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ARGUMENT
Societatea contemporană este înainte de orice o societate a ordinii.
Instituţiile culturale încep să se integreze şi ele în această societate. Bibliotecile,
structuri tradiţionale de secole, nu-şi mai desfăşoară astăzi activitatea la
întâmplare, ci din ce în ce mai frecvent pe baza unui management ştiinţific.
Managementul de bibliotecă este aplicat astăzi în toate marile biblioteci ale lumii.
Bibliotecile contemporane nu mai sunt înţelese ca un scop în sine, rostul lor
este strâns legat de cititori şi nevoile lor de informare.
Achiziţia de publicaţii, ca una din activităţile fundamentale dintr-o
bibliotecă, de exemplu, nu se mai face astăzi după ,,aspiraţia” bibliotecarilor, ci pe
baza consultării largi a utilizatorilor, a celor pentru care biblioteca există.
La baza activităţilor marilor biblioteci se află de mai multă vreme planuri
strategice, care sunt realizate pentru o perioadă de 4-5 ani. Aceste planuri au în
vedere toate aspectele muncii de bibliotecă, de la cele ştiinţifice până la cele
administrative.
Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” din Bucureşti este astăzi în faţa
celui de-al treilea plan strategic, pentru perioada 2008 - 2011. Acest plan a fost
realizat în urma analizei planului anterior, coroborată cu o cercetare ştiinţifică
aprofundată a nevoilor de dezvoltare a instituţiei noastre în următorii ani în
condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, pe de o parte, şi a
perspectivelor dezvoltării învăţământului în direcţia hotărârilor Conferinţei de la
Bologna, pe de altă parte. Totodată, s-a avut în vedere crearea de noi instrumente
de lucru şi servicii care să permită acordarea unui sprijin informaţional şi
documentar tot mai consistent cercetării ştiinţifice universitare, îndeosebi în
derularea numeroaselor proiecte de nivel naţional şi european dezvoltate în
învăţământul superior.
Această strategie stă la baza întocmirii planurilor anuale de activitate ale
Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” în următorii 4 ani.
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Sperăm ca acest document programatic să optimizeze relaţia bibliotecă utilizator - informaţie, aflată pe un drum ascendent la Biblioteca Centrală
Universitară ,,Carol I” din Bucureşti, cea mai mare structură bibliotecară
românească.

Director general
Prof. univ. dr. Mircea Regneală
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1. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE BIBLIOTECII
1.1 Misiune
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din Bucureşti (BCU

„Carol I“) este

o bibliotecă de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea şi
finanţarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
• BCU „Carol I“ este o structură infodocumentară complexă, destinată studenţilor,
cadrelor didactice şi cercetătorilor din Centrul Universitar Bucureşti.
• BCU „Carol I“ este o bibliotecă modernă, bazată pe utilizarea noilor tehnologii.
• BCU „Carol I“ contribuie la sporirea calităţii procesului educaţional universitar
prin dezvoltarea unui mediu adecvat lecturii, prin colecţiile pe care le deţine,
prin infrastructura şi sistemul informatic de care dispune, prin serviciile variate
pe care le oferă utilizatorilor săi
• BCU „Carol I“ achiziţionează documente pe orice tip de suport, prelucrează,
stochează şi diseminează informaţiile în mod tradiţional şi electronic.
• BCU „Carol I“ cooperează, pentru îndeplinirea obiectivelor sale, cu biblioteci,
instituţii de învăţământ şi cercetare, asociaţii profesionale, alte organizaţii de
profil.
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1.2 Funcţii

Funcţia infodocumentară şi de cercetare
• Asigură suportul infodocumentar pentru învăţământul universitar şi cercetarea
ştiinţifică
• Contribuie la dezvoltarea cercetării în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei
informării

Funcţia de formare şi perfecţionare profesională
• Dezvoltă şi organizează forme complementare educaţiei de bază în domeniul
biblioteconomiei
• Cooperează cu Asociaţia Bibliotecarilor din România pentru realizarea
programelor de formare continuă

Funcţia de îndrumare şi asistenţă metodologică
• Acordă, la cerere, asistenţă şi îndrumare metodologică bibliotecilor universitare
din Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Petroşani, Piteşti, Ploieşti, Târgovişte
şi Târgu Jiu

