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Dintre toate nevoile, împlinirea omului prin
cunoaştere şi educaţie este cea mai de seamã. Biblioteca a
rãmas printre puţinele instituţii unde oamenii pot învãţa,
descoperi, împãrtãşi experienţele, cunoştinţele şi pasiunile
lor. Ea continuã sã fie accesibilã şi atunci când pregãtirea
şcolarã s-a încheiat. Biblioteca este loc de întâlnire cu marile
nume, cu marile opere, cu tine însuţi şi cu lumea. Ea ne
aminteşte cã existã o memorie mult mai adâncã decât
propriile amintiri.
În copilãrie, zilele trãite cel mai intens erau cele în compania unei cãrţi bune. Atmosfera din
biblioteca studenţiei mele era vie, comunicativã şi totuşi plinã de linişte. Profesor fiind, am scris
cãrţi, articole, lucrãri. A scrie este o consecinţa a faptului cã am fost, atâta vreme, cititor ! Unele
prietenii le-am închegat pe afinitãţi de lecturã. Din pãcate, astãzi, sunt tot mai puţini cei care
povestesc cu entuziasm despre ceea ce citesc.
Aduc omagiul meu bibliotecarilor care ne-au inspirat şi sprijinit în drumul nostru spre
cunoaştere. Să mulţumim generaţiilor de bibliotecari, cãlãuze atâtor paşi şovãielnici, care au dat
împlinire instituţiei cărţii şi actului de lectură şi celor care astăzi servesc această nobilă profesie.
Rectorul Universităţii din Petroşani
Prof.univ.dr.ing. Mihai Sorin RADU

Primul meu contact cu Biblioteca Universităţii din Petroşani a
fost în calitate de angajată şi nu cititoare. Sunt recunoscătoare şansei de
a fi lucrat câţiva ani într-un loc în care am învăţat să preţuiesc nu numai
conţinutul ci şi suportul material atât de fragil al cărţilor. Pare greu de
crezut, dar înainte de 1990, puţine biblioteci din ţară se puteau mândri
cu un patrimoniu de carte atât de bogat şi de diversificat. Găseai aici de
toate: cărţi tehnice, de ştiinţe exacte, de filozofie, de lingvistică, de
istorie, de beletristică şi din multe alte domenii, astfel că rareori s-a
întâmplat să caut o carte şi să nu o găsesc.
Mi-e greu să accept că astăzi, autoritatea bibliotecilor este
şubrezită de tehnicile multimedia, că oamenii trec tot mai rar pragul
acestui templu al cărţilor, dar am convingerea că niciun intelectual
adevărat nu se va forma în afara zidurilor lui.
Performanţa culturală a internetului nu va putea suplini depozitul de cunoaştere, dar mai ales
atmosfera şi emoţia stârnite de contactul nemijlocit cu cartea tipărită din nepreţuita sa casăBIBLIOTECA.
Urez bibliotecii mele de suflet şi devotatelor ei slujitoare, atâtea câte au mai rămas, ani
mulţi şi cititori fideli.
Lector univ. dr. Adriana Koronka

MISIUNE
Biblioteca Universitãţii din Petroşani oferã tuturor acces la informaţii, idei, lectura,
încurajeazã şi susţine libertatea de a cunoaşte, asigurã şi dezvoltã servicii necesare, orientate spre
satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonatã Universitãţii şi sprijinã activitãtile
didactice şi de cercetare ce se desfãşoarã în cadrul acesteia. Cerinţa de bazã a Bibliotecii
Universitãţii din Petroşani este aceea de a servi publicul cititor, toate activitãţile bibliotecii se
subsumeazã acestui scop fundamental.
SCURT ISTORIC
Anul 1948, anul înfiinţării Institutului
Cărbunelui la Petroşani, marchează şi momentul
înfiinţării

bibliotecii

de

azi.

