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Biblioteca și Resursele de documentare 

Informații generale 

Biblioteca 

 Documentul prezintă informații generale despre biblioteca universității, modalitatea în 

care este condusă, locația, facilitățile oferite, precum si informații despre colecțiile și resursele 

documentare pe care le dispune. 

 Biblioteca USAMV Iași se numără printre bibliotecile unviersitare centrale ale orașului 

Iași, fiind organizată sub conducerea Universității. Biblioteca are un profil științific și 

enciclopedic. 

 Principalul obiectiv al Bibliotecii USAMV Iași este acela de a susține procesul de 

educație și de cercetare desfășurat în primul rând de către membrii sferei academice: studenți, 

corpul profesoral, cercetători, etc. precum și de către oricare alți utilizatori externi. 

 În contextul mai larg al reformei învățământului și cercetării, misiunea bibliotecii a 

depins întotdeauna și  încă mai depinde de dezvoltarea și modernizarea serviciilor specifice, prin 

introducerea noilor tehnologii informaționale în vederea realizării compatibilității și cooperării 

la nivel local, național si internațional. Scopul principal este acela de a răspunde cerințelor 

utilizatorilor în cele mai bune condiții. Bazat pe aceste principii, programul de modernizare și 

dezvoltare al Bibliotecii din perioada 2007-2009 a fost inclus în Planul Strategic de Dezvoltare al 

Universității ca și componentă cu caracter prioritar. 

 Biblioteca oferă acces nelimitat la toate colecțiile sale, facilitând în același timp accesul 

indirect, prin intermediul departamentelor sale, la resurse disponibile din colecțiile altor 

biblioteci. În acest mod Biblioteca reușește să ofere resurse necesare atât actului de predare cât și 

celui de asimilare, acoperind o paletă largă de discipline din toate facultățile și specializările 

universității. 

Conducerea Biblitoecii (ex. Consiliul Științific al Bibliotecii) 

 Biblioteca funcționează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Bibliotecii aprobat în prealabil de Senatul Universității și coordonat/ supervizat fiind de către 

Șeful Compartimentului Bibliotecă.  
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 Biblioteca este condusă, conform organigramei de personal standard pentru bibliotecile 

universitare, de către un Șef de Departament. Conform legii, Biblioteca USAMV primește, 

anual, un fond de 8% din finanțarea de bază a Universității. 

 Șeful de Departament este asistat în activitatea de achiziție de către Consiliul Științific al 

Bibliotecii, Consiliu în care toate specializările și facultățile universității sunt reprezentate de un 

profesor nimt în acest scop. La propunerea Consiliului Științific, Senatul decide suma totală a 

fondurilor destinate extinderii și reînnoirii colecțiilor bibliotecii. Toate celelalte tipuri de fonduri 

destinate bibliotecii sunt la rândul lor aprobate în prealabil de către Senat. 

  În limita fondurilor acodate de către universitate, Biblioteca își desfășoară următoarele 

activități: achiziția de noi cărți, abonamente la titluri periodice interne și externe, schimbul 

intern și internațional de publicații editate de către membrii corpului profesoral și de cercetare al 

universității precum și de către stațiunile/ instituțiile de cercetare. 

Principalele departamente ale Bibliotecii sunt: 

1. Serviciul Management și Marketing . 

2. Serviciul Statistică și Evidență. 

3. Serviciul de Management al Colecțiilor. 

4. Serviciul Schimb și Împrumut Intern și Extern. 

5. Serviciul Periodice (tipărite + online). 

6. Serviciul Catalogare. 

7. Serviciul Clasificare și Indexare. 

8. Serviciul Editorial. 

9.  Serviciul de Schimb Interbibliotecar. 

 

 Biblioteca își desfășoară toate activitățile și serviciile specifice în sistemul informatizat 

de bibliotecă Liberty3, printre care menționăm: Achiziția, Catalogarea, Clasificarea, Circulația 

 ( serviciile de împrumut și rezervări), rapoarte statistice, managementul serialelor, împrumutul 

interbibliotecar, alerte pe e-mail. 
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 Biblioteca Centrală include și celelalte filiale de catedră ale Bibliotecii organizate la 

nivelul fiecărei discipline din cadrul facultăților (un nr. de 51). 

 Orarul Bibliotecii este stabilit de către Șeful de Departament ( ținând cont de cerințele 

programului academic – perioada de sesiune, vacanțe, numărul personalului disponibil, etc.)  și 

aprobat ulterior de către Senat. 

Biblioteca oferă următoarele servicii pentru toți utilizatorii săi (gratuit): 

1. Access non-stop la OPAC. 

2. Serviciu de rezervări online & alerte e-mail. 

3. Access online la contul personal de utilizator din Liberty3. 

4. Împrumut la domiciliu al fondului de publicații. 

5. Împrumut interbibliotecar național și internațional. 

6. Acces la toate sălile de lectură (parte, etaj 1, etaj 2). 

7. Acces liber la raft la colecțiile din sălile de lectură. 

8. Acces liber la internet și la resursele electronice ale Bibliotecii. 

9. Asistență în identificarea  publicațiilor/resurselor disponibile atât în cataloagele tradiționale 

cât și în bazele de date. 