Funcţia culturală şi de reprezentativitate
• Organizează manifestări ştiinţifice şi culturale
• Organizează manifestări profesionale, naţionale şi internaţionale în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării
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2. POLITICI ŞI STRATEGII
2.1 Redeschiderea sălilor de lectură din Corpul Fundaţie
• Reintroducerea în circuitul lecturii a patru săli de lectură specializate (2008)


Sala de Biblioteconomie „Mircea Tomescu“ (12 locuri)



Sala de Informatică „Ing. Petre Badea“ (32 locuri)



Centrul de Informare şi Documentare „Uniunea Europeană“
(12 locuri)



Sala de Microformate „Rotonda“ (4 locuri)

2.2 Colaborarea bibliotecii cu Universitatea din Bucureşti în procesul de
învăţământ şi cercetare

•

Corelarea politicii de dezvoltare a colecţiilor cu politica generală a
Universităţii, cu programele de studiu şi cercetare, cu planurile de învăţământ
ale facultăţilor pentru toate formele de învăţământ universitar.

•

Reactualizarea prevederilor protocolului de colaborare al BCU „Carol I“ cu
Universitatea din Bucureşti.

•

Optimizarea relaţiilor dintre BCU „Carol I“ şi cadrele didactice ale
Universităţii din Bucureşti.

•

Modernizarea anuală a câte unei biblioteci de facultate: Biblioteca de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2008), Biblioteca de Litere (2008-2009),
Biblioteca de Limbi Străine, Secţia Limbi şi Literaturi Germanice (2010),
Biblioteca de Matematică (2011).

•

Încheierea procesului de retroconversie pentru colecţiile bibliotecilor de
facultate până în anul 2011.

•

Extinderea activităţii de restaurare a documentelor din colecţiile bibliotecilor
filiale
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•

Integrarea bibliotecilor în viaţa cultural-ştiinţifică a facultăţilor (expoziţii,
simpozioane, lansări de carte etc.).

2.3 Dezvoltarea colecţiilor de documente pe suport hârtie şi suport electronic
•

Realizarea „Cartei de dezvoltare a colecţiilor“ pentru perioada 2008-2011, a
Planurilor de dezvoltare a colecţiilor şi a Protocoalelor de selecţie.

•

Dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor bibliotecii prin achiziţia cu precădere a
lucrărilor fundamentale din noile domenii de studiu şi cercetare universitare, în
limbi străine de mare circulaţie, a publicaţiilor seriale cotate ISI, editate de
instituţii de prestigiu din ţară şi din străinătate.

•

Intensificarea achiziţiei de documente electronice.

•

Creşterea numărului de documente achiziţionate prin schimb de publicaţii,
precum şi prin donaţii şi transfer.

•

Optimizarea procesului de selecţie a documentelor:
investigarea permanentă a nevoilor de studiu şi cercetare ale



utilizatorilor bibliotecii în vederea unei achiziţii cât mai eficiente;


monitorizarea periodică a gradului de utilizare a noilor tipuri de
resurse achiziţionate.

•

Achiziţia partajată a documentelor electronice prin intermediul Consorţiului de
Achiziţie a Resurselor Electronice din România.

•

Generalizarea procedurilor de achiziţie electronică: prospectarea pieţii
editoriale,

realizarea de comenzi/reclamaţii/plăţi prin mijloace electronice

până în anul 2011.

8

2.4 Prelucrarea, organizarea şi conservarea colecţiilor de documente

•

Încheierea procesului de prelucrare retrospectivă a fondurilor din Unitatea
Centrală care nu sunt reflectate în baza de date:

•



fondul 1-90.500 - aprox. 35.000 de volume (2009);



fondurile de muzică - 6.713 volume (2010);



de albume - 2.800 volume (2010);



hărţi - 1.741 exemplare (2010);



extrase - aprox. 100.000 exemplare (2011);



microfişe - 4.152 exemplare (2011).

Raţionalizarea activităţilor de evidenţă în bibliotecă:


continuarea informatizării tuturor tipurilor de evidenţă contabilă;



crearea Registrului de Mişcare a Fondurilor - Parte Generală în

format electronic (2011).
•

Prelucrarea electronică a tuturor tipurilor de documente achiziţionate indiferent
de suport, inclusiv a celor cu valoare bibliofilă.

•

Identificarea documentelor bibliofile a căror valoare impune extinderea
accesului la colecţiile patrimoniale ale bibliotecii.

•

Studierea şi experimentarea noii versiuni a programului VUBIS SMART şi
compararea performanţelor sale cu cele ale altor sisteme integrate de bibliotecă
(2008).

