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PREZENTARE GENERALĂ

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ”LUCIAN BLAGA”

MISIUNE
Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” este o componentă
importantă a sistemului naţional de învăţământ, contribuind activ la dezvoltarea
societăţii noastre prin cultură, educaţie şi ştiinţă, inovaţie şi cercetare. Atât prin
profilul enciclopedic, cât şi datorită caracterului muzeal şi al valorii de patrimoniu a
colecţiilor sale, Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” corespunde
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exigenţelor nevoilor de informare a întregii comunităţi academice locale, naţionale,
precum şi, prin colecţiile digitale, ale celei internaţionale.

ISTORIC
Înfiinţată în 1872, odată cu Universitatea din Cluj, Biblioteca a fost
găzduită iniţial în clădirea Universităţii, avându-l ca prim director pe Szabó Károly,
cel care a unificat fondurile bibliotecii cu ale Muzeului Ardelean. Lucrările pentru
construcţia nouă au început la data de 15 iunie 1906, după planul bibliotecii din
Basel, fiind finalizate doi ani mai târziu. Inaugurarea noii clădiri a avut loc la 18
mai 1909, dar forma arhitecturală definitivă va fi desăvârşită abia în 1934.

CONTINUITATE
După Marea Unire din 1918, Regele Ferdinand I semnează decretul pentru
transformarea Universităţii maghiare din Cluj

în Universitate românească.

Inaugurarea noii instituţii de învăţământ superior va avea loc în prezenţa
Majestăţilor Sale, Regele Ferdinand I şi Regina Maria a României. Aceeaşi
traiectorie a urmat-o şi Biblioteca Universitară, a cărei inaugurare, în prezenţa
familiei regale şi a Guvernului Român, s-a făcut odată cu cea a Universităţii.

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

TRADIŢIE
În Biblioteca Centrală Universitară şi-au desfăşurat activitatea o serie de
personalităţi marcante ale culturii româneşti. Printre aceştia se numără şi Virgil
Vătăşianu, istoric de artă, care a activat în cadrul bibliotecii timp de mai bine de
douăzeci de ani (1925-1947), fiind contemporan cu un alt corifeu al şcolii culturalştiinţifice clujene, Ion Muşlea, unul dintre directorii instituţiei din acea perioadă. O
altă personalitate importantă pentru evoluţia şi devenirea Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj o reprezintă poetul şi filosoful Lucian Blaga care, după
excluderea de la Universitate, a funcţionat, în perioada 1951-1959, ca simplu
bibliotecar. Între anii 1948 şi 1992, denumirea oficială a instituţiei a fost Biblioteca
Centrală Universitară din Cluj, pentru ca, în vara anului 1992, drept semn al
preţuirii moştenirii culturale a marelui poet, noul director, prof. univ. dr. Doru
Radosav, a propus denumirea de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”.

MULTICULTURALITATE
Dezvoltându-se

şi

funcţionând

într-un

oraş

care

preţuieşte

valorile

multiculturale, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” reprezintă, alături de
Universitatea Babeş-Bolyai, una dintre cele mai importante instituţii care conferă
viabilitate acestor valori şi principii ale multiculturalităţii. Fondul de carte maghiară
şi germană este unul dintre cele mai mari şi reprezentative fonduri de publicaţii din
România, fiind foarte important pentru istoria şi cultura Transilvaniei, precum şi a
Europei Centrale.
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EDUCAŢIE
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” sprijină întreg învăţământul
academic clujean, impunându-se atât prin varietatea colecţiilor sale, cât şi prin
servicile de înaltă ţinută şi profesionalism asigurate utilizatorilor săi. Biblioteca
reprezentă, astfel, pentru studenţi un pilon important al formării, educării şi
construirii unei viitoare cariere. În prezent, totalul publicaţiilor se ridică la
3.779.763 volume, din care 506.247 volume sunt periodice. În vederea sprijinirii
procesului de învăţământ, Biblioteca oferă acces la colecţiile celor mai prestigioase
baze de date ştiinţifice internaţionale. Alături de bibliotecile de facultăţi şi cele ale
centrelor culturale, corpul central al BCU pune la dispoziţia utilizatorilor săi 2.473
de locuri, în peste 79 de săli de lectură.

EXCELENŢĂ
Lucrările bibliografice editate în Bibliotecă, precum Anuarul istoriografic al
României şi Referinţe critice, constituie nu numai un important sprijin în informarea
şi documentarea ştiinţifică, ci şi o marcă de excelenţă în cercetarea bibliografică
naţională.

De

asemenea,

publicaţia

Philobiblon.

Multidisciplinary Research in Humanities,

Transylvanian

Journal

of

care apare sub egida bibliotecii, s-a

impus ca o publicaţie ştiinţifică de prestigiu, fiind integrată în importante baze de
date internaţionale.

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

VIZIUNE
Biblioteca Universitară ”Lucian Blaga” din Cluj se adaptează rapid noilor
schimbări

din

societatea

informaţională,

încercând

să

valorifice

valorile

bibliografice de care dispune prin digitalizarea acestora. Biblioteca Digitală
conţine valoroase documente de patrimoniu, precum şi un fond bogat de publicaţii
periodice, grupate în colecţia Transsilvanica, ce permite accesul de la distanţă al
acestora.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Managementul superior al Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga”
este reprezentat de un director general, doi directori generali adjuncţi şi un director
economic. Serviciile/birourile sunt conduse de nouă şefi de serviciu şi şapte şefi de
birou.
Consiliul de Administraţie şi Consiliul Ştiinţific al B.C.U. ”Lucian Blaga” îşi
desfăşoară activitatea în mod firesc, sub conducerea preşedintelui - directorului
general al bibliotecii.
Structura organizatorică în anul 2014 a fost modificată prin numirea unui şef
de birou în fruntea Biroului de Digitizare, înfiinţat, iar personalul fostului birou de
Documentare acum face parte din Serviciului de Cercetare bibliografică, denumit în
continuare Serviciul de Cercetare bibliografică şi documentară.
În clădirea Bibliotecii Centrale îşi desfăşoară activitatea personalul din
Compartimentul de cercetare, Colecţii speciale, arhiva orală şi multimedia,
Compartimentul

Dezvoltarea

colecţiilor,
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evidenţa

publicaţiilor,

prelucrarea,

conservarea şi igienizarea colecţiilor, secţia de împrumut la domiciliu şi permise,
Compartimentul Cercetare bibliografică şi documentare, serviciul de Relaţii cu
publicul şi livrare de documente, Laboratorul de informatică şi biroul de digitizare,
Compartimentul Resurse umane, Marketing, Compartimentul financiar-contabil şi
serviciul Administrativ.
Bibliotecile filiale şi speciale formează şase grupări, fiecare având în frunte
un şef de serviciu / birou, ele fiind grupate în funcţie de aşezarea geografică şi de
specializarea şefului în subordonarea căruia au fost arondate.
S-a continuat colaborarea cu responsabilii de la extensiile Universităţii BabeşBolyai (Bistriţa, Blaj, Gheorgheni, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marmaţiei,
Oradea şi Zalău) efectuându-se vizite de lucru pentru îmbunătăţirea relaţiilor şi a
funcţionării acestor biblioteci.
Reţeaua de biblioteci a B.C.U. a rămas neschimbată în anul 2014 (29 de
biblioteci filiale, 4 speciale în Cluj-Napoca şi 8 biblioteci ale extensiilor Universităţii
Babeş-Bolyai).
Din obiectivele stabilite pentru anul 2014 s-au realizat, în rimul rând, cele
legate de dezvoltarea colecţiilor, de digitizare, de cercetare bibliografică şi
documentare, iar unele – vitale – cum sunt planurile legate de construirea noii
clădiri - au rămas blocate, la nivel ministerial.

B

1

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2014

ACTIVITATEA DE CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI DOCUMENTARE
1.1

CERCETARE. COLECŢII SPECIALE. ARHIVA ISTORIEI ORALE ŞI
MULTIMEDIA

Acest birou şi-a stabilit obiective importante: gestionarea fondului de
documente de bibliotecă specifice Colecţiilor speciale (manuscrise, carte veche
românească şi europeană, stampe, ilustrate, cărţi poştele, hărţi, atlase),
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conservarea acestor documente specifice, dar şi valorificarea ştiinţifică a fondurilor
din Colecţiile speciale ale bibliotecii.
Printre priorităţile evidente trasate se află organizarea şi gestionarea arhivei
de istorie orală, retroconversia in catalogul online al bibliotecii a fondului de
patrimoniu, digitizarea fondurilor de carte veche românească şi europeană şi, mai
ales, publicarea de cataloage ale fondurilor de documente de patrimoniu şi
cataloage de expoziţie.
Igiena documentelor din Colecţii speciale, prelucarea documentelor de
bibliotecă noi achiziţionate (manuscrise, carte veche, ilustrate, albume de artă etc.),
topografierea documentelor nou intrate, catalogarea şi indexarea documentelor în
catalogul online al bibliotecii, întocmirea de bibliografii speciale, pregătirea
documentelor de bibliotecă pentru digitizare, prelucrarea documentelor digitizate în
conformitate cu standardele biblioteconomice, pregătirea expoziţiilor cu documente
din cadrul Colecţiilor speciale, editarea cataloagelor de expoziţie, activitate de
cercetare bibliografică şi ştiinţifică pentru valorificarea documentelor de bibliotecă
din fondurile Colecţiilor speciale sunt printre activităţile curente obişnuite.
Activităţile desfăşurate în Biroul Colecţii Speciale în anul 2014 au vizat
activităţile cotidiene mai sus prezentate. Au fost organizate două expoziţii: una
pentru programul naţional Şcoala altfel şi una pentru Conferinţa ABR. Secţia a fost
prezentată la 30 de grupuri de vizitatori.
Activitatea de cercetare a colectivului acestui birou s-a concretizat în

publicaţii (Biografie şi istorie: Pintea Viteazul, reprezentări culturale; Gabriel
Bethlen în istoriografia românească; Redactarea catalogului şi a notei asupra ediţiei
pentru catalogul V. Melka şi corectarea studiului introductiv; studii şi articole: A
Prisoner and Agent in 1944 Romania. A Fragment of the Memoirs of Pilot Officer
Bertrand Whitley; Istoria orală şi conflictele militare); în bibliografii, baze de

date, contribuţii la ediţii de text (colaborare la editarea Anuarului
Istoriografic al României, bibliografia studiilor despre cărţile vechi publicate în
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Transilvania, selectarea publicaţiilor pentru Proiectul Şcoala Ardeleană, transcrierea
şi editarea pe calculator a
participare la

jurnalului istoricului literar Nae Antonescu), prin

colegii de redacţie (Philobiblon, Studia UBB. Seria Historia,

Anuarul Institutului de Istorie Orală, Revista Bistriţei, Muzeul Judeţean BistriţaNăsăud, Revista arhivelor Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Maramureş).
La Arhiva istoriei orale a fost amenajat un laborator multimedia, în care se pot
desfăşura activităţi specifice (ascultare casete, transcriere, navigare internet). Au
fost instalate 15 calculatoare cu echipamente specifice de istorie orală (căşti pentru
transcriere, kit cu pedale speciale pentru transcriere), care permit desfăşurarea
activităţilor specifice.
În ianuarie 2014 - ianuarie 2015 au fost digitizate un număr de 250 casete
şi a fost elaborată o bază de dată electronică (în ProCite) în care au fost introduse
datele vechi, înregistrate cu ocazia cercetărilor de teren (fişele de casetă). A fost
continuat procesul de înregistrare a casetelor analoage, care au fost donate pe
parcursul anului trecut. Programul cu publicul la sală a fost limitată la 3h/zi. Pe
parcursul anului 2014, arhiva Institutului de Istorie Orală a fost completată, prin
donaţie, cu un număr de 961 înregistrări, acestea fiind aranjate în fişete.
În final, menţionăm că, în ceea ce priveşte prelucrarea cărţii de patrimoniu,
din diversele fonduri ale colecţiilor noastre, se poate remarca o diferenţă
semnificativă între planificarea iniţială şi realizările raportate. Ele au fost datorate,
pe de o parte, unor cauze obiective (concediile de maternitate, angajarea în
activităţi neprogramate în planul de lucru al colectivului), deficienţa de comunicare
cu alte servicii în stabilirea unitară şi corelată a obiectivelor, dar şi unor cauze
subiective.