La

începuturi,

biblioteca era reprezentată de câteva dulapuri aflate
într-o cameră a fostei “Societăţi Petroşani”, de pe
strada Mihai Eminescu. Fondul modest, de numai
3.500 de volume, provenea din donaţii şi
transferuri

de

la

bibliotecile

politehnice

bucureştene şi timişorene. La finalizarea noului
local de învăţământ, biblioteca se mută provizoriu
în spaţiile ce mai târziu au constituit biblioteca de
periodice.
Anul 1962 a reprezentat intrarea bibliotecii în spaţiile special amenajate cu depozite, săli de
lectură şi mobilier adecvat. S-au putut organiza principalele cataloage : alfabetic şi sistematic.
Începând cu anul 1965, biblioteca I.M.P. părăseşte ideea de a fi numai o bibliotecă
specializată şi începe constituirea unor colecţii enciclopedice.
În anul 1969, s-a constituit fondul de unicate ce a fost depozitat, în prima fază, în fosta sală
de cinema a institutului.
Primul număr al publicaţiei trimestriale « Buletinul de informare – documentare » apare în
anul 1971. Tot în această perioadă începe editarea anuală a “Ghidului bibliotecii”, se înfiinţează un
catalog bibliografic pe ani de studii, se întocmeşte un index alfabetic al catalogului sistematic –
instrumente deosebit de utile pentru informarea promptă, exactă şi explicită a tuturor cititorilor.
La data de 29 aprilie 1999, prin donaţie, intrã primul calculator în bibliotecã, un PC 486.

Începând cu anul 2000, biblioteca îşi mutã activitatea într-o clădire proprie, modernă ce
oferă spaţii generoase de depozitare şi lectură. Acţiunea de mutare dureazã pânã în anul 2002.
Biblioteca participã activ începând cu anul 2000 la târguri şi saloane de carte cu scopul
promovãrii învãţãmântului superior petroşãnean.
La data de 12.12.2001 se realizeazã conectarea la Internet.
Prima înregistrare bibliograficã în catalogul electronic s-a efectuat pe 11 aprilie 2005. Aplicaţia
utilizatã este rodul muncii informaticienilor Universitãţii : Bob Raul, Szekely Alex şi Kovaci Andi.
Începând cu data de 21 septembrie 2007 catalogul electronic este vizibill pe Internet.
În perioada 7-9 septembrie 2005 are loc a XVI-a Conferinţã Nationalã ABIR.

Excursie documentarã la Sarmizegetusa
Prin achiziţionarea unui numãr de 20 calculatoare în luna aprilie 2008, reţeaua bibliotecii a
ajuns la 35 de calculatoare.
Din data de 4 aprilie 2012, biblioteca are pagina in reteaua Facebook.
ORGANIZARE
Biblioteca Universitatii din Petrosani are o structura simpla, conceputa ca un întreg . Fiecare
bibliotecar "se întâlneste", cel putin o data, cu cartea, pe fluxul de prelucrare : achizitie - evidenta catalogare -indexare si cu cititorul, în activitatea de împrumut.
Acest tip de organizare asigura eficienta si flexibilitate, atenueaza diferenta dintre serviciile
tehnice ale bibliotecii si cele pentru public.

Personalul bibliotecii numãrã 6 persoane:
Danciu Luminiţa –şef bibliotecã
Boncia Georgeta – periodice şi schimb internaţional
Ianc – Cuza Adina – catalogare – indexare
Kaszoni Iuliana – relaţii cu cititorii
Stancioiu Octavia – schimb intern şi împrumut interbibliotecar
Pasãre Luminiţa – evidenta publicaţiilor

Personalul bibliotecii

Birou prelucrare cãrţi

ACTIVITĂŢI
În cadrul bibliotecii se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: dezvoltarea colecţiilor,
evidenţa şi organizarea colecţiilor, prezervarea şi conservarea colecţiilor, catalogarea şi indexarea
colecţiilor, comunicarea colecţiilor şi relaţii publice, informare documentară şi referinţe
bibliografice, informatizare, activităţi culturale, activităţi de cooperare cu alte instituţii similare.