•

Elaborarea Metodologiei de introducere a datelor bibliografice conform
formatului de înregistrare UNIMARC, aplicat în baza de date VUBIS SMART
(2009).

•

Unificarea sistemului de cataloage online într-un catalog general, capabil să
asigure regăsirea unitară a informaţiilor bibliografice de către utilizatorii
bibliotecii (2009).
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•

Cooperarea cu celelalte biblioteci în vederea constituirii şi gestionării unor
fişiere de autoritate la nivel naţional.

•

Participarea BCU „Carol I“ la proiectul Catalogului Naţional Partajat

•

Participarea BCU „Carol I“ la crearea şi dezvoltarea diferitelor
baze de date de interes naţional şi internaţional: Catalogul Colectiv Naţional,
Baza de date România, Bibliografia Lingvistică (realizată de Institutul Naţional
de Lexicologie din Olanda) etc.

•

Îmbunătăţirea condiţiilor de prezervare şi conservare a colecţiilor în depozitele
Unităţii Centrale prin echiparea acestora cu instalaţii de climatizare (20082009)

•

Extinderea capacităţii de depozitare a Unităţii Centrale (2008-2009)

2.5 Creşterea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor
•

Extinderea serviciilor oferite utilizatorilor


Dezvoltarea împrumutului interbibliotecar naţional şi internaţional



Diversificarea

serviciilor

de

furnizare

a

informaţiilor

şi

documentelor la distanţă


Dezvoltarea sistemului de Diseminare Selectivă a Informaţiilor
(DSI)



Dezvoltarea serviciilor de referinţe şi de diseminare a informaţiilor
furnizate la distanţă


Lansarea unui serviciu de referinţe prin chat (2008-2009)

•

Optimizarea interacţiunii bibliotecar-utilizator

•

Creşterea gradului de utilizare al colecţiilor prin organizarea în acces direct a
celor mai solicitate publicaţii

•

Optimizarea instrumentelor de stimulare şi analiză a feedback-ului
utilizatorilor
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2.6 Promovarea colecţiilor, serviciilor şi imaginii bibliotecii

•

Mediatizarea serviciilor oferite de bibliotecă, în vederea atragerii unui număr
mai mare de cititori

•

Mediatizarea manifestărilor organizate de bibliotecă, pentru o reală integrare a
bibliotecii în spaţiul cultural-ştiinţific bucureştean

•

Reluarea ciclului Conferinţelor Fundaţiei, în spiritul tradiţiei din perioada
interbelică (2008)

•

Organizarea anuală a Zilelor Bibliotecii

•

Participarea bibliotecii la cele mai importante Târguri de carte din Bucureşti şi
din ţară

2.7 Informare. Documentare. Cercetare
•

Corelarea activităţilor infodocumentare şi de cercetare ale BCU „Carol I“ cu
strategia de dezvoltare a învăţământului superior şi a cercetării:


Sprijinirea cu informaţii şi documente a proiectelor şi temelor de
cercetare



Realizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul
biblioteconomiei şi al ştiinţei informării

•

Realizarea de activităţi editoriale:


Elaborarea unor lucrări fundamentale pentru cultura română
(bibliografii/cercetări retrospective, curente, analitice, ghiduri de
domeniu etc.)


Realizarea biobibliografiei G. Dem. Teodorescu (2008)



Realizarea biobibliografiei Nicolae Bănescu (2008-2009)



Realizarea biobibliografiilor N. Mironescu, Gh. VlădescuRăcoasa, Mircea Tomescu, Vasile Suciu (2010-2011)
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Elaborarea lucrării Ghid bibliografic de literatură română.
Partea a IV-a: Scriitori români în cultura lumii (2008-2009)



Finalizarea Ghidului de orientare intelectuală (2008)



Editarea de reviste de specialitate:


Continuarea editării revistei electronice UNIBIB



Continuarea editării, în colaborare cu Biblioteca Naţională a
României şi Biblioteca Academiei Române, a Revistei române
de istoria cărţii



•

Editarea Revistei Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

Dezvoltarea activităţii metodologice:


Optimizarea îndrumării bibliotecilor filiale de către serviciile
centrale

2.8 Informatizare

•

Dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor informatice în concordanţă cu
tendinţele şi evoluţia domeniului la nivel mondial şi în relaţie directă cu
cerinţele infodocumentare ale utilizatorilor

•

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii informatice prin achiziţionarea de
noi echipamente şi asigurarea funcţionării la parametri optimi a reţelei de
calculatoare şi a conectivităţii la Internet

