Zilele Bibliotecii Universitare
- concluzii –

Tania Mamali
Director de bibliotecă

1

Anul 2010 pentru Universitatea „Spiru Haret” este marcat de mai multe evenimente:
-

împlinirea a 20 de ani de existenŃă a UniversităŃii Spiru Haret în spaŃiul
universitar românesc;
demararea festivităŃilor organizate cu ocazia „Zilelor Bibliotecii Universitare”,
concomitent atât în cadrul facultăŃilor cu sediul în Bucureşti, cît şi în cadrul
facultăŃilor din Ńară (pentru publicitatea evenimentelor au fost concepute de
către biblioteci şi împărŃite pliante, afişe etc.).

Multumim pentru sprijinul acordat de USH şi FRM pentru buna desfăşurare a
acestor manifestări, cât şi TVRM care a avut amabilitatea de a filma manifestările
organizate de Biblioteca FacultăŃii de Drept şi AdministraŃie Publică.
În urma acestor evenimente câteva rânduri:
- în cadrul Bibliotecii de Litere, am avut plăcerea de a-i avea ca invitaŃi pe
dl.prof.univ.dr. ............................., studenŃi ai facultăŃilor de Litere, Arhitectură,
Matematică-Informatică, ocazie cu care au fost prezentate colecŃiile bibliotecilor,
noutăŃile intrate in fondul bibliotecilor;

-

Biblioteca FacultăŃii de Drept şi AdministraŃie Publică îşi propune să dezvolte o
colecŃie valoroasă de publicaŃii, ce oferă beneficiarilor săi posibilitatea să consulte în
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bibliotecă o mare varietate de lucrări: tratate, manuale de specialitate, cărŃi, reviste,
ziare, seriale, teze de doctorat, în domeniul dreptului, administraŃiei publice,
drepturilor omului, instituŃiilor comunitare europene etc. AcŃiunea a fost susŃinută,
nu numai de un număr mare de studenŃi, dar şi de prezenŃa renumiŃilor profesori,
Prodecan Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI şi a domnului Decan – Prof. univ. dr.
LAZĂR CÂRJAN. Cunoscut iubitor de carte şi reputat colecŃionar de carte rară,
Dl. Decan - Prof. univ. dr. LAZĂR CÂRJAN a fascinat cu discursul ce demonstra
pasiunea pentru carte: ,, Prima mea achiziŃie a fost un sipet cu cărŃi în fascicole, pe
care le-am dat la schimb pentru o colecŃie a revistei << Semănătorul>>.”
-

În data de 10.12.2010 a avut loc la sediul FacultăŃii de Geografie manifestarea
organizată cu prilejul Zilelor Bibliotecii universitare. La aceasta au participat
prorectorul universităŃii Prof Dr Doc Grigore Posea, Decanul facultăŃii Prof dr Ilinca
Nicolae şi un număr mare de cadre didactice ale facultăŃii noastre alături de studenŃii
invitaŃi. Cuvântul de deschidere i-a aparŃinut Prof Dr Doc Grigore Posea urmat de
decanul facultăŃii, studenŃilor participanŃi comunicându-li-se rolul important pe care
îl deŃine o bibliotecă universitară în desăvârşirea lor profesională.şi în viaŃa lor de
viitori geografi. De asemenea le-au fost explicate reguli de funcŃionare a unei
biblioteci, drepturile şi obligaŃiile lor ca studenŃi, cum să acceseze informaŃii în
biblioteca digitală a universităŃii. Tot la această manifestare li s-a făcut o trecere în
revistă a celor mai importante cărŃi aflate în fondul de carte a bibliotecii iar la sfârşit
tot cei participanŃi au putut să-şi achiziŃioneze cărŃi de la standul special amenajat.
In data de 06.12.2010 am organizat actiunea Zilele
bibliotecii, iar in acest scop au fost invitati studenti de
la facultatatile cu profil economic: Finante si Banci,
Management Financiar Contabil, Marketing si
Afaceri Economice Internationale. Am facut o
prezentare a bibliotecii, aratand ca fondul de carte este
impartit pe domenii mari: Economie, Contabilitate,
Marketing, Management, Drept, Limbi Straine, etc si
cuprinde un numar de 30.000 volume cu periodice si
aproximativ 4000 de titluri de carti.
Am prezentat o lista a noutatilor din biblioteca,
specificandu-le studentiilor, ca periodic, se
improspateaza fondul de carte cu publicatii romanesti
si straine de la edituri de prestigiu, pe teme de
actualitate din economia Romana si globala.
Data desfăşurării:
06.12.2010
Locul acŃiunii:
Sala de lectură a Bibliotecii FacultăŃii de RelaŃii InternaŃionale, Istorie şi Filosofie: Str.
Fabricii nr. 46G, corp C, sala 203
Grup Ńintă:
StudenŃii şi masternazii FacultăŃii de RelaŃii InternaŃionale, Istorie şi Filosofie
Scopul acŃiunii:
Informarea studenŃilor şi masteranzilor asupra fondului de carte, care le stă la dispoziŃie
pentru a-şi întocmi lucrările solicitate pe parcursul anului universitar, pentru a se documenta
în scopul participării la sesiunile de comunicări organizate împreună cu Decanatul facultăŃii,
respectiv pentru a-şi fundamenta şi completa cunoştinŃele din domeniul studiat.
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Descriere activitate:
Cu sprijinul Decanatului, respectiv a Secretariatului FacultăŃii de RelaŃii InternaŃionale,
Istorie şi Filosofie şi alături de dna. Sorina Anghel am organizat în data de 06.12.2010 serii
de prezentări pe cele două domenii principale ale facultăŃii, pe care le deservim în acest
moment: relaŃii internaŃionale şi filosofie.