Expoziţie de artã în foaierul bibliotecii

Expoziţie de carte la început de an universitar

Expoziţie de carte la început de an universitar

Standul Universitãţii la Târgul Gaudeamus – Carte de învãţãturã

Expoziţie de carte în foaierul bibliotecii

Programul Şcoala altfel - turul bibliotecii

Şcoala nr.4 Serbare de Mãrţişor în sala de lecturã

Standul Universitãţii la Târgul Gaudeamus – Carte de învãţãturã

FONDUL DOCUMENTAR
Biblioteca Universitãţii din Petroşani, prin fondul unic de carte deţinut, este un centru
naţional de informare şi cunoaştere în domeniul mineritului, domeniu în care Universitatea noastrã
are cea mai bogatã şi îndelungatã tradiţie.
În evoluţia sa, de la o bibliotecă ce deservea o singură specializare la o bibliotecă
universitară, Biblioteca Universităţii din Petroşani şi-a diversificat colecţiile odată cu apariţia de noi
specializări.
Structura fondului general, în funcţie de domeniile de interes ale Universităţii, se prezintă
astfel:
Nr. total de volume, la sfarsitul anului 2016 -283.684
Nr.titluri – 80.301
Nr. colectii periodice – 11.777
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 Nr. volume din clasa socio-economică (filozofie, psihologie, politică, economie, drept, educație,
administrație publică, asistență socială, istorie) –15.173
 Nr. volume din clasa știintelor exacte (matematică, fizică, chimie, mediu, geologie, astronomie) –
56.932
 Nr. volume din clasa știintelor aplicate (inginerie, agricultură, management, contabilitate) –
175.148
 Nr. volume limba și literatura –20.466
 Nr. volume alte domenii (calculatoare, cultură, religie, medicină, artă, sport, geografie) -15.965
 Nr. volume in limba romana – 244.920
 Nr. volume in limbi straine – 38.764


212.620 cărţi;



11.777 colectii publicaţii periodice;



56.803 standarde de stat;



1.775 teze de doctorat;



709 nonpublicaţii.

Colecţia cuprinde dicţionare, enciclopedii, tratate, monografii, manuale şi cursuri
universitare, lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, standarde de stat şi descrieri de invenţii,
microfilme şi microfişe, materiale audio-vizuale, hărţi.
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La creşterea colecţiilor bibliotecii au contribuit şi publicaţiile obţinute prin donaţii şi
schimb, biblioteca practicând, în prezent, schimb cu peste 45 de instituţii din ţara şi străinătate.
Prin schimbul intern şi internaţional de publicaţii, Biblioteca procură titluri care nu se
regăsesc în colecţiile proprii şi care nu pot fi achiziţionate din alte surse: cumpărare, donaţie,
transfer.Stabileşte,întreţine şi dezvoltă relaţii de schimb cu instituţii similare din ţarã şi străinătate;
Promovează şi diseminează lucrãrile editate de Universitatea din Petroşani; Îmbogăţeşte colecţiile
bibliotecii, prin dezvoltarea unui puternic schimb de publicaţii, răspunzând necesităţilor
utilizatorilor interesaţi de resurse documentare din diverse centre universitare, din ţarã şi strãinãtate.

Carte rarã din colecţiile bibliotecii

Carte rarã din colecţiile bibliotecii

Depozit de carte

Vitrina cu noutãţi
CITITORII BIBLIOTECII

Studenţii, cu colindul în holul bibliotecii

Nocturna bibliotecilor – cei mai destoinici cititori
Au drept de acces la serviciile bibliotecii studenţii, cadrele didactice, salariaţii, doctoranzii
ai Universitãţii din Petroşani pe baza permisului de cititor eliberat de bibliotecã. Pot apela la
serviciile bibliotecii şi alte categorii de beneficiari.
Accesul cititorilor la bibliotecã este gratuit cu excepţia salariaţilor externi care vor plãti
anual o taxã.
Consultarea colecţiilor în perioada activitãţii şcolare se face dupã urmãtorul program:
Zilnic între 7,30 şi 15,30, în perioada sesiunilor – 7,30 - 18
Sâmbãta, în perioada activitãţilor şcolare, între orele 10 -14
Orice persoanã înscrisã la bibliotecã poate împrumuta publicaţii în condiţiile în care :
are legitimaţia vizatã la zi ;
nu are nici o carte cu termenul de restituire depãşit ;
nu are amenzi neachitate.