1.2

CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI DOCUMENTARE

Axul fundamental în jurul căruia se desfăşoară activităţile compartimentului
Cercetare bibliografică şi documentare îl reprezintă componenta de
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cercetare bibliografică şi documentare, ca parte constitutivă a Planului strategic de
dezvoltare a B.C.U. Astfel, activităţile de cercetare bibliografică şi documentare
continuă, pe de-o parte, tradiţia de cercetare bibliografică a instituţiei noastre, prin
elaborarea lucrărilor de tradiţie bibliografică şi pe de altă parte, prin diversificarea
modalităţilor de căutare modernă a informaţiei ştiinţifice, sunt racordate la noile
cerinţe de cercetare şi informare bibliografică lărgind astfel accesul la informare şi
contribuind la eficientizarea procesului de învăţământ.
În cadrul aceleiaşi componente de cercetare funcţionează şi redacţia revistei
Philobiblon prin susţinerea editării căreia, Instituţia noastră urmăreşte sporirea
prestigiului academic atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

S-a continuat activitatea de cercetare a fondului documentar Adrian
Marino. În privinţa numărului de cititori se constată o creştere semnificativă a
frecvenţei (în anul 2013 au fost 2.014 cititori, în anul 2014 numărul acestora s-a
dublat ajungând la 4.267). Acest fapt se datorează atât creşterii numărului de
utilizatori specifici (tineri cercetători, doctoranzi etc.) cât şi, dacă avem în vedere
completarea fondului de carte din Sala Marino, prin prelucrarea sistematică a
publicaţiilor din Donaţia Marino, a îmbogăţirii fondului de cărţi greu de găsit în alte
biblioteci din România. La fondul Adrian Marino s-a ajuns la cota BAM 10.342
(au fost catalogate-clasificate 1450 volume).

Volume
Volume publicaţii
depozit
2013
2014
21888
20830

Volume B.A.M.
2013
1087

2014
1150
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Volume B.R.T.
2013
355

2014
359
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Putem observa, că, cea mai mare parte a publicaţiilor provin din Fondul general şi
legal, iar în privinţa servirii publicaţiilor din cele două fonduri specifice existente în
Sală (Marino şi Raţiu-Tilea), acestea se menţin la nivelul din anul 2013. Un public
restrâns se preocupă şi de fondul documentar Adrian Marino (în special,
cercetători, doctoranzi), care analizează cu predilecţie dosarele corespondenţei
Marino.

La Sala Multimedia se poate observa o anumită constanţă în privinţa
frecvenţei utilizatorilor, se constată familiarizarea utilizatorilor cu căutarea în bazele
de date abonate, interesul tot mai crescut al studenţilor pentru bazele de date,
interesul cadrelor didactice pentru bazele de date, precum şi pentru identificarea
unor posibilităţi de publicare în reviste străine

(identificarea indicelui revistei,

impactul acesteia etc.)

Total utilizatori
2013
17825

2014
18129

Sala Multimedia
Utilizatori baze de
date
2013
2014
10586
10778
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Utilizatori internet
2013
7239

2014
7351

La Sala Multimedia se poate observa o anumită constanţă în privinţa
frecvenţei utilizatorilor, se constată familiarizarea utilizatorilor cu căutarea în bazele
de date abonate, interesul tot mai crescut al studenţilor pentru bazele de date,
interesul cadrelor didactice pentru bazele de date, precum şi pentru identificarea
unor posibilităţi de publicare în reviste străine

(identificarea indicelui revistei,

impactul acesteia etc.)

La Sala de Referinţe în privinţa numărului de utilizatori ai sălii – frecvenţa
este constantă, după cum se poate constata – ea este frecventată, la capacitate
maximă, mai ales în perioada de sesiune – studenţii de la Facultatea de Drept,
precum şi cei de la UMF (în special, studenţi străini), preferă această sală datorită
condiţiilor excepţionale de linişte.
Cititori
2013
4603

Volume
2014
4316

2013
10424
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2014
9615

Colectivul de specialişti de la Documentare din cadrul Departamentului de
Cercetare Bibliografică desfăşoară activităţi de specifice informare şi documentare
bibliografică, adecvate profilului instituţiilor de învăţământ superior, elaborând
bibliografii tematice, sinteze bibliografice, precum şi alte lucrări de informare şi
cercetare documentară. De asemenea, creează şi gestionează baze de date,
furnizează informaţii bibliografice orale şi scrise sau orice alt tip de servicii care
facilitează accesul utilizatorilor la informaţiile solicitate. Raportat la misiunea şi
funcţia B.C.U. efectuează şi cercetări proprii în domeniul bibliologiei şi ştiinţei
informării în vederea desfăşurării adecvate a formării profesionale.
În anul 2014 au fost finalizate volumele: Istorie şi critică literară 2004,
Istorie şi critică literară 2008 (5299 înregistrări), Istorie şi critică literară 2009
(4803 înregistrări) , Istorie şi critică literară 2010 (6352 înregistrări) şi editate pe CD.
Prezentare comparativă – 2013/2014
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Activitatea susţinută din ultimii ani a permis recuperarea cu succes a
decalajului în ceea ce priveşte activitatea de Referinţe critice. Istorie şi critică
literară. S-a stabilit editarea într-un nou format a volumului de Referinţe critice.
Istorie şi critică literară, începând cu anul de referinţă 2010. Se va continua
editarea retrospectivă a volumelor anterioare, fie sub formă de volum anual
independent, fie cumulând 2 sau 3 ani. În paralel cu activitatea pentru seria de
Istorie şi critică literară s-au realizat şi înregistrări (681) pentru seria de Estetică şi
critică literară, urmând ca, într-un viitor apropiat, în funcţie de capacitatea de
muncă a membrilor colectivului, să fie reluat şi această serie a Referinţelor critice.
În anul 2014 a fost finalizat şi apărut al doilea volumul al Anuarul
istoriografic al României, vol. II (2012) însumând 10.798 înregistrări.
Această bibliografie selectivă reflectă producţia istoriografică din anul 2012, are
16

trei indici: de autor, de nume şi de subiecte. Titlurile şi descriptorii tematici sunt
traduse în limba engleză. Lucrarea a fost realizată cu aceiaşi colaboratori interni şi
externi ca şi primul volum.

Baza de date LIS, cu lucrări de biblioteconomie şi ştiinţa informării
(monografii, lucrări, studii etc.) intrate în fondul B.C.U. ”Lucian Blaga”, s-a
completat cu 823 de noi referinţe.
Indicele revistei Cercetări filosofice, respectiv baza de date cu articole de
filosofie s-a completat cu : 2496 titluri noi, 1156 titluri modificate, 397 autoritaţi
create, precum şi 131 autorităţi corectate.
Bibliografiile tematice existente de Studii de ştiinţe sociale în presa
maghiară din Romania (1945-2007) au fost unificate, însumând 40.000 de
înregistrări indexate cu 5 tipuri de indici (corectura, uniformizarea limbajului şi a
tematicii, eliminarea redundanţelor). Au fost prelucrate reviste noi (Romániai
Magyar Jogtudományi Közlöny), s-a continuat prelucrarea titlurilor de reviste care
figurează deja în baza de date (Erdélyi Múzeum, Kellék, WEB, A Hét etc.) , în total
realizându-se 2500 de înregistrări.
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În anul 2014 au fost elaborate 14 bibliografii la cerere având ca temă
fie o personalitate istorică, culturală sau ştiinţifică (Constantin Brâncoveanu, Mircea
Ivănescu, Leonid Mămăligă, Aurel P. Bănuţ, Ion Vlad, Traian Gherman, Smaranda
Gheorghiu şi Zoe Gârbea, Ion Pop Reteganul), fie un subiect specific (Bucovina,
Hidrocentrala Porţile de Fier, Vikingii, Managementul resurselor umane în IMM-uri,
Fond referinţe BCU, Artişti plastici clujeni).
În anul 2014 au apărut cele două volume ale revistei Philobiblon. Studii
publicate în revistă sunt – începând cu anul 1996 – preluate şi difuzate cu text
integral de către Platforma EBSCOhost de la EBSCO Publishing Co. În următoarele
baze de date:
•

Academic Search Complete – începând cu anul 2005

•

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text - - seria
completă, începând cu anul 1996

•

Baza internaţională de date ProQuest – Research Library Database

Revista Philobiblon este indexată în ERIH Plus – European Reference Index for the
Humanities and Social Science şi în Scopus-SciVerse, începând cu anul 2011.
Revista Philobiblon continuă să ofere un cadru multidisciplinar de manifestare şi
comunicare internaţională pentru cercetători din Universităţile clujene, din
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Transilvania, din România şi din ţările limitrofe, în domeniul multidisciplinar al
ştiinţelor umane.

1.3

ACTIVITATEA EDITORIALĂ

Volumelor reprezentative, publicate la nivel instituţional, menţionate mai sus,
(Anuarul Istoriografic al României, Referinţe critice. Istorie şi critică
literară, Philobiblon) se adaugă lucrările individuale 1 şi studiile, articolele
publicate pe paginile unor reviste ştiinţifice de către colegii noştri, demonstrând
preocupările variate ale bibliotecarilor, de exemplu: cărţi: Matematici aplicate în
economie; Vocile unei istorii neterminate. Presa idiş din spaţiul românesc extracarpatic

1855-1900;

cursul

universitar

Bevezetés

a

könyvtártudományba

(Introducere în biblioteconomie); articole: Fixed points of set-valued contractions in
partial metric spaces endowed with a graph (In: Carpathian Jorunal of
Mathematics); Fixed points for multivalued contractions in b-metric spaces with
applications to fractals (In: Taiwanesse J Math); New results on coupled fixed point
theory in metric spaces endowed with a direct graph (In: Fixed Point Theory an
Applications); A reverans Yitzik Mangern. Perspektivn oyf gerotene iberzetsungen
fun yidisher poezye oyf rumenish un farkert (In: Afn Shvel, New York);
Transylvanianism an Interculturality in Review Discourse (Early 20th Century) (In:
Philobiblon); A 19. századi Románia jiddis sajtójának cionizmusképe (In: REGIO);
From Literature to Culture, from Politics to Economy. Yiddish Periodicals of General
Information in 19th Century Romania (In: Studia Iudaica) etc.

1

Vezi şi la Cercetare. Colecţii Speciale. Arhiva Istoriei Orale şi Multimedia
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2

ACTIVITATEA LABORATORULUI DE INFORMATICĂ ŞI DIGITIZARE

Colectivul Laboratorului de Informatică şi Digitizare, în colaborare
cu colegii implicaţi în activităţile respective din bibliotecă, a contribuit cu succes şi
în anul 2014 la îmbunătăţirea serviciilor oferite utilizatorilor. Rezultatele s-au
concretizat în:
•

integrarea catalogului online în WorldCat (OCLC) - cele mai
mare catalog internaţional- au fost înregistrate 576.915 titluri, respinse
3.771 (<0,6%), (acestea vor fi reintegrate în OCLC după corecturile
efectuate)

•

finalizarea digitizării catalogului de periodice pe fişe de evidenţă
format A5 – 246 de cutii, 66.391 de pagini, reprezentate în 43.504
documente PDF (titluri + fişe de trimitere)

•

activarea interfeţei în limba germană pentru catalogul online

•

schimbarea versiunii aplicaţiei DSpace pentru căutarea în biblioteca
digitală, de la 1.7 la 4.1

Biblioteca

digitală

http://documente.bcucluj.ro –

–

http://dspace.bcucluj.ro/

şi

s-a îmbogăţit cu 120.692 de pagini scanate,

reprezentate în 3.593 de documente PDF, după cum urmează: Documente de

patrimoniu: 14 manuscrise (1.447 pagini scanate şi 177 PDF-uri create);
235

cărţi

vechi,

(56.296

pagini

scanate

şi

427

PDF-uri)

http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html; Periodice: 6 titluri noi şi 2 titlu
completare, reprezentând

2.275 documente PDF, 49.716

http://documente.bcucluj.ro/periodice.html,

pagini scanate,

http://dspace.bcucluj.ro;

Lucrări

autori (descrieri analitice): 276 titluri, 3.673 pag. scanate, 285 pdf; Resurse
gratuite – 15 titluri cu 16 PDF-uri; Materiale iconografice: 2 tablouri, 16
stampe, 8 hărţi, 64 fotografii, 140 ilustrate, 315 afişe teatrale, însumând 769
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imagini, 315 fişiere PDF; Alte documente ale B.C.U. digitizate: 24 cărţi,
4.693 pagini, 24 PDF-uri; la cererea utilizatorilor:

5.278 pagini scanate, în

valoare de 3.772,70 lei.