Pe lângă prezentarea fondului de carte şi de publicaŃii disponibil fiecărui student, am
subliniat şi roulul pregătirii continue, respectiv valoarea cercetării universitare, care, cu
sprijinul cadrelor didactice şi a personalului bibliotecii, pot ridica nivelul pregătirii fiecărui
student în parte, respectiv pot contribui la realizarea unor lucrări valoroase, care să poată
apoi participa cu succes la orice sesiune de comunicări sau conferinŃă tematică.
Am folosit această ocazie şi pentru a prezenta noile apariŃii ale Editurii FundaŃia de Mâine
şi am accentuat rolul important al acestor materiale în pregătirea pentru activităŃile
academice anuale, respectiv pentru examenul de licenŃă şi faptul că prin editarea lor în
cadrul tipografiei proprii, li se oferă posibilitatea achiziŃionării acestor titluri, la preŃuri
accesibile, prin reŃeaua de librării a UniversităŃii Spiru Haret. Nu am omis nici prezentarea
catalogului online de pe pagina http://biblioteca.spiruharet.ro/ şi a modului de vizualizare a
noutăŃilor aflate în bibliotecă, respectiv a modului de interogare a bazei de date, care le este
non-stop la dispoziŃie.
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Am înmânat participanŃilor materialele realizate pentru acest eveniment şi am adresat încă o
dată studenŃilor invitaŃia de a îşi lărgi cunoştinŃele alături de noi, ca instrument activ în
pregătirea lor.
-

In cadrul Bibliotecii de Arte, colegele noastre au pregătit o prezentare foarte
frumoasă
în
format
power
point:

-

-
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FONDUL DE CARTE
Total volume – 4.242 (Muzica &
Teatru)
•Muzica - 2320 (+ periodice = 2.418)
•Teatru - 1.722 ( + periodice =
1.824)
•Muzica:
•CĂRłI DE SPECIALITATE = 1722
(+ priodice = 1824)
•TITLURI = 1.118
•COLECłII = 8
•ABONAMENTE = 2 (prin achiziŃie)
REVISTE DE SPECIALITATE
•ACTUALITATEA MUZICALĂ /
revistă cu apariŃie lunară
•REVISTA MUZICA / (4 apariŃii/an)
COLECłII
•SOLFEGII / 2002
•SONATINE PENTRU PIAN / 2004
•PIESE ROMÂNEŞTI PENTRU
PIAN / 2005
•COLECłIE DE CORURI / 2004
TRANDAFIR LĂCRĂMIOARA
Studii: ABSOLVENTĂ A
FACULTĂłII DE SOCIOLOGIEPSIHOLOGIE
Cursuri echivalente de
Biblioteconomie - Biblioteca BCU

Nu în ultimul rând câteva concluzii:
-

Evenimentele au avut o organizare foarte frumoasă şi sperăm că ele se vor desfăşura
pe viitor cu o şi mai bună colaborare cu cei din cadrul corpului profesoral, cât şi a
studenŃilor, în sensul că dorim să avem şi o sesiune de comunicări pe teme de interes
alese chiar de studenŃi, în urma unui sondaj organizat de colegele noastre
bibliotecare.

-

Dorim, de asemenea, să contactăm şi sponsorizări pentru avea şi câteva premii în
cadrul acestor sesiuni de comunicări. Vom lua legătura cu câteva edituri
reprezentative şi sperăm într-o bună colaborare.

-

Dar nu numai colecŃiile de publicaŃii şi dezvoltarea acestora a atras atenŃia
studenŃilor şi invitaŃilor prezenŃi în cadrul acestei manifestări, ci şi alte activităŃi şi
sarcini pe care biblioteca le are în procesul vast şi complex de informare şi
documentare ştiinŃifică a actualilor şi viitorilor specialişti absolvenŃi din cadrul
facultăŃilor USH, şi anume de a asigura condiŃiile favorabile de studiu, informare şi
documentare a studenŃilor.

-

Pentru automatizarea principalelor activităŃi din bibliotecă (informare-documentare,
împrumut, gestionare) conducerea USH a stabilit un program de modernizare, prin
achiziŃionarea de tehnică de calcul, de software şi de perfecŃionare a personalului,
astfel încât eficienŃa acestor activităŃi să ne apropie de standardele europene.

-

Activitatea desfăşurată şi succesul de care s-a bucurat în rândul studenŃilor şi
profesorilor UniversităŃii Spiru Haret, încurajează organizarea unor astfel de
manifestări şi în viitor, care să ducă mai departe prestigiul dobândit de
instituŃia noastră, o dovadă de necontestat a menirii sale de promovare a
valorilor învăŃământului, ştiinŃei si culturii româneşti în spaŃiul universal.
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