Cititorilor li se interzice multiplicarea sau copierea integralã a publicaţiilor din bibliotecã.
Documentele din bibliotecã servesc dezvoltãrii profesionale şi personale a cititorului şi nu
pot fi folosite în scopul denigrãrii Universitãţii şi al personalului didactic.
Pentru abateri de la Regulament, biblioteca poate suspenda permisul de cititor.
Biblioteca a fost frecventata in anul 2016 de catre cei 1.968 de cititori care au imprumutat
un numar de 13.567 de volume.

Servicii oferite
În anul 2000, Biblioteca Universității din Petroşani a fost redeschisă într-o clădire nouă,
modernă cu spații generoase de lectură şi depozitare. Prin amplasare, construcţia se încadrează
perfect în campusul universitar fiind un element de legatură intre spaţiile de învăţământ.
Biblioteca pune la dispoziţie:


Catalog on-line cu 36.121 de înregistrări bibliografice;



2 săli de lectură;



200 locuri în sălile de lectură;



personal de specialitate
Biblioteca asigură următoarele servicii pentru publicul cititor: împrumut la domiciliu;

consultarea în sala de lectură; împrumut interbibliotecar; eliberare permise; asistența la utilizarea
instrumentelor bibliografice şi identificarea publicațiilor în cataloage; referinţe bibliografice curente
şi retrospective; alte referinţe utile informării documentare; xerocopiere după colecţiile proprii;
acces la Internet.
Pentru a-si realiza misiunea şi priorităţile, Biblioteca Universităţii din Petroşani este
susţinută de o infrastructură constituită din următoarele componente :


colecţie enciclopedică cuprinzând lucrări din cele mai variate domenii



calculatoare cu sistem de operare Windows legate la Intranet si Internet din care: 7 staţii de
lucru pentru bibliotecari, 20 la dispoziţia cititorilor pentru: accesul la bazele de date proprii,
accesul la alte sisteme, accesul la documentele electronice achiziţionate de către biblioteca,
1 server pentru aplicaţie.



1 catalog on-line cu 36.121 de înregistrări bibliografice reprezentând titlurile intrate în
bibliotecă după anul 1990 și o parte din perioada 1970-1990



acces liber la raft pentru: publicaţii periodice ale anului în curs, lucrări de referinţă,
publicaţii de informare, documente oficiale, volume ale lucrarilor sustinute la congrese,
conferinţe, simpozioane, noutăţi editoriale, oferte şi planuri editoriale



ataşamentul personalului angajat faţă de biblioteca în care lucrează.
Biblioteca oferã urmãtoarele servicii :
-

eliberare permise ;

-

împrumut de publicaţii ;

-

asistenţã la utilizarea instrumentelor bibliografice şi identificarea publicaţiilor în
cataloage ;

-

servicii de informare şi documentare : cataloage, liste de noutãţi, bibliografii la
cerere din sistem propriu sau din alte sisteme ;

-

organizare de standuri cu cãrţi, aviziere, broşuri de popularizare etc. ;

-

acces la internet ;

-

împrumut interbibliotecar pentru publicaţii aflate în alte biblioteci din ţarã ;

-

Catalog on-line cu 26.727 de înregistrări bibliografice

.

Patrimoniu material
Nr. sãli de lecturã – 2
Nr. locuri în sala de lecturã – 200
Nr. depozite de carte -7
Suprafatã – 2.000 mp.
28 Calculatoare cu sistem de operare Windows legate la Intranet şi Internet din care :
7 statii de lucru pentru bibliotecari
20 la dispoziţia cititorilor pentru :
o

accesul la bazele de date proprii

o

accesul la alte sisteme

o

accesul la documentele electronice achiziţionate de cãtre bibliotecã

1 server pentru aplicaţie .

Sala de lecturã

Depozitul de unicate

Şef birou bibliotecă,
Luminiţa DANCIU