Cataloagele

La

tradiţionale

digitizate

aflate

la

adresa

http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/ s-a completat catalogul de periodice din
Biblioteca Centrală: 160 de cutii (total 246), literele F-Z, 43.206 de pagini
scanate (total 66.391), reprezentate în 28.617 de documente PDF, în total
43.504 fişe de evidenţă (titluri + fişe de trimitere), afllate la adresa
http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/cp.
Cereri din catalogul de periodice: 16.599 (5.725 în 2013, 10.702 în 2014)
În privinţa consultării bibliotecii digitale pe anul 2014 avem următoarele date
statistice:
• portalul Dspace a avut un număr de 33.284 vizite, din partea a 19.501
vizitatori şi au fost accesate 422.606 de pagini.
• biblioteca digitală Transsilvanica “a primit” 17.421 de vizite, din partea
a 8.039 de persoane, care au accesat 45.171 de pagini
• cataloagele vechi digitizate : 27.288 vizite, 12.289 vizitatori, 184.895
pagini accesate (s-au accesat mai mult pagini, ceea ce înseamnă că
scanarea cataloagelor şi postarea lor pe pagina bibliotecii este de un real
folos în regăsirea informaţiilor căutate de către cititori)

S-au actualizat resursele electronice abonate de către Biblioteca Centrală
Universitară ”Lucian Blaga”, de către Universitatea Babeş-Bolyai sau furnizate de
proiectul Anelis:
¾ Baze de date (de exemplu : AIP – American Institute of Physics,
EBSCO A to Z, EBSCO – Academic Search Complete, EBSCO – Business
Source Complete, EBSCO ART Fulltext, Emerald Management Extra –
abonată de B.C.U., JSTOR. Arts & Science Collection I, MathSciNet,
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SAGE Journals on-line, Science Direct, Scopus, SpringerLink – abonată
de B.C.U., Thomson ISI, Zentralblatt MATH )
¾ Colecţii de cǎrţi electronice (de exemplu: EBrary. Academic
Complete – abonată de B.C.U., Springerlink.Chemistry and Materials
Science, SpringerLink. Books. Science & Law, SpringerLink. Books. Earth
and Environmental Science sau Science Direct. Books. Physics &
Astronomy).
S-au mai executat:
 actualizarea

paginii

web

a

bibliotecii

digitale

Transsilvanica

http://documente.bcucluj.ro/, modificare design şi întreţinere, crearea
paginilor web de semnalare a periodicelor transpuse în format electronic,
optimizarea şi actualizarea paginilor de semnalare a documentelor
electronice, verificări lunare a documentelor digitizate şi postate on-line,
urmărirea acccesării documentelor din paginile Bibliotecii digitale prin
Google analitycs (nr. De accesări, tarfic, mapă zone de accesare etc.),
 întreţinerea aplicaţiei Dspace pentru accesarea bibliotecii digitale: au fost
încărcate în sistem 1.489 înregistrări noi sau refăcute (ceaa ce presupune
extragere de descrieri din Aleph, prelucrare în Excel şi creare fişiere XML), sa făcut legătura cu OAISTER Database şi s-au înregistrat în WorldCat cele
42.221 PDF-uri existente,
 întreţinerea paginii de web intranet (http://www.bcucluj.ro/intranet): date
statitice, legislaţie, lucrări de specialitate ale personalului, informaţii din
domeniul biblioteconomic)
 actualiziarea paginii web a revistei Philobiblon http://www.philobiblon.ro/
sau http://www.philobiblon.eu/.

Pagina web generală aflată la adresa www.bcucluju.or a fost vizitată de
242.211 ori, de un număr de 80.207 de vizitatori diferiţi şi au fost afişate
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596.602 pagini (valori aproape identice cu cele din anul 2013). S-au efectuat
167.320 tranzacţii de referinţe virtuale şi 691.200 vizite virtuale.
În anul 2014 Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" a avut 310.934 de
vizitatori.
În privinţa dotării cu hardware a Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian
Blaga”, în acest moment avem ca existent funcţional 13 servere, 240 calculatoare
(178 la bibliotecari, 62 la public) ale B.C.U.; la acestea se adaugă 108
(24+84) calculatoare ale U.B.B., 55 imprimante ale B.C.U. + 24 ale U.B.B., 3
imprimante de generare barcod, 3 imprimante de generare carduri, 91 cititoare de
barcod, 23 infoliatoare, 15 scannere şi 17 copiatoare (10 ale B.C.U. + 7 ale
U.B.B.).
Echipamente noi achiziţionate de către B.C.U. în 2014: 24 calculatoare, 5 unităţi
centrale, 5 imprimante şu 1 pentru carduri, 8 cititoare de barcoduri, 3 routere, alte
componente de reţea sau pentru calculatoare (memorii, surse, plăci video, tastaturi,
mouse-uri, plăci de reţea în valoare de 35.336 lei.

CONCLUZII
Activitatea de informatizare şi digitizare s-a concretizat în realizări
importante, precum: înregistrările din catalogul onlin al bibliotecii se regăsesc în
WorldCat, cel mai mare catalog cumulativ din lume; B.C.U. ”Lucian Blaga” este
singura bibliotecă din România cu portal unic de căutare în catalogul on-line şi
bazele de date abonate, avem acces de la distanţă la textul integral al
documentelor prin validare cu permisul de bibliotecă; biblioteca digitală este
vizibilă în WorldCat, prin legătura dintre aplicaţia DSpace şi Oaister Database
(singuri din România); sistemul integrat de bibliotecă Aleph se utilizează în toate
departamentele şi bibliotecile filiale; cataloagele tradiţionale privind descrierile de
cărţi şi documente de patrimoniu din Biblioteca Centrală au fost integral digitizate,
fiind accesate din ce în ce mai mulţi dintre utilizatori; s-a finalizat scanarea
catalogului de periodice, solicitările on-line de carte şi documente de
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patrimoniu se fac atât din catalogul Aleph, cât şi din toate cataloagele tradiţionale
digitizate şi sunt implementate la Biblioteca de Filologie şi FSEGA din 2013;
înregistrarea on-line a solicitărilor utilizatorilor privind referinţele virtuale,
bibliografiile la cerere, documentele pentru scanare şi alte tipuri de informaţii se
face în sistem centralizat cu aplicaţia Helpdesk, pe 2014 fiind administrate 244
de tickete.
Pe lângă aspectele pozitive, s-au înregistrat şi câteva aspecte negative,
care au perturbat serios bunul mers al activităţilor în biblioteca noastră: în primul
rând, numărul insuficient de licenţe Aleph (există 52 licenţe pentru
bibliotecari şi 38 pentru webOPAC – blocajele au creat probleme mari în utilizarea
modulului de Circulaţie, a tranzacţiilor de împrumut, licenţele sunt foarte scumpe),
portalul EDS nu cuprinde biblioteca digitală şi bazele de date proprii,
rezervările şi solicitările on-line ale publicaţiilor se face doar în biblioteca centrală
şi la două biblioteci filiale, încă nu s-a realizat preluarea bazelor din aplicaţia
Reference WebPoster în Aleph, nu avem implementată o aplicaţie pentru pentru
fluxul de scanare a documentelor digitizate. De asemenea, serverele şi
calculatoarele, în mare parte, sunt mai vechi de cinci ani, sistemul de stocare şi
back-up este plin, scannerele sunt vechi şi se defectează mereu.

3

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DE RELAŢII CU PUBLICUL

Dezvoltarea şi lărgirea accesului la sursele de informare tradiţionale şi
electronice proprii şi la sursele de informare ale altor biblioteci, instituţii de
cercetare, diversificarea metodelor şi tehnicilor de regăsire a informaţiilor, indiferent
de suportul acestora şi acordarea asistenţei specializate utilizatorilor şi introducerea
unor noi servicii sau dezvoltarea celor existente pe baza rezultatelor sondajelor
sociologice aplicate utilizatorilor existenţi şi potenţiali au fost şi în anul 2014 în
atenţia noastră.
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Activitatea de relaţii cu publicul, abordat la modul general, s-a axat pe
stimularea unui dialog permanent cu utilizatorii în vederea îndeplinirii cerinţelor de
informare şi documentare ale acestora, cunoaşterea noilor tehnologii de accesare a
informaţiei (baze de date, cărţi electronice) şi posibilitatea de a oferi informaţii prin
căutări asistate; atragerea unor utilizatori noi înspre sălile mai puţin frecventate,
motivarea şi încurajarea colegilor tineri, asigurarea calităţii, crearea unui climat
plăcut în sălile de lectură şi păstrarea unor raporturi amiabile cu cititorii;
perfecţionarea continuă pentru asigurarea informaţiilor ştiinţifice de înalt nivel,
sprijinirea practicii studenţilor de la facultăţile din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”
şi integrarea voluntarilor în activităţile specifice birourilor.
Preocuparea permanentă care vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor
oferite utilizatorilor Bibliotecii Centrale şi ai bibliotecilor filiale s-au concretizat, cum
am mai amintit, în facilităţi asigurate cititorilor: accesarea de la distanţă a
textului integral al documentelor aflate în bazele EBSCO, prin intermediul
portalului EDS, solicitări on-line în Biblioteca Centrală din toate cataloagele
aflate pe pagina bibliotecii, solicitarea cărţilor de la Bibliotecile filiale de
Filologie şi FSEGA.
Documentele din Biblioteca Digitală 2 pot fi accesate la adresele
http://dspace.bcucluj.ro/

şi

http://documente.bcucluj.ro,

documentele

de

patrimoniu reprezentative pentru Transilvania (manuscrise, cărţi vechi) la adresa
http://documente.bcucluj.ro/patrimoniu.html, iar cataloagele tradiţionale digitizate
se află la adresa http://www.bcucluj.ro/re/catalogold/.

2

Iată câteva adrese care se referă la Biblioteca Digitală: http://www.upm.ro/ldmd/LDMD02/Hst/Hst%2002%2036.pdf
http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2013/5.pdf
http://www.tocmai.ro/targoviste-moneda-cusa-voda-spre-pomenirea-1874-20426332.html
http://giconet.blogspot.ro/2010/12/o-cautare-generalul-gheorghe-bagulescu.html
http://brasovromania.net/2015/01/brasovul-locul-preferat-al-gerului-polar-vezi-aicigalerie-foto-cu-zapezile-de-altadata/
http://brasovromania.net/2014/09/amintiri-din-brasov-strada-republicii-pe-la-1900/
https://mihaelaursa.wordpress.com/2014/09/22/carti-de-ale-mele-open-access/
http://romaniaperfecta.ro/2014/02/
https://blogideologic.wordpress.com/2014/03/04/iorga-despre-cartea-lui-sombart-din-1913/
http://www.cntdr.ro/sites/default/files/c2012/c2012a18.pdf
http://www.sestras.ro/?page_id=715
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Portalul EDS – EBSCO Discovery Service – permite accesarea
simultană a tuturor bazelor de date abonate, iar prin opţiunea Întreabă

bibliotecarul bibliotecarul de referinţă răspunde la solicitările cititorilor.
A fost realizată pagina web pentru promovarea Institutului de Iudaistică şi
Istorie

Evreiască

”Dr.

Moshe

Carmilly”

şi

a

bibliotecii

speciale

(institute.ubbcluj.ro/stiud).
Pentru promovarea serviciilor bibliotecii s-a menţinut o colaborare eficientă şi
activă cu presa clujeană, regională şi s-au valorificat materiale postate în biblioteca
digitală a B.C.U. în media online (bloguri, forumuri, media socială).

3.1

FRECVENŢA CITITORILOR ŞI VOLUMELE CONSULTATE

În linii mari, se poate constata o uşoară scădere în privinţa frecvenţei, ce se
poate explica cu noul serviciu implementat: accesarea de la distanţă a textului
integral al documentelor sflate în bazele EBSCO, prin portalul EDS, pe baza
permisului de bibliotecă.
În anul 2014 au fost eliberate 6.490 permise, din care 715 au fost permise
ocazionale. Au fost efectuate 3.909 vize. Din cei 75.001 de utilizatori înscrişi şi
înregistraţi în modulul de Circulaţie – Aleph numărul celor din categoria ”activi” a
fost 20.368.
În cele 79 de săli de lectură sunt 2.473 de locuri, din care 531 de locuri se
regăsesc în Biblioteca Centrală (13 săli de lectură, 3 cu servire din Depozite).
În Biblioteca Centrală în sălile de lectură (Ştiinţe Sociale Contemporane,
Adrian Marino, Szabó Károly, Alexandru Lapedatu, Mikó Imre şi Biblioteca de
Psihologie-Pedagogie, Gheorghe Bariţiu) s-au consultat 319.982 volume de către
88.272 cititori. Din Depozitele închise s-au servit 176.250 volume. Secţia de
Împrumut din Biblioteca Centrală a avut 21.321 cititori, care au împrumutat
40.884 volume la domiciliu.
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La bibliotecile filiale frecvenţa cititorilor, în anul 2014, în sălile de lectură a
fost următoarea: 112.610 cititori au consultat 288.653 volume, şi 39.025
cititori au împrumutat 62.696 volume. Se poate observa o semnificativă scădere
atât numărul cititorilor, cât şi numărul volumelor consultate. Este nevoie de măsuri
urgente pentru a remedia această situaţie.
Conform evidenţelor din Google Docs (evidenţă centralizată automat) în
bibliotecile din reţeaua B.C.U. au fost consultate

7624.088 volume de către

310.934 cititori. Din acest total, cărţile au fost 489.854 volume, iar periodice
134.234 volume.
Pin secţia de Împrumut intern s-au oferit 566 volume la cererea a 286 de
cititori, iar la Împrumut internaţional s-au împrumutat 251 volume la 83 de solicitări
(ţări din Europa, Statele Unite ale Americii etc.). Au fost expediate 647 de volume
prin livrare de documente (Document delivery) la 136 cititori. Tranzacţiile de
împrumut interbibliotecar (1464 volume la 505 cititori) s-au desfăşurat cu parteneri
din Statele Unite ale Americii, Franta, Macedonia, Slovacia, Spania, Italia, Marea
Britanie, Austria, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Germania, Australia, Ungaria,
Polonia, Cehia, Elvetia, Slovenia, India, Canada, Rusia, Republica Moldova,
Finlanda,Estonia.

