând cu data de 1 martie 2009 programul de lucru al bibliotecilor filiale şi
speciale ale BCU a fost redus în intervalul orar 8.00-20.00. Decizia de revenire la acest
program a fost cauzată de analiza statisticii circulaţiei cititorilor în intervalul orar 20.00-21.00
precum şi de dificultăţile de ordin administrativ sau de acces în unele spaţii puse la dispoziţie
de către universitatea Babeş- Bolyai bibliotecilor filiale BCU.
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