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I.Activităţile de cercetare-dezvoltare

1. Participare la conferinţe fără comunicări: Duvalmă Robertino şi Duvalmă Elena Graţiela au
participat la a 26-a Conferinţă Naţională a A.B.R. Bibliotecile – Patrimoniul cultural şi digital al
viitorului, desfăşurată la Sibiu, în perioada 11-14 septembrie 2018.

II.Activităţile de bază specifice compartimentului

2.1 Obiectivele specifice

Conservarea colecţiilor

-In depozitele de unicate ale serviciului se aflau, la data raportării, 1.143.186 volume
monografii , 1.577.696 unităţi de bibliotecă (volume + numere) publicaţii seriale şi 6.358 CD-uri.

-Au intrat în depozitele centrale 16.470 volume monografii şi 37.244 unităţi de bibliotecă
publicaţii seriale ( 59 volume, 36.748 numere şi 437 CD-uri ).

-Depozitul Dublete periodice româneşti a primit şi a prelucrat 9.787 unităţi de bibliotecă
publicaţii seriale dublete şi 28 CD-uri , astfel încât în gestiunea acestui depozit se află în prezent
3.796.330 unităţi de bibliotecă şi 119 CD-uri.

-În scopul conservării au fost au fost legate 179 volume monografii , 8.677 unităţi de publicaţii
periodice care au fost legate in 173 volume, iar 1.324 publicaţii periodice au fost broşate.

-Cristea Anişoara Luminiţa, Chireceanu Adriana, Sîrbu Gabriela au prelucrat 810 volume dublete
(introducere date: informaţii exemplar-stocuri), acestea fiind predate ulterior Depozitului de dublete
carte românească.

-Duvalmă Robertino, Duvalmă Elena Graţiela şi Nicolau Delia Irina, în colaborare cu serviciul
Informatizare, au catalogat (descriere bibliografică sumară) şi au înregistrat stocurile pentru 2.592
volume monografii, în cadrul implementării modulului Circulaţie din ILS Aleph-500.

-Au fost inventariate gestiunile a 2 depozite ( VII Carte şi IV Periodice).



Utilizarea colecţiilor

-Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din sălile de lectură Ioan Bianu, N. N. Constantinescu şi
Virgil Cândea 63.390 volume monografii şi 101.500 exemplare publicaţii seriale conţinând 1.508.320
unităţi de bibliotecă .

-Au fost puse la dispoziţia serviciilor B.A.R 15.081 volume monografii şi 5140 exemplare
publicaţii seriale conţinând 78.424 unităţi de bibliotecă .

-Pentru împrumut extern au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 505 volume monografii.

2.2 Programul de instruire a personalului pentru 2018

-Bodîrcă Adriana şi Păun Liliana – masterat anul II: Gestionarea informaţiei în societatea
contemporană (GISC)- Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti.
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