4

DEZVOLTAREA COLECŢIILOR

Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci reprezintă una din
activităţile esenţiale, complexe şi de mare responsabilitate, de care depinde, în
ultimă instanţă, realizarea celorlalte elemente ce definesc o bibliotecă.
Serviciul urmăreşte aplicarea politicii de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecii
Centrale Universitare stabilită la nivelul conducerii, aflată în concordanţă cu
stretegiile de dezvoltarea ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale celor de
cercetare din Cluj-Napoca.
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Dezvoltarea colecţiilor se face prin achiziţionarea de pe piaţa internă şi
externă a publicaţiilor necesare procesului de formare-educare precum şi cercetării
de înaltă performanţă.
Căile de achiziţie sunt cumpărarea publicaţiilor de la producătorii de
informaţii sau prin intermediari, preluarea donaţiilor de la persoane fizice sau
juridice, transferul din diverse surse, precum şi schimbul de publicaţii practicat cu
instituţii din ţară şi străinătate.
Accentul este pus pe achiziţia curentă a publicaţiilor, fără a neglija achiziţia
retrospectivă a acelor publicaţii reprezentative pentru colecţiile bibliotecii (cu
precădere a publicaţiilor de patrimoniu).
Un aspect deosebit de important pentru respectarea politicii de dezvoltare a
colecţiilor BCU îl reprezintă asigurarea celor mai actuale şi performante surse de
informare din domeniul producţiei şi gestiunii informaţiei, precum şi o relaţie corectă
de informare reciprocă cu cadrele didactice universitare şi cercetătorii din instituţiile
clujene.
Un alt aspect important îl constituie evidenţa publicaţiilor intrate în colecţiile
bibliotecii, modul în care acestea sunt gestionate. Din acest punct de vedere se
urmăreşte verificarea periodică a gestiunilor şi eliminarea din colecţii a publicaţiilor
depăşite fizic sau moral.
Schimbul interbibliotecar îşi propune cu precădere promovarea rezultatelor
ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor din mediul universitar şi academic
clujean şi nu numai, prin relaţiile cu mari biblioteci universitare din ţară şi din lume.
Activitatea Serviciului Dezvoltarea colecţiilor pe anul 2014 s-a păstrat, în
ansamblu, la nivelul parametrilor anilor precedenţi, de data aceasta cu marcarea
unei stabilităţi la nivelul echipei (după cca trei ani de provizirat pe câteva posturi
importante).

La data de 31 decembrie 2014 colecţiile B.C.U. s-au ridicat la un
număr de 3.779.763 de volume, creşterea efectivă fiind reprezentată de un
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număr de 49.990 de volume (cu 4.924 volume mai mult decât în anul 2013), în
valoare de 1.249.115 lei, din care 12.532 volume (cu 919 volume mai mult
decât în anul 2013) în valoare de 613.118 lei au fost cumpărături (9.719 volume
cărţi româneşti în valoare de 291.965 lei şi 704 volume cărţi străine în valoare de
320.466 lei; se poate vedea raportul disproporţional între volumele intrate şi preţul
acestora în cazul cărţilor străine, acestea fiind foarte scumpe!). Prin Depozitul
Legal au intrat 19.577 volume de publicaţii (cu 4.805 volume mai mult decât în
anul 2013), iar prin donaţii 17.583 de volume (cu 319 volume mai mult decât
în anul precdenet) (16.678 volume din ţară şi 905 volume din străinătate); s-a
continuat prelucrarea donaţiei Profesor Mircea Muthu, donaţiei Muşlea, donaţiei
Profesor Crişan Mircioiu, donaţiei familiei David – Bistriţa, donaţiei Ioan Felea şi
prelucrarea donaţiei Constantin Mustată. Am primit în continuare donaţie din partea
Delegaţiei Comunităţii Valone, din partea U.B.B. – Presa Universitară Clujeană, de
asemenea, din partea Fundaţiei Sapientia, donaţii prin Proiectul Márai, donaţia din
partea profesorului Heinz Schuller, donaţia Lauro Grassi. A fost prelucrată cea mai
mare pate a donaţiei familiei Becker-Boroş (Germania). La aceastea se adaugă
donaţiile tezelor de doctorat venite de la U.B.B., U.M.F. şi U.M.T. din Cluj, dar şi
de la U.M.F. Tg.Mureş.
O cantitate mare de publicaţii prelucrate şi introduse în evidenţe a provenit
din Donaţia Adrian Marino.
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Prin Schimb intern şi internaţional au intrat 1.317 volume (382
volume de la parteneri din ţară şi 935 volume de la parteneri din străinătate).
În anul 2014 nu s-a transferat niciun volume de la U.B.B. în fondul Bibliotecii
de Ştiinţe Sociale Contemporane din Biblioteca Centrală.
Cantitatea volumelor de cărţi este cea mai mare, însumând 38.192 volume,
în valoare de 738.932 lei. Au intrat 9.247 volume de periodice în valoare de
477.999 lei, hărţi achiziţionate 12 bucăţi, în valoare de 115 ron, 116 manuscrise
şi 16 obiecte muzeale, din care evidenţiem donaţia portretului suprarealist al
poetului Lucian Blaga de către realizatorul acestuia, pictorul renumit Radu-Anton
Maier, unul dintre cei care au făcut parte din „corifeii genera iei explosive ai
anilor 70” 3 . La „grupuri” au intrat 2.311 volume. Numărul CD/DVD-uri se ridică la
1.317 bucăţi.
Cumpărătura, la fel ca în anul 2013 reprezintă abia 25% din totalul intrărilor.

Documentele pe suport hârtie sunt completate cu o colecţie valoroasă de cărţi
în format electronic şi literatură de specialitate de cel mai înalt nivel ştiinţific la care
utilizatorii bibiliotecii au acces. Astfel, cadrele didactice şi studenţii pot accesa în
jur de 200.000 de cărţi electronice ştiinţifice în colecţiile Springer Link şi ProQuest
(abonate).
Pentru anul 2014 publicaţiile cu apariţie periodică includ 128 de titluri de
periodice româneşti abonate, 146 de titluri de reviste de specialitate cumpărate de
la Editura Academiei şi 603 de tiluri de periodice intrate prin schimb internaţional.

5
5.1

PRELUCRAREA COLECŢIILOR

PREZENTAREA SERVICIULUI DE CATALOGARE – INDEXARE

3

Prof. univ. dr. Alexandra Rus., Radu. Venedig. Laguna Malata. Interview anlässlich der Einzelausstellung,
Klausenburg, 2007.
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Acest serviciu asigură prelucrarea publicaţiilor (monografii, material cartografic,
resurse electronice) prin descrierea catalografică şi de conţinut în scopul lărgirii
bazei bibliografice şi a facilitării regăsirii informaţiei în catalogul online şi în
cataloagele tradiţionale ale bibliotecii.

Activităţile desfăşurate în cadrul compartimenului au un caracter tehnic, de
specialitate, dat de ansamblul normelor şi standardelor internaţionale de prelucrare,
specifice fiecărui tip de publicaţie.

Aceste standarde sunt elaborate de IFLA (International Federation of Library
Associations) – organism ştiinţific internaţional, cu rol de for metodologic pentru
toate activităţile de bibliotecă – şi urmăresc asigurarea prelucrării unitare a
informaţiei în vederea înlesnirii accesului liber şi schimbului internaţional de
informaţie şi cunoaştere.

În cadrul serviciului se prelucrează publicaţii din următoarele surse: achiziţii,
donaţii, schimb internaţional şi Depozit legal, atât pentru colecţiile unităţii centrale
cât şi pentru bibliotecile filiale, care funcţionează ca biblioteci de specialitate.

În acest scop este utilizat ca suport şi instrument informatic programul integrat de
bibliotecă ALEPH 500 care a fost conceput astfel încât să permită, cu şi fără
parametrizări locale, aplicarea standardelor internaţionale de prelucrare.

Prelucrarea urmează evidenţei documentelor şi presupune efectuarea de înregistrări
şi gestiunea concomitentă a două baze de date: baza bibliografică şi baza
autorităţilor. Scopul gestiunii şi extinderii acestor baze de date este furnizarea
informaţiilor necesare regăsirii informaţiilor în scopul accesării, livrării, validării şi
utilizării acestora.
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Baza bibliografică şi baza autorităţilor alcătuiesc cataloagele bibliotecii care
oglindesc colecţiile deţinute şi asigură funcţia regăsirii informaţiilor, deci
influenţează direct calitatea şi eficienţa tuturor serviciilor prestate utilizatorilor.

5.2

ACTIVITĂŢI TEHNICE PRINCIPALE

5.2.1. Catalogarea publicaţiilor şi redactarea notiţei bibliografice
constă în descrierea elementelor bibliografice specifice fiecărui document
(monografie-carte, material cartografic sau resursă electronică): autor, titlu, ediţie,
date de apariţie (loc, editură, an), descriere fizică ş.a.m.d. Provenienţa titlurilor
catalogate este : Depozit legal, achiziţii, donaţii, schimb internaţional şi
retroconversie (catalogare electronică retrospectivă).
5.2.2. Clasificarea şi indexarea publicaţiilor sunt sisteme de descriere a
conţinutului documentelor, având rolul asigurării funcţiei de regăsire a informaţiilor
după criteriul subiect, atât în bibliotecile tradiţionale cât şi în bazele de date.
Clasificarea şi indexarea sistematizează, urmând principii şi reguli precise,
ansamblul cunoştinţelor în toate ştiinţele şi disciplinele, utilizând în acest scop
metode şi tehnici specifice, standardizate internaţional.
De asemenea, clasificarea şi indexarea publicaţiilor sunt activităţi tehnice de
prelucrare a informaţiilor şi presupun analiza conţinutului documentelor, selecţia
conceptelor şi exprimarea acestora prin notaţii standard sau utilizând limbajul
documentar al indexării.
5.2.3. Gestiunea bazei autorităţilor (vedetelor de subiect) este o
activitate tehnică prin care se efectuează controlul automatizat standard al formelor
tuturor vedetelor utilizate în catalogare, clasificare şi indexare.
Sunt gestionate următoarele tipuri de vedete-subiect : nume de persoană, nume de
familii, titluri uniforme, nume de colectivităţi (organizaţii, congrese şi conferinţe),
subiecte propriu-zise, subiecte geografice.
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Categoria subiectelor propriu-zise este controlată multilingv în limbile : română,
engleză şi maghiară, ceea ce extinde accesibilitatea la interogarea pe subiecte a
bazei bibliografice.
Scopul este eficientizarea regăsirii informaţiei la utilizator fiind înlăturată bariera
lingvistică şi, de asemenea, permite schimbul naţional şi internaţional de informaţie
şi cunoaştere.
5.2.4. Gestiunea bazei bibliografice este o activitate tehnică prin care se
efectuează controlul standard al uniformităţii tuturor înregistrărilor bibliografice, atât
din punct de vedere catalografic cât şi al conţinutului prin clasificare-indexare. Este
activitatea de supervizare, verificare şi întreţinere a catalogului online.
5.2.5. Retroconversia fondurilor de publicaţii constă în prelucrarea
automatizată retrospectivă a tuturor colecţiilor bibliotecii astfel încât catalogul online
să devină, la un moment dat, oglinda exhaustivă a acestora.
5.2.6. Formarea profesională

a bibliotecarilor din propria reţea şi

sprijin metodologic, la cerere, bibliotecilor universitare solicitante
5.2.7. Formarea şi informarea utilizatorilor la cerere sau în servicii pentru
public

S-au catalogat şi indexat în Serviciul de Catalogare – indexare şi bibliotecile
filiale un total de 23.905 titluri în catalogul online ALEPH şi s-au creat 10.958
fişiere de autorităţi noi. S-a continuat programul de retroconversie, baza
îmbogăţindu-se cu 9.395 înregistrări executate de 71 de bibliotecari din B.C.U.
Colectivul din Serviciul de Catalogare-clasificare executat toate corecturile,
actualizările necesare în baza bibliografică şi în baza de autorităţi (12.700
înregistrări). S-au catalogat 16.643 titluri din Fondul legal (cărţi).

6
6.1

BIBLIOTECILE FILIALE

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE I
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Serviciul Biblioteci Filiale I este alcătuit din 7 biblioteci (Botanică, Geologie,
Fiziologia plantelor, Fiziologia animalelor, Zoologie, Fizică şi Chimie). Colectivul
serviciului, în cursul anului 2014 a fost format din 10 bibliotecari cu studii
superioare şi un bibliotecar cu studii de scurtă durată.

SERVICIUL
BIBLIOTECI FILIALE I

BOTANICĂ

GEOLOGIE

FIZIOLOGIA
ANIMALELOR

FIZIOLOGIA
PLANTELOR

CHIMIE

FIZICĂ

ZOOLOGIE
Rolul şi funcţiile serviciului în cadrul instituţiei
Rolul serviciului în cadrul instituţiei este de a se adapta la specificul şi
dinamica structurii facultăţilor deservite de catre bibliotecile filiale, să asigure
accesul la informaţie, să corespundă nevoilor utilizatorilor (cadre didactice,
studenti, cercetatori) şi să prezinte continuitate şi flexibilitate.
Funcţiile de bază ale bibliotecilor din cadrul serviciului sunt: sprijinirea
procesului de invăţământ şi cercetare şi de a facilita regăsirea informaţiilor necesare
utilizatorilor.
Principalele activităţi care se derulează în mod curent sunt: activităţile cu
publicul şi activităţile de completarea şi organizarea fondurilor de publicaţii, iar pe
lângă acestea s-au continuat activitatea de retroconversie, activităţile bibliografice,
inventarierea periodică a fondurilor de publicaţii, precum şi îndeplinirea
obiectivelor propuse pentru anul 2014.
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Publicaţii prelucrate pe parcursul anului 2014
Biblioteca
Cărţi 2014
Periodice
Total 2014
Titluri /
2014
Titluri / Volume
Volume
Titluri /
Volume
Geologie
100
103
60
90
160
193
Fiz. Plant.
18
33
11
13
29
46
Botanica
98
103
60
92
158
195
Fiz. An.
45
54
10
24
55
78
Zoologie
139
158
81
92
220
250
Fizică
97
101
14
18
111
119
Chimie
102
207
30
39
132
246
TOTAL
599
759
266
368
865
1127
Comparaţie între anul 2014 şi 2013, în ceea ce priveşte numărul total de titluri
i volume prelucrate:
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Comparaţie între anii 2013 şi 2014 privind prelucrarea publicaţiilor:
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TOTAL PRELUCRĂRI
2013

2014
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Se observă o scădere a numărului de titluri şi numărului de volume prelucrate în 2014 faţă de
2013.
CĂRȚI INTRATE ÎN ANUL 2014
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PERIODICE INTRATE ÎN ANUL 2014
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Titluri
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Ab. ţară

15 26
ABS

39

Volume

66

Cumpărare

57

Schimb

Donaţii prin
BCU

96

Donaţii
directe

TOTAL

La achiziţia de carte o pondere mai mare o au donaţiile directe şi
cumpărătura, iar la achiziţia de periodice, schimbul şi donaţiile directe sunt
predominante.
.
Statistica cititorilor în anul 2014
Biblioteca
Geologie
Fiz. Plant.
Botanica

Servirea la sală
Volume
Cititori
3489
1792
203
184
1945
725

Împrumut la domiciliu
Volume
Cititori
1699
1017
258
203
837
449
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Total
Volume
Cititori
5188
2809
461
387
2782
1174

Fiz. An.
Zoologie
Fizică
Chimie
TOTAL

1573
3722
1714
5034
17680

547
2838
1177
3475
10738

783
2021
1882
5114
12594

2356
5743
3596
10148
30254

361
1310
1068
3506
7914

908
4148
2245
6981
18652

O comparaţie a statisticii cititorilor în ultimii doi ani:
Biblioteca

2014

2013

Volume
5168
461
2782
2356
5743
3596
10148
30254

Geologie
Fiz. Plant.
Botanica
Fiz. An.
Zoologie
Fizică
Chimie
TOTAL

Cititori
2809
387
1174
908
4148
2245
6981
18652

Volume
5192
607
1851
3337
5685
4955
11735
33362

Cititori
2808
412
910
1173
3969
2929
8025
20226
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Zoologie

Fizică

Chimie

STATISTICA CIRCULAȚIE
2013

2014
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Comparând anul 2014 cu anul 2013 pentru tot serviciul, se observă o scădere atât
a numărului de cititori cât şi a numărului de volume, atât la servirea la sală cât şi
împrumutul la domiciliu. Acest fapt se poate datora numărului scăzut de studenţi, cât şi
posibilitatea utilizatorilor de a accesa bazele de date abonate de la distanţă.

Vize şi legitimaţii eliberate in 2014:
Biblioteca
Geologie
Fiz. Plant.
Botanica
Fiz. An.
Zoologie
Fizică
Chimie
TOTAL

Legitimaţii
9
1
2
1
13

Vize
75
5
23
16
55
74
256
504

VIZE ANUALE
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2013
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Zoologie

Fizică

Chimie

2014

Scăderea semnificativă a numărului de legitimaţii eliberate în anul 2014
faţă de anul 2013 se datorează trecerii la noul tip de legitimaţie, ce se eliberează
doar la sediul central, iar scăderea numărului de vize se poate datora şi numărului
mai mic de studenţi.

PERMISE ȘI VIZE
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Situaţia descrierilor analitice în ProCite 5 în anul 2014
Bazele de date proprii in ProCite 5 cu publicaţii proprii , existente în unele
biblioteci, s-au actualizat cu ultimele intrări sau cu cele mai solocitate publicaţii, la
fel şi bazele de date bibliografice au fost completate cu descriei noi.
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ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE PROCITE 5
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Geologie

Fiziologia Plantelor

Descrieri cărţi

Descrieri periodice

Botanica

Zoologie

Fiziologia
animalelor

Descrieri analitice

Activitatea de retroconversie a continuat la toate bibliotecile pe tot parcursul
anului 2014 şi va fi un obiectiv şi pentru anul 2015, atât pentru prelucrarea de
titluri cât şi pentru corectarea sau completarea înregistrărilor existente.

Catalogări

RETROCONVERSIA PUBLICAȚIILOR ÎN 2014

Items
Autorităţi
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Aspecte specifice
Planul propus pentru anul 2014 a fost realizat în proporţie de 100%, toate
obiectivele individuale au fost împlinite.
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La toate bibliotecile s-au reorganizat anumite fonduri în vederea obţinerii de
spaţiu de creştere. La biblioteca de Fiziologia animalelor s-au încheiat lucrările de
renovare (zugrăvit, parchetat, schimbarea instalaţiei de încălzire) în urma cărora sa reorganizat.
Dificultăţi şi probleme întâmpinate în realizarea planului propus
pe 2014
Dificultăţi au fost întâmpinate la Biblioteca de Chimie, datorate faptului că
biblioteca, în urma unor neînţelegeri cu Serviciul Tehnic al U.B.B., a fost nevoită să
împacheteze toate fondurile în vederea schimbării locaţiei, dar acest fapt nu s-a
finalizat din motive obiective. Spaţiul alocat bibliotecii nu a fost propriu funcţionării
bibliotecii.

6.2

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE II

În componenţa Serviciului Biblioteci Filiale II intră următoarele cinci
biblioteci : Filosofie, Ştiinţe Politice, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Teatru şi Televiziune.
În anul 2014, în graficul efectuării verificării fondului de publicaţii, au fost
cuprinse trei din cele cinci filiale : Filosofie, Ştiinţe Politice şi Teatru.
Pe parcursul anului a fost monitorizată temperatura şi umiditatea aerului în
biblioteci şi /sau în depozite.
În anul universitar 2013- 2014 numărul studenţilor înscrişi la facultăţile
deservite de bibliotecile serviciului a scăzut semnificativ. Ca urmare, numărul
utilizatorilor şi chiar al volumelor consultate, în general, a scăzut.
La Biblioteca de Filosofie s-a realizat verificarea fondului de publicaţii şi
a fost instalat routerul pentru whireless în bibliotecă (ianuarie). Nu s-a rezolvat
sistemul de protecţie a colecţiilor, promis încă de la inaugurarea noului local, în
martie 2009 de către decanat, acesta ar putea asigura siguranţa publicaţiilor care
sunt organizate în acces liber la raft.
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La Ştiinţe Politice s-au prelucrat donaţiile directe provin de la diferite cadre
didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice şi cea mai mare parte a acestora fost
donate de regretatul conf. Dr. Maxim Danciu.
În cadrul proiectului european „Creşterea calităţii programelor de masterat în
administraţie publică”, Facultatea de Ştiinţe Politice a achiziţionat un număr de
1.500 de cărţi de specialitate. O problemă apărută este lipsa spaţiului de creştere
pentru publicaţiile nou intrate.
La Sociologie şi Asistenţă Socială a crescut numărul de publicaţii noi,
faţă de anul 2013. A fost reorganizat fondul de periodice şi s-a continuat
prelucrarea publicaţiilor provenite din granturile de cercetare ale cadrelor
didactice, în ProCite. A rămas nerezolvată strădania bibliotecarilor de a amenaja
publicaţiile în acces liber la raft.
La Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor se înregistrează un număr
mare de utilizatori şi volume consultate ; numărul de cititori a scăzut faţă de anul trecut,
dar numărul publicaţiilor consultate este aproximativ acelaşi. Având în vedere numărul
mare de utilizatori, la această bibliotecă filială s-a implementat sistemul care permite
eliberarea legitimaţiilor-card (704 legitimaţii, 782 vize, 2323 fişe lichdare în Aleph şi
1670 lichidări celor fără permis). S-au prelucrat donaţiile directe de cărţi – 1419
volume, din care 945 volume reprezintă Donaţia Aurel Negucioiu.
La această bibliotecă filială colaborarea cu cadrele didactice este foarte bună,
există comunicare în ambele direcţii, bibliotecarii participă la organizarea unor
expoziţii în facultate, la seminariile cursului de “Metodologia cercetării ştiinţifice” ţinute,
la conferinţe, colaborează cu decanatul pentru buna desfăşurare şi îmbunătăţirea
serviciilor oferite de bibliotecă, utilizatorilor.
Există o permanentă preocupare pentru îmbunătăţirea relaţiei cu publicul şi a
informării acestuia (anunţuri la panoul „Noutăţi”, expoziţie permanentă, cu cărţile
noi, intrate în bibliotecă, informare asupra noutăţilor apărute la bazele de date sau
la serviciile oferite de B.C.U. pe Facebook, e-mailuri de colaborare cu tutorii de an,
afişe referitoare la schimbarea regulamentului bibliotecii, serviciile oferite, obligaţiile
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utilizatorilor, modul de regăsire a informaţiilor, etc. în limbile română şi engleză,
acţiuni de instruire/formare a cititorilor, punerea la dispozitia studenţilor a dosarului
ce conţine Laureaţii Premiului Nobel pentru Economie

între anii 1969-2011,

realizarea filmului despre biblioetcă şi poatarea lui pe site şi Facebook, materiale
publicitare, instalarea plasmei informative şi punerea ei în funcţiune etc.)
La Biblioteca de Teatru şi Televiziune s-au făcut achiziţii importante de
publicaţii, s-a constatat un număr ridicat de cititori şi de volume consultate. Au fost
organizate expoziţii: deexemplu, expoziţia de carte cu volume apărute într-un
proiect de colaborare între Festivalul Naţional de Teatru şi Facultatea de Teatru şi
Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj.
Tabel cu principalele realizări în serviciul Biblioteci filiale II în anul 2014:
2014
Publicaţii
noi (vol.)
Total
Publicaţii
noi (titluri)
Total

Citit.-sală
Citit.-împr
Total
Vol.-sală
Vol.-împr.
Total
Legitimaţii
Duplicate
Vize
Fişe lichid.

Filosofie

Şt.
Politice
358
742
(cărţi)
112
49
854
(per.)
722
407 vol.
20
342
742
(cărţi)
22
(per.)
364
titluri
5805
3938
753
1193
6558
5131
15189
5893
321
2247
15510
8140
13
49
6
62
494
141
1270

Sociologie Şt.
Econom.
241
2622
79
105
320
2727
229
1515
19
95
248
1610

2410
1494
3904
3809
2490
6299
122
370
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Teatru
82
84
166
76
19
85

2348
32762
3744
1353
36506
3701
106358
3090
5746
2133
112104
5223
704
782
4
2323
90
aleph
1670 f.
Per

3993

Comparând situaţiile prezentate constatăm o creştere a valorilor pentru anul 2014
faţă de 2013 la numărul de volume nou intrate la aproape toate filialele, cu
exceptia Filosofiei, datorită donaţiilor, în special a celor directe. Numărul de cititori
şi de volume consultate: după cum am precizat la

începutul acestui material în

anul universitar 2013- 2014 numărul studenţilor înscrişi la facultăţile deservite de
bibliotecile serviciului a scăzut semnificativ. Ca urmare, numărul utilizatorilor şi chiar al
volumelor consultate, în general, a scăzut în anul 2014.
6.3

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE III

Serviciul Biblioteci Filiale III cuprinde următoarele cinci biblioteci: Geografie, Studii
europene, Studii iudaice, Americană, Mediu şi Educaţie fizică şi sport. Ele sunt
organizate modern şi amenajate după standardele europene ale bibliotecilor
universitare. In afară de Biblioteca de la facultatea de geografie, toate sunt în regim de
acces liber la raft iar bibliotecile Educaţie fizică şi sport, Studii europene, Americană,
beneficiază de supraveghere electronica şi sistem antifurt.
Obiectivele principale şi permanente se referă la prelucrarea publicaţiilor
care intră în colecţiile bibliotecilor, conservarea fondului existent şi servirea cu
profesionalism a utilizatorilor. Un alt obiectiv important este instruirea permanentă a
bibliotecarilor prin participare la trainingurile organizate de B.C.U. sau alte institiţii
abilitate.
Activităţile de promovare ale bibliotecilor (publicaţii, baze de date) precum şi
a domeniilor specifice facultăţiilor pe care le servesc au devenit parte integrală a
activităţilor şi s-au concretizat prin:
Proiecte: „Biblioteca altfel. Biblioteca gestionării timpului liber. Descoperă natura
prin lectură, sport şi mişcare” a bibliotecii de Educaţie fizică la care a participat şi
biblioteca de Geografie cu expoziţia de carte, ”Fascinaţia cărţilor” a bibliotecii de
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Geografie în colaborare cu Grădiniţa ”Lumea copiilor” Cluj-Napoca şi ”Şcoala altfel”
desfăşurat la toate bibliotecile serviciului, sau prin participări la întâlniri organizate
de asociaţii studenţeşti sau de cluburi ale elevilor, actualizarea informaţiilor pe site-ul
web al bibliotecii pentru toate bibliotecile serviciului, colaborarea cu Comunitatea
Evreiască din Cluj-Napoca pentru organizarea unor evenimente legate de sărbători
evreieşti, spectacole sau cu ocazia unor vizite la biblioteca de Studii iudaice, ateliere
tematice care s-au organizat, împreună cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”
Cluj-Napoca, cu prilejul „Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului” în România
sau cu ocazia unor sărbători evreieşti, la biblioteca de Studii iudaice, organizarea
unei seri speciale de Halloween, înfiinţarea “Clubul Americaniştilor” cu tema zilei
„America 2008, un model al schimbarii politice” (http://citynews.ro/din-oras-10/selanseaza-clubul-americanistilor-27156 ) şi găzduit la bibliotecile Americană şi Studii şi
europene,

participarea la Târgul de oferte educaţionale a bibliotecii Mediului,

Americană, Educaţie fizică, cercetare concretizată în lucrări publicate în reviste de
renume şi prezentate la conferinţele în domeniu a colegilor de la biblioteca de Studii
iudaice.
Au fost scanate cuprinsul cărţilor din fondul bibliotecii pentru a putea fi accesate în
catalogul online al B.C.U. „Lucian Blaga” la biblioteca de Educa ie fizică şi la
biblioteca de Studii Iudaice.
Sunt propuse ca priorităţi specifice pentru anul 2015 prelucrarea publicaţiilor
achiziţionate de B.C.U. dar şi a donaţiei prof. Bleahu pentru biblioteca Mediului, a
fondului etnografic pentru biblioteca de Geografie, cercetarea şi inventarierea unor
fonduri de carte veche ebraică şi a unor documente aflate la comunităţile Evreieşti din
Bucureşti şi din alte oraşe din ţară pentru biblioteca Iudaică, fondul etnografic precum
şi descrierea bibliografică a revistei ”Riscuri şi catastrofe” pentru biblioteca de
Geografie, donaţia Mateiu Radu Dan pentru bilioteca de Studii europene.
Pentru biblioteca de Geografie se vor continua demersurile privind implementarea
accesului liber la rafturile cu publicaţii.
6.4

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE IV
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Activitatea de bază în bibliotecile filiale este servirea utilizatorilor cu tot ce
înseamnă acest lucru: formarea şi orientarea utilizatorilor, oferirea informaţiilor formale,
informale şi documentare, împrumutul publicaţiilor, custodia săliilor de lectură, vize, şi
semnarea formularelor de lichidare.
În ultimii ani, Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artelor, a pierdut foarte
mult spaţiu de depozitare a volumelor existente. Ca urmare a Convenţiei încheiate între
Universitatea „Babeş-Bolyai” şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei în cadrul
anului 2014 s-a definitivat relocarea efectivă a Bibliotecii de Istorie Veche.
Datorită relocării bibliotecii s-a trecut la recotarea anumitor publicaţii precum şi
atribuirea de barcoduri în concordanţă cu inventarul tradiţional.
În anul 2014 în cadrul filialei s-a efectuat şi verificarea gestionară al întregului
fond de publicaţii (atât Istorie Veche cât şi Istoria Artei).

În cadrul Bibliotecii de Istorie Modernă activitatea profesională cea mai
importantă este relaţia cu cititorii şi acordarea informaţiilor numărului mare de
studenţi/cercetători /doctoranzi/cadre didactice universitare care caută bibliografia
temelor de referate/cursuri /bibliografii.
La această filială s-a colaborat la elaborarea

şi publicarea Anuarului

Istoriografic al României. S-au redactat listele cu publicaţiile (carte şi periodice) intrate în
bibliotecă.
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În cadrul filialei s-a trecut la realizarea unor planşe informaţionale destinate
Sălii de Raft Liber în vederea unei mai bune înţelegeri a sistemului de ordonare a
publicaţiilor, aparţinând bibliografiei curente a studenţilor. Pentru o mai uşoară regăsire
a publicaţiilor, în cadrul filialei, a fost prioritară activitatea de retroconversie a cărţilor
din fondul Istorie Universală. Prin implementarea sistemului de circulaţie a periodicelor
din fondul facultăţii, am ajuns să valorificăm la maxim potenţialul programului Aleph.
Pentru a asigura cât mai mult spaţiu de creştere, s-au reorganizat spaţiul de
bibliotecă.
Şi în cadrul acestei filiale, în anul 2014 s-a efectuat şi verificarea gestionară al întregului
fond de publicaţii.

La Biblioteca Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca, s-a
continuat implementarea sistemului Aleph – circulaţie periodice, din fondul facultăţii şi
astfel s-a ajuns la valorificarea maximă a programului Aleph – Modulul Circulaţie.
S-au selectat publicaţiile primite sub formă de donaţii de la Episcopia GrecoCatolică din Cluj-Gherla. Aceste publicaţii au fost sortate, aranjate şi ambalate în
vederea redirecţionării acelora care nu sunt necesare bibliotecii.
S-a reuşit recuperarea şi finalizarea RMF-ului inclusiv pe anul 2013 atât în mod
tradiţional, cât şi prin Aleph. Totodată s-au verificat publicaţiile necesare reconstituirii
inventarelor pe anii 2008-2013.
La Biblioteca Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, Cluj-Napoca s-a efectuat
verificarea gestionară (de 15 ani) al întregului fond de publicaţii.
În cursul anului 2014, Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă a fost
relocată în totalitate în noul Campus Teologic Ortodox ”Nicolae Ivan”. Toate lucrările de
amenajare, compartimentare, dotare precum verificarea şi aranjarea în raft al întregului
fond de publicaţii au fost direct supravegheate de către colega noastră Mariana
Soporan. Menţionăm că spaţiul deţine toate caracteristicile necesare pentru a funcţiona
în parametrii ideali întrunind condiţii superioare de lectură, studiu, cercetare şi totodată
deservire şi desfăşurarea activităţilor de bibliotecă.
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După relocarea bibliotecii s-a trecut la verificarea gestionară al întregului
fond de publicaţii precum şi la continuarea retroconversiei Fondului de patrimoniu.
Având în vedere primirea noului spaţiu modern pentru bibliotecă precum si
primirea/preluarea fondului vechi, adică a unui numar de 12567 volume + 1 fond
donaţie de carte germană din partea Bisericii Evanghelice din Germania, adica
aproximativ 6000 volume, cu ajutorul conducerii bibliotecii s-a asigurat inca un post de
bibliotecar, pentru acoperirea schimbului doi.
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PUBLICAŢII NOI, INTRATE ÎN BIBLIOTECILE FILIALE IV

Biblioteca

Istorie Modernă

Istorie Veche şi
Artei
Titl.
Vol/
Fasc
129
135

Titl.

Vol/
fasc

710

791

208

243

50

Schimb

74

83

Donaţi BCU

87

Cărţi noi
Cumpărătură

Donaţii directe
Transferuri

Teologie Grecocatolică
Titl.
Vol/
Fasc

Teologie
Ortodoxă
Titl.
Vol/
fasc

153

161

380

394

53

80

81

34

35

9

9

2

4

13

13

98

29

32

21

24

26

26

341

367

41

41

50

52

307

320

0

0

0

0

0

0

0

0

40

47/100

11

11/43

64

66/161

2

3/14

0

0

0

0

Abon. Ţară

3

174/26
7
0/15

Abon. Str.

8

16/32

3

3/9

2

2/24

0

0

Cumpărătură

20

28/36

11

11/11

0

0

3

3/9

Schimb

31

44/64

24

23/48

8

8/19

16

16/53

0

0

0

0

0

0

0

0

70

86/120

19

37/39

0

0

45

47/99

0

0

0

0

0

0

0

0

Periodice

Donaţii BCU
Donaţii directe
Transferuri

132

50
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FRECVENŢA CITITORILOR ŞI CIRCULAŢIA DOCUMENTELOR

Sala de lectură
Imprumut domiciliu

Istorie
Modernă
Vol
Cititori
7551
13489
1890
1200

Istorie Veche şi
Artei
Vol
Cititori
3540
2235
503
863

Teologie Grecocatolică
Vol
Cititori
1199
355
1449
689

Vol
2731
1214

Cititori
1385
763

TOTAL

15379

4043

2648

3945

2148

Biblioteca

8751

3098

1044

Teologie Ortodoxă

LEGITIMAŢII PENTRU CITITOR
Istorie Modernă
Permise
Vize
0
56

Dupl
0

Istorie Veche şi Artei
Permise Vize
Dupl
0
27
0

Teologie Greco-catolica
Permise
Vize
Dupl
0
20
0

Teologie Ortodoxă
Permise Vize
Dupl
1
40
0

ÎNREGISTRĂRI ÎN ALEPH
CATALOGARE ŞI RETROCONVERSIE
Istorie Modernă

Istorie Veche şi Arte Teologie GrecoCatolica

Teologie Ortodoxă

Catalogar Retroco Cataloga Retrocon Catalogare Retrocon Catalogar Retrocon
578
349
685
771
0
0
237
43
927
1456
0
280
ITEMS
Istorie Modernă

Istorie Veche şi Arte Teologie GrecoCatolica

Teologie Ortodoxă

1965

6148

481

6.5

0

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE V
BIBLIOTECA DE LITERE

Biblioteca Facultăţii de Litere a fost înfiinţată în 1949 prin comasarea a 8
biblioteci existente pe lângă catedrele şi seminariile facultăţii. Majoritatea
publicaţiilor (dintr-un total de 37950 volume) erau donaţii din partea profesorilor
Gh. Bogdan – Duica, N. Drăgan, Ion Breazu, Sextil Puşcariu, St. Bezdechi, N.
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Bogrea.
Filiala Litere este a doua cea mai mare filială a Bibliotecii Centrale
Universitare “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, atât din punctul de vedere al dimensiunii
şi valorii fondurilor, cât şi din punctul de vedere al numărului de utilizatori. Prin
poziţionarea ei în clădirea Facultăţii de Litere se asigură accesul rapid şi facil la
publicaţiile solicitate de către categoriile principale de utilizatori (cadre didactice
universitare şi studenti).
Biblioteca Facultăţii de Litere acoperă cea mai mare circulaţie de publicaţii
din cadrul tuturor filialelor B.C.U. Deserveşte utilizatorii din cadrul Facultăţii de
Litere, studenţi, masteranzi, cercetători, doctoranzi, cadre didactice universitare şi
alte categorii de utilizatori.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2014, la Biblioteca de Litere sunt
cele specifice unei biblioteci filiale : servirea cititorilor, preluarea, inventarierea,
topografierea, cotarea, ştampilarea noilor publicaţii venite de la B.C.U.,
îmborderarea, evaluarea, clasificarea şi indexarea donaţiilor directe, înscrierea
cititorilor, vizarea legitimaţiilor de bibliotecă, completarea bazei de date cu titluri
noi şi cu cote, custodia sălilor de lectură cu raft liber, informaţii bibliografice,
semnarea formularului de lichidare.

Realizările pe anul 2014 comparative cu anii 2013 si 2012 prin
grafice
•

Circulaţia publicaţiilor şi evidenţa utilizatorilor
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•

Preluarea publicaţiilor

5
4.5
4
3.5
3
2.5

2012

2

2013

1.5

2014

1
0.5
0
492 / 391 / 419
vol . Achi zi ţi e BCU

140 / 162 / 424
vol . Donaţi i
proveni enţă BCU

122 / 184 / 40 vol . 1210 / 2434 / 1184
Schi mb
vol . Donaţi i di recte
i nternaţi onal

320 / 168 vol . /
167 Peri odi ce

Dificultăţi şi probleme întâmpinate în realizarea planului propus pe anul
2014 : nu s-a realizat digitizarea catalogului clasic de la Secţia Română – maghiară
din cauza că nu am avut la dispoziţie aparatura necesară. Biblioteca Centrală ne-a
pus la dispoziţie partea de soft necesară (licenţa user ABBY fine reader, softul
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necesării digitizării), dar scanerul promis de decanatul Facultăţii de Filologie încă nu
a fost procurat.
6.6

SERVICIUL BIBLIOTECI FILIALE VI

Bibliotecile care intră în componenţa Biroului VI sunt următoarele :
Biblioteca de Matematică şi Informatică, Biblioteca de Astronomie,
Biblioteca de Drept, Biblioteca de Business şi Biblioteca Austria. Rolul
acestor biblioteci este foarte important în ceea ce priveşte procesul de formare şi de
orientare a studenţilor şi de asemenea în formarea şi perfecţionarea cadrelor
didactice care alcătuiesc departamentele facultăţilor respective.

Pentru a se

atinge acest obiectiv (centru de formare şi de orientare a utilizatorilor bibliotecilor)
este necesară o politică de achiziţii de publicaţii cât mai riguroasă în sensul de o
colaborare directă între cadrele didactice, studenţi şi Serviciul Achiziţii din cadrul
B.C.U
Activităţile care s-au desfăşurat în anul 2014 în cadrul acestui birou au fost
următoarele : activitatea de prelucrare automată a publicaţiilor noi, activitatea de
prelucrarea automată a publicaţiilor vechi , activităţi cu publicul (împrumutul
automatizat al publicaţiilor, înscrieri de utilizatori noi, vizarea permiselor vechi,
activităţi legate de funcţionarea sălii cu raft liber, activităţi legate de căutarea
informaţiilor în bazele de date achiziţionate de B.C.U. şi de către facultăţi
(Biblioteca de Matematică şi Informatică, Biblioteca de Drept, Biblioteca de
Business şi Biblioteca Austria).
În anul 2014 Bazele de Date MATHSCINET au fost plătite din fondurile
proprii ale Facultăţii de Matematică şi Informatică.
În ceea ce urmează voi prezenta o statistică comparativă între anii 2012 –
2014 în ceea ce priveşte volumul de publicaţii noi intrate, numărul de permise şi
vize şi numărul de volume şi cititori pe fiecare bibliotecă în parte.
Biblioteca de Matematică şi Informatică
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Evolutia nr. de carti noi 2012-2014

Cantitate carti noi

2012

2013

2014

349

244

156

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

244

349

156

Perioada

Pe baza unor indici specifici acestei serii putem enunţa următoarele
concluzii: nr. De cărţi noi/2014 a scăzut cu scăzut cu 193 de vol.(raportat la
2013). Un factor important este scăderea donaţiilor directe din partea cadrelor
didactice precum şi scăderea numărului de cărţi noi cumpărate de către B.C.U.
Evolutia nr. de periodice noi 2012-2014
2500

Nr. periodice noi

2000

2012

2013

2014

248

234

215

1500
1000
500
0

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

248

234

215

Analizand graficul de mai sus observăm o uşoară scădere a nr. De
periodice noi intrate –aici intervine politica marilor reviste/edituri in ceeea ce
priveşte forma de aparitie electronică şi nu printată (reducerea costurilor de aparitie
a revistei).
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Evolutia nr. total de volume servite atat in sala cu raft liber cat
si la imprumut
25000
20000

19437

Nr. total vol.

17819

15600

15000
10000
5000
2012

0

2014

2013

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

17819

19437

15600

Conform graficului de mai sus observăm că nr. De vol servite a scăzut cu
2219 vol.(comparat cu 2012) şi de asemenea a scăzut cu 3837 vol. (faţă de
2013) o explicaţie fiind faptul că în acest an sala de lectură a fost in renovare
aproximativ două luni şi nu a funcţionat normal.

Evolutia totala a nr. de cititori 2012-2014

Nr. cititori

15000
10000

10154

10569

9720

2012

2013

2014

5000
0

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

10154

10569

9720

Analizand graficul de mai sus observam ca nr. De utilizatori a scazut
cu 434 (fata de anul 2012) iar pe baza comparării cu 2013 avem o scădere
mai mare cu 849 ceea ce poate fi considerat un semnal de alarma in ceea ce
priveste politica de achizitii de carti noi(carti de informatica si matematica)
necesare procesului didactic.
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În ceea ce urmează voi reprezenta grafic evoluţia numărului de
studenţ ai Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru perioada 2012-2015:

Nr. total de studenti

Nr. total de studenti

Evolutia nr. total de studenti la Sectia
Matematica si Informatica
400
300
200
100
0

298

339

292

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

298

292

339

Evolutia nr. total de studenti la Sectia de
Informatica
2500
2000
1500
1000

2012

2013

1047

1105

2260
2014

1

2

3

Series1

2012

2013

2014

Series2

1047

1105

2260

Analizând graficele de mai sus, observăm că nr. Total de studenţi în această
perioadă în cadrul Secţiilor Matematică şi Matematică Informatică a înregistrat o
uşoară creştere, în timp ce nr. Total de studenţi la Secţia Informatică a crescut cu 1155
studenţi comparativ cu anul 2013, ceea ce ne indică că este necesară o creştere a nr.
De cărţi de informatică necesare procesului educaţional. Legat de acestă problemă
menţionez faptul că în acest an din totalul de 156 de volume noi care au intrat în
acestan în fondul bibliotecii, doar 29 de volume sunt de informatică.
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Biblioteca de Drept

Nr. publicatii noi

Evolutia nr. de publicatii noi 2012-2014
3000
2000
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2013

1000
0

2014

807
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3

Series1
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2013

2014

Series2

312
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278

Pe baza unor indici specifici acestei serii putem enunţa următoarele concluzii:
¾ comparativ cu anul 2012 nr. De publicaţii noi intrate a scazut cu 34
iar comparativ cu 2013, nr. De publicaţii noi intrate a scazut cu 529
din cauza donaţiei Tudor Drăganu care a fost prelucrată în 2014 dar
care nu este carte nouă.
În ceea ce priveşte nr. De vize făcute în această perioadă urmează un trend
aproximativ constant (o scadere usoara) ceea ce ne indică faptul că anual, acelaşi
nr. De cititori fracventează biblioteca ceea ce nu este deloc îmbucurator.

Biblioteca de astronomie
În anul 2014 această bibliotecă a fost zugrăvită şi tot in acest an s-a
realizat activitatea de verificare a fondului care nu a fost înca finalizată.
O activitate importantă care a fost organizată în 2014 a fost Expoziţia de
carte

- Cu ocazia Zilelor Academiei organizată în zilele de 29.05.2014-

30.05.2014. în incinta Observatorului Astronomic.
În anul 2014 s-a realizat activitatea de verificare a fondului de publicaţii
existent dar această activitate încă nu s-a finalizat apărand anumite probleme.,
urmand sa se finalizeze in anul 2015.
În anul 2014 au existat următoarele probleme: nu există un calculator destinat
publicului, condiţiile de păstrare şi depozitare a publicaţiilor nu sunt cele cerute
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(dulapuri umede, cărţi cu miros greu, pline de praf), infiltraţiile de apă în tavan au
afectat publicaţiile.
După remedirea problemei tavanului şi schimbarea ţevilor de căldură
(lucrare realizată de U.B.B.) biblioteca necesita o zugrăvire şi o vopsire completă a
caloriferelor, dar din lipsa de fonduri nu se putea realize aceste lucrări. In cele din
urmă aceste lucrări au fost realizate de Minuţ Claudiu şi de domnul Popuţa urmând
ca in ianuarie-februarie (pe baza bonurilor) doamna Popuţa să-şi primească înapoi
suma de bani investită în materiale (lavabil si vopsea).

Biblioteca de business
În anul 2014 sala de lectură a bibliotecii a fost zugravită şi reparată. Deşi la
această facultate există un număr de 3.054 utilizatori (cu 4.028 volume servite) nu
sunt vizate toate legitimaţiile. De asemenea volumul publicaţiilor noi intrate este
foarte mic ceea ce duce la stagnarea procesului de modernizare a acestei
biblioteci.
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7

RESURSE UMANE

În anul 2014 biroul de Resurse umane a desfăşurat următoarele activităţi:

1. Activităţi pe parte de resurse umane: s-a organizat examenului de
promovare în grad superior, cu aprobarea M.E.N. au fost promovate 30
bibliotecari. S-au făcut încadrări de personal pe durată determinată pe concedii
boală, maternităţi, concedii fără plată, s-au întocmit deciziile cu diverse modificări
în drepturile salariaţilor, a celor de suspendare activităţii pentru creşterea copiilor,
sau efectuare concedii fără plată, reluare activitate, etc. s-au completat de fiecare
dată în Revisal, s-au întocmit acte adiţionale, s-au eliberat adeverinţe de serviciu
care atestă calitatea de salariat şi altele. A fost organizat concurs pentru angajare
pe durată nedeterminată () în urma vacantării unor posturi prin pensionări sau
încetări de activitate din diverse motice.

2. Activităţi pe parte de salarizare: s-a întocmit lunar statul de personal,
după verificarea acestuia pe servicii, secţii, compartimente şi s-a transmis
Compartimentului Financiar Contabil pentru calculul salariilor. S-au întocmit statele
de funcţii anuale pentru aprobare de către M.E.N., evidenţa şi vizarea concediilor
medicale şi a concediilor de odihnă şi trasmiterea lor Compartimentului Financiar
Contabil, statistica anuală CULT.1., privind structura personalului bibliotecilor, pe
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niveluri de instruire, pe grupă de vârstă. S-au aplicat cele două majorări ale
salariului minim brut pe ţară garantat în plată (ianuarie şi iulie).
În anul 2014 au existat 202 posturi în bibliotecă, din care 153 au fost
ocupate de bibliotecari cu studii superioare, 7 de bibliotecari cu studii medii, 5 de
analişti programatori şi informaticiani şi 1 cercetător. Dintre bibliotecarii cu studii
superioare 23 şi-au titlul de doctor, iar 9 sunt înscrişi la Scoala doctorală.
6 posturi au fost ocupate cu funcţii de administrator financiar. Posturi nedidactice
au fost 27 (administraţie, întreţinere, muncitori, portari, fochişti). Numărul
personalului de conducere a fost 20 (1 director general, 2 directori generali
adjuncţi, 1 director economic, 9 şefi de serviciu şi 7 şefi de birou)

8

RESURSE FINANCIARE

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” este instituţie finanţată
integral de la bugetul statului şi în acest context politicile contabile s-au axat pe
domeniul execuţiei bugetare în sensul angajării de cheltuieli în limitele creditelor
bugetare alocate. Biblioteca mai are organizată, în conformitate cu actele
normative în vigoare, activităţi finanţate din venituri proprii realizate din taxele
percepute utilizatorilor.

I.