•

Conectarea directă a filialelor din Universitate la serverul central al BCU
„Carol I”

•

Administrarea aplicaţiilor software şi gestionarea licenţelor acestora la nivelul
Complexului BCU „Carol I“; dezvoltarea de noi aplicaţii conform cerinţelor de
modernizare a activităţilor

•

Gestionarea accesului la bazele de date comerciale (cu abonament) pe bază de
IP, atât pentru Complexul BCU „Carol I“, cât şi pentru Universitatea din
Bucureşti
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•

Elaborarea unei strategii de informatizare în acord cu cerinţele de informare a
utilizatorilor şi noile direcţii de dezvoltare a domeniului

•

Implementarea de noi tehnologii:


Implementarea versiunii 2.4.1.17 a aplicaţiei VUBIS SMART în
Unitatea Centrală şi în bibliotecile filiale care folosesc programul
VUBIS şi conectarea filialelor de la Universitate la serverul
central (2007-2008)



Implementarea sistemului RFID în Unitatea Centrală având ca
obiectiv optimizarea procesului de inventariere a

fondurilor

bibliotecii şi asigurarea unei protecţii antifurt superioară a
colecţiilor (2009)
•

•

Actualizarea paginii Web a bibliotecii:


Realizarea versiunii în limba engleză (2009)



Întreţinerea, dezvoltarea, actualizarea paginii Intranet

Extinderea bibliotecii digitale


Dezvoltarea infrastructurii în vederea constituirii

bibliotecii

digitale a BCU „Carol I“


Participarea la proiecte de digitizare la nivel naţional şi
internaţional

•

Conversia bazelor de date din bibliotecile filiale care utilizează VUBIS original
şi VUBIS for Windows la versiunea VUBIS SMART şi unificarea acestora cu
baza de date din Unitatea Centrală

•

Punerea la dispoziţie pe Internet a cataloagelor deţinute de bibliotecile filiale
care folosesc sistemul CDS/ISIS (Biblioteca de Limbi şi Literaturi Străine Secţia Limbi şi Literaturi Germanice şi Slave; Biblioteca de Chimie; Biblioteca
de Biologie; Biblioteca de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării) şi prin
actualizarea bazei de date (Biblioteca de Istorie; Biblioteca de Psihologie;
Biblioteca de Limbi şi Literaturi Străine - Secţia Limbi şi Literaturi Romanice,
Clasice şi Orientale)
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2.9 Probleme administrative

•

Îmbunătăţirea condiţiilor climatice în sălile de lectură din Corpul Boema prin
reconfigurarea sistemului de ventilaţie (2008)

•

Redistribuirea consumatorilor pe circuitele electrice pentru buna desfăşurare a
activităţilor în bibliotecă (2008)

•

Instalarea unui sistem de supraveghere în sălile de lectură şi modernizarea
sistemului video de supraveghere a exteriorului clădirii (2009-2010)

•

Reabilitarea zugrăvelii faţadelor exterioare ale bibliotecii afectate de
influenţele agenţilor naturali (2008-2009)
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3. MANAGEMENT

•

Creşterea responsabilităţii manageriale în gestionarea resurselor materiale,
financiare şi umane

•

Creşterea calităţii managementului, la toate nivelurile, urmărind cu prioritate
îndeplinirea misiunii fundamentale a bibliotecii de a răspunde nevoilor de
studiu şi cercetare ale utilizatorilor

•

Aplicarea riguroasă a legislaţiei în vigoare în toate activităţile desfăşurate în
bibliotecă

•

Actualizarea, conform legislaţiei, a „Regulamentului de funcţionare“ şi a
„Regulamentului intern“

•

Elaborarea unei politici coerente de recrutare, motivare, dezvoltare şi evaluare
a personalului din bibliotecă

•

Perfecţionarea sistemului de indicatori şi de raportare statistică internă
(indicatori individuali) şi externă (indicatori generali)

•

Repartizarea echitabilă a veniturilor extrabugetare în procesul de modernizare a
tuturor structurilor din cadrul BCU „Carol I”

•

Perfecţionarea profesională şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii
performanţelor personalului angajat în bibliotecă

•

Alinierea

competenţelor

profesionale

ale

personalului

bibliotecii

la

performanţele cerute de standardele europene
•

Extinderea relaţiilor de colaborare dintre BCU „Carol I” şi alte biblioteci
universitare din străinătate
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