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I. Activităţile de cercetare-dezvoltare

1. Participare la conferinţe fără comunicări: Duvalmă Elena Graţiela, Duvalmă Robertino, Păun
Liliana, Raţă Liliana şi Nicolau Delia Irina au participat la a 30-a Conferinţă Naţională a A.B.R.- “30
de ani de evoluţie în bibliotecile româneşti”, desfăşurată la Bucureşti, în perioada 4-6 septembrie 2019.

II. Activităţile de bază specifice compartimentului

2.1 Obiectivele specifice

Conservarea colecţiilor

- În depozitele de unicate ale serviciului se aflau, la data raportării, 1.154.396 volume
monografii, 1.594.898 unităţi biblioteconomice (volume + numere) publicaţii seriale şi 7.423 CD-uri.

- Au intrat în depozitele centrale 11.210 volume şi 932 CD-uri, monografii şi 17.202 unităţi de
biblioteconomie, publicaţii seriale (19 volume, 17.183 numere) şi 133 CD-uri.

- Depozitul Dublete periodice româneşti a primit şi a prelucrat 7.379 unităţi de bibliotecă (15
volume, 7.364 numere) publicaţii seriale dublete, astfel încât în gestiunea acestui depozit se află în
prezent 3.803.609 unităţi de bibliotecă şi 119 CD-uri.

- În scopul conservării au fost legate 76 volume monografii , 12.310 unităţi de publicaţii
periodice, care au fost legate in 481 volume, iar 1.271 publicaţii periodice au fost broşate.

- Au fost catalogate retrospectiv şi înregistrate informaţii exemplar (stocuri) în cadrul Proiectului
intern de implementare a modulului „Circulaţie” din ILSAleph-500 pentru serviciile
Conservarea Colecţiilor şi Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor astfel:

- 9.269 inregistrări bibliografice
- 4.073 actualizare înregistrări bibliografice
- 19.635 înregistrări informaţii exemplar (stocuri)

Utilizarea colecţiilor



-Au fost puse la dispoziţia utilizatorilor din sălile de lectură Ioan Bianu, N. N. Constantinescu şi
Virgil Cândea 55.550 volume monografii şi 76.365 unităţi biblioteconomice publicaţii seriale conţinând
1.145.475 exemplare.

-Au fost puse la dispoziţia serviciilor B.A.R 14.867 volume monografii şi 5.408 unităţi
biblioteconomice publicaţii seriale conţinând 54.422 exemplare.

-Pentru împrumut extern au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 686 volume monografii.

2.2 Programul de instruire a personalului pentru 2018

-Bodîrcă Adriana şi Păun Liliana au finalizat studiile de master – “Gestionarea informaţiei în
societatea contemporană” (GISC)- Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti.
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