Execuţia bugetară la 31 decembrie 2014 – Buget de stat –

Explicaţii
CHELTUIELI
TOTAL
din care:
1. Cheltuiel
i de
persona
l
2. Cheltuiel
i cu

Credite
bugetare

Angajament
e bugetare

Angajament
e legale

9.581.00
0

9.579.035

9.579.035

9.540.87
0

8.891.56
4

7.459.00
0

7.459.000

7.459.000

7.420.83
5

7.412.55
5

2.122.00

2.120.035

2.120.035

2.120.03

1.405.46
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Plăţi
efectuate

Cheltuieli
efective

bunuri şi
servicii
3. Cheltuiel
i de
capital
4. Plăţi anii
precede
nţi
II.

0

5

2

73.547

-

-

-

-

-

-

-

7.950

-

Execuţia activităţilor finanate din venituri proprii

Explicaţii

Credite
bugetare

CHELTUIELI
TOTAL
din care:
1. Cheltuieli
de
personal
2. Cheltuieli
cu bunuri
şi servicii

Angajamente Angajamente Plăţi
bugetare
legale
efectuate

Cheltuieli
efective

500.000

442.207

442.207

422.641

415.688

241.579

241.579

241.579

222.013

226.170

258.421

200.628

200.628

200.628

189.518

Din venituri proprii s-au alocat cheltuieli pentru diverse prestări de servicii şi
achiziţii de bunuri, reparaţii curente, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii şi pentru
plata salariului diferenţiat personalului instituţiei în limita angajamentelor legale.
Situaţia activelor şi datoriilor curente se prezintă astfel :
1. Total disponibil şi alte valori :

125.416 lei

din care:
-

Trezoreria statului

-

Bănci

-

Alte valori

101.934 lei
10.335 lei
13.1471

lei

2. Datorii curente totale

1.410.213 lei

- Drepturi salariale aferente lunii decembrie 2014
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şi achitate în ianuarie 2015 cu contribuţiile aferente

505.786 lei

- Furnizori neachitaţi pentru serviciile prestate în luna
decembrie 2014 şi achitate în ianuarie 2015

25.200

lei
1 Provizioane

pentru

sentinţe

judecătoreşti definitive
şi irevocabile de achitat în anul 2015

9

879.227 lei

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, ATELIERE
PROFESIONALE, CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

Personalul de specialitate al bibliotecii a participat în anul 2014 la diferite
conferinţe, simpozione, întâlniri profesionale: A XXV-a Conferinţă Naţională a
Asociaţiei Bibliotecarilor din România Acces deschis la educaţie şi cultură, ClujNapoca; Fifth International Conference in Romania on Information Science and
Information Literacy, Sibiu; Conferin a ANELIS PLUS Access la Literatura
tiin ifică : Documentare. Publicare. Evaluare, Cluj-Napoca; Kirche und Politik an
der Peripherie. Reformation und Macht an der ”Grenzen” der deutschen,
protestantischen Einflusszone im Vergleich von Frühen Neuzeit un Gegenwart,
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Sibiu; Conferinţa Bibliotecarilor Maghiari din România, Miercurea-Ciuc; XVII
Symposium

für

Jiddische

Studien

in

Deutschland,

Düsseldorf;

Conferin a

Internaţională a Bibliotecarilor Maghiari din Bazinul Carpatic, Csongrád, Ungaria;
Internet Fiesta, Budapesta, Ungaria; Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor
Maghiari, Sárospatak, Ungaria; Tendinţe moderne în biblioteconomie şi ştiinţa
informării – ETH Zürich – B.C.U.”Lucian Blaga” Cluj-Napoca (atelier profesional
pentru bibliotecarii clujeni);
Zile de Comemorare a Holocaustului în România: Holocaustul ca istorie de familie
şi Holocaustul între istorie şi memorie (în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
“Octavian Goga”); Deutsche und jiddische Sprichtworter aus soziokultureller
Perspektive, U.B.B., Facultatea de Litere, Departamentul de Limba germană
(Workshop); Colecţii de patrimoniu în era digitală, Biblioteca Academiei Române,
Bucure ti (Workshop); ALNELIS PLUS Emerald Pathway to gett publishinging,
U.B.B., FSEGA Cluj-Napoca (Workshop);

Prezentare de noutăţi la baze de

date Elsevier, EBSCO, Science Direct, Scopus, Nature, Science, Gale etc. , baze de
date: ACM – Reviste ştiinţifice şi cărţi din domeniul informaticii, CINDAS – Bază de
date

din

domeniul

Ştiinţa

materialelor,

IG

Publishing

–

Bază

de

date

multudisciplinară, SIAM – Baza de date din domeniul matematicii, SPIE – Bază de
date din doemniul opticii şi fotonicii; bibliotecarii au participat şi la traininguri
pentru bazele de date oferite de către furnizori prin înscrieri la sesiuni online
webinar şi sesiuni live. Cursurile de perfecţionare interne au avut ca teme: Portal
EDS, RSS, ProCite – EndNote, Biblioteci digitale, Statistică şi extrageri Services
Aleph, Aleph – Achiziţii.

10

COLABORĂRI INTERNE ŞI EXTERNE, PROIECTE

Colaborările interne înseamnă, în primul rând, co-particpare la diferite
acţiuni şi activităţi educaţionale şi de cercetare, organizate de facultăţile U.B.B. sau
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de instituţiile similare din Cluj-Napoca şi ţară, ca de exemplu: colabarea cu
Universitatea din Bucureşti, cu U.B.B. Cluj-Napoca, cu Arhivele Naţioanle ale
României şi cu Arhivele Norvegiei la digitizarea unor documente; colaborarea cu
U.B.B. în proietul MCVRO în vederea digitizării unor cărţi vechi româneşti
(Identificarea şi corelarea conceptelor din manuscrise şi cărţi vechi româneşti, cu
ajutorul unei aplicaţii informatice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea
producţiei culturale); colaborarea cu Comunitatea Evreiască din Cluj în organizarea
unor evenimente ; participarea bibliotecii de profil la Workshop-ul de contabilitate
şi la atelirul oamenilor de afaceri români şi maghiari de la FSEGA ; participarea
bibliotecarilor la întâlniri organziate de asociaţii studenţeşti, de cluburi de elevi etc.
sau susţinerea propgramului preuniversitar Şcoala Altfel. Personalul foarte bine
pregătit şi experimentat asigură atât ghidarea grupurilor, cât şi formarea
utilizatorilor la nivelul necesar, diferenţiat (în săptămâna Şcoala Altfel, biblioteca a
fost vizitată 585 elevi din Cluj-Napoca şi din alte localităţi din ţară )În anul 2014
au beneficiat de formare 378 de utilizatori, iar alţi 870 au fost ghidaţi prin
Biblioteca Centrală.
Proiectul iniţiat de colegii de la Biblioteca de Educaţie Fizică în anul 2013 a
continuat să aibă succes şi în anul 2014 (Biblioteca altfel. Biblioteca

gestionării timpului liber. Datura prin lectură, sport şi mişcare).
Proiectul CREDIS – Conservare, restaurare şi Digitizare în Spaţiul
multicultural al B.C.U. Lucian Blaga şi Proiectul Echipe Tinere. O reiterare a
Reformei în Transilvania: diferenţieri şi valenţe locale, depus la UEFISCDI, au avut
ca temă activităţi de digitizare şi de cercetare.
Prin proiectul REFO500 Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” a
reuşit să ocupe un loc printre cei 120 de parteneri din lume, care colaborează în
privinţa cercetărilor moştenirii spirituale a Reformei. Platforma internaţională
ştiinţifică include instituţii de cultură, biserici, universităţi, muzee, oraşe, edituri etc.
În urma prezentării la videoconferinţă a proiectului Reformation(s) in Transylvania.
Cultural and Religious Influences and Transfers in Eraly Modern Multiethnic
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Transylvania (16th-17th century), B.C.U. “Lucian Blaga” a fost acceptată în grupul
restrâns numit REFORC.
EXPOZIŢII
Expoziţii au fost organizate de bibliotecile filiale (expoziţii permanente,
expoziţii cu publicaţiile nou intrate, expoziţii tematice, organizate cu ocazia
programului Şcoala altfel, de exemplu, cea numită "Fascinaţia cărţilor" sau cu
ocazia Conferintei Naţionale ABR), în căldirea Bibliotecii Centrale Galleria
Laterallia a găzduit o serie de expoziţii, care, pe drept cuvânt, au trezit interesul
publicului:
IANUARIE: Forme şi culori - Expoziţie fotografică experimentală

FEBRUARIE: Feminin - Expoziţie fotografică de Silvestru Popescu
MARTIE: Clujul de altădată - Expoziţie de fotografie veche
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APRILIE: HOLOCAUST - Cartea supravieţuitoare. Cărţile ebraice ale
comunităţilor evreieşti dispărute în Holocaust

MAI: Steaua Răsăritului strălucind Apusului: China în cărţile
Europei - Expoziţie de carte veche
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IUNIE: Atunci când "arhitectura face turism" - Expoziţie experiment cultural
OCTOMBRIE: "Comori şahistice" din colecţiile BCU Cluj
NOIEMBRIE: Centenarul Corneliu Coposu - 100 de ani de la
naşterea lui Corneliu Coposu
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NOIEMBRIE: Transportul public în Clujul de altădată - Expoziţie de
fotografii

DECEMBRIE: decembrie 2014: PHOTOVOICE - expoziţie de
fotografii
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D

ÎNCHEIERE

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” colecţionează, prelucrează
şi păstrează valorile ştiinţifice, culturale şi documentare ale producţiei editoriale
scrise, tipărite, multimedia sau electronice, la nivel naţional şi internaţional, în
funcţie de programa şcolară stabilită de Universitatea Babeş-Bolyai.
Pentru perioada 2014, B.C.U. „Lucian Blaga” şi-a propus continuarea a
două categorii de obiective strategice majore: dezvoltarea instituţională şi
promovarea unor funcţiuni prioritare ale serviciilor de bibliotecă, prin dezvoltarea
bibliotecii digitale.
Eforturile şi demersurile pentru construirea unei noi clădiri, cu destinaţia de
depozit, săli de lectură cu raft liber şi spaţii tehnice au eşuat, proiectul este blocat.
Digitizarea şi promovarea documentelor de patrimoniu multicultural, ca şi
componentă a politicii strategice de conservare a fondurilor valoroase ale bibliotecii
a fost activitatea căreia i s-a acordat atenţie mărită şi în anul 2014.
Sprijinirea cercetării ştiinţifice prin asigurarea infrastructurii necesare şi a
dezvoltării accesului wireless la Internet s-a realizat în majoritatea spaţiilor de
lectură din Biblioteca Centrală.
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Regândirea şi actualizarea principiilor de dezvoltare a fondurilor, în scopul
diversificării colecţiilor conform cerinţelor formării competenţelor profesionale a fost
în atenţia serviciului de Dezvoltare a colecţiilor, care a asigurat completarea
colecţiilor cu titluri noi şi la bibliotecile filiale şi bibliotecile de la extensiile din
teritoriu ale Universităţii Babeş-Bolyai, practicând sistemul achiziţiei centralizate.
Rezultatul obţinut este unul remarcabil pentru anul 2014.
Dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea activităţilor de cercetare
efectuate în B.C.U. s-a realizat prin publicarea unor volume valoroase, cel mai
important fiind volumul al II-lea al Anuarului Istoriografic al României.
În privinţa colecţiilor depozitate în Depozitele din Biblioteca Centrală şi în
depozitele de la bibliotecile filiale, s-au menţinut măsurile pentru asigurarea
condiţiilor de păstrare şi conservare a fondurilor conform prevederilor normelor
europene. Elaborarea unui program pe termen lung de salvare şi securizare a
publicaţiilor pe suport de hârtie, prin microfilmare şi/sau digitizare urmează să fie
reluat.
Dezvoltarea şi lărgirea accesului la sursele de informare tradiţionale şi
electronice proprii şi la sursele de informare ale altor biblioteci, instituţii de
cercetare, diversificarea metodelor şi tehnicilor de regăsire a informaţiilor, indiferent
de suportul acestora şi acordarea asistenţei specializate utilizatorilor şi introducerea
unor noi servicii sau dezvoltarea celor existente pe baza rezultatelor sondajelor
sociologice aplicate utilizatorilor existenţi şi potenţiali au fost şi în anul 2014 în
atenţia noastră.
În privinţa personalului preocuparea principală a noastră a fost menţinerea
unui climat favorabil şi încurajator pentru o implicare mai largă a personalului
interesat în regândirea, optimizarea activităţilor şi punerea planurilor de dezvoltare
ale bibliotecii în practică, iniţierea unor proiecte de cerectare şi de digitizare pentru
valorificarea

mai accentuată a colecţiilor valoroase, pentru dezvoltarea

profesională a personalului prin încurajarea continuării studiilor prin masterat şi
doctorat.
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