10. Asistență bibliografică specializată. 

11. Instruirea cititorilor în utilizarea resurselor Bibliotecii. 

 Servicii contra cost: 

1. copii xerox din colecțiile Bibliotecii. 

2.  Listarea documentelor electronice  ( care nu află sub incidența legilor de copyright). 

3. Traduceri. 

4. Laminare și legare. 
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Biblioteca Centrală 

 Biblioteca susține procesele educaționale, științifice și de cercetare ale Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară, oferind o multitudine de resurse pentru toate facultățile 

sale. 

 De curând extinsă și modernizată, Biblioteca funcționează într-un spațiu recent 

reamenajat pe o suprafață de 1350 mp și organizat pe 4 nivele. Acest spațiu curpinde 3 săli de 

lectură cu un număr de 140 de locuri disponibile pentru utilizatori si 36 de statii dotate cu 

computere în Sala Multimedia & Internet. 

  Pentru a asigura condiții de studiu comfortabile noul spațiu extins al Bibliotecii asigură 

un număr de 176 de locuri pentru utilizatori/cititori, dintre care 40 sunt dotate cu computere. La 

demisol se află Biroul de Împrumut și Înregistrare al Cititorilor. Atât depozitul central de carte 

cât și cel de revistă sunt situate la acest nivel. 

 Parterul găzduiește cea mai mare sală de lectură a Bibliotecii, având dispuse 76 de locuri 

în spațiul destinat colecțiilor românești de specialitate și 24 de locuri disponibile pentru studiu în 

sala Rotondă. În acestă secțiune a Bibliotecii se află colecțiile în limbi străine de dicționare 

specializate, enciclopedii și alte publicații de specialitate. Cititorii pot găsi aici publicații editate 

în marea lor majoritate în franceză, engleză, italiană sau germană. Membrii personalului 

Bibliotecii aflați la recepție asigură o asistență de calitate fiecărui utilizator, ajutându-i să 

găsească resursele de care au nevoie. 

 Etajul întâi curpinde colecțiile de publicații periodice românești și străine, cu un număr 

de 30 de locuri destinate studiului, dinter care 4 sunt dotate cu computere, facilitând astfel un 

acces rapid la baza de date a Bibliotecii precum și la orice alt tip de resurse electronice. 

 Sala Multimedia & Internet, situată la etajul 2 oferă un număr de 46 de locuri, dintre care 

10 sunt pentru studiu individual iar restul de 36 sunt dotate cu computere. Utilizatorii pot accesa 

aici baza de date a Bibliotecii și toate resursele electronice și online. 

 În noile săli de lectură disponibile utilizatorilor Bibliotecii, colecțiile accesibile în regim 

de acces liber la raft sunt organizate conform Sistemului  Universal de Clasificare Zecimală. Pe 

lângă resursele tradiționale, Biblioteca oferă o cantitate sporită de informații disponibile și în 

format CD, precum și acces, prin intermediul internetului, la baze de date full-text, în principal 
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colecții de jurnale electonice. Biblioteca a devenit, în consecință, un centru important în 

diseminarea informației științifice. 

 O altă secțiune importantă a fondului de carte deținut de Biblioteca USAMV este 

reprezentată de colecțiile speciale. O parte din cărțile ( în limbile franceză, germană, rusă) ce 

constituie fondul de patrimoniu găzduit de Bibliotecă sunt expuse in vitrinele securizate, special 

amenajate în sala mare de lectură de la parter. Printre cele mai vechi exemplare menționăm aici 

cărți de specialitate, dicționare și enciclopedii publicate în străinătate începând cu secolul al 

XVIII-lea. 

Bugetul de achiziție pe ultimii 4 ani 

Anul  Moneda locală  

2006   110.000 Ron 

2007  210.000 Ron 

2008  380.000 Ron 

2009  185.000 Ron 

 

1. Personalul Bibliotecii 

 Numărul angajaților cu normă întreagă 

 Numărul angajaților cu normă întreagă are lucrează la biblioteca centrală este de 

unsprezece, dintre care nouă dețin diplome postuniversitare de specializare în știinta informării 

și documentării. La sfârșitul anului 2009 situația era următoarea: 

・ 6 posturi de bibliotecar SS gradația I 

・ 1 post de bibliotecar M, gradația I 

・ 1 post de bibliotecar SS, gradația II 

・ 1 post de bibliotecar SS, gradația III 

・ 2 posturi personal întreținere 
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・ 7 posturi vacante 

Anul  Nr. total posturi 

2007 11 

2008 10 

2009 9 

 

Membri personalului Bibliotecii centrale s-au implicat dintotdeanuna în diverse activități 

profesionale în vederea dezvoltării și extinderii calificărilor, astfel încât să poată asigura servicii 

cat mai bune utilizatorilor săi. În ultimi ani un program intensiv ce a inclus activități multiple le-

a oferit acestora din nou posibilitatea de a se implica. Printre aceste activități amintim aici 

prezența la conferințe naționale și internaționale precum și la workshop-uri profesionale. 

Gestionarii filialelor de catedră ale Bibliotecii (51) sunt colaboratori asociaţi ai Bibliotecii 

centrale. 

2. Personal externalizat 

Personalul de asistenţă tehnică şi cel de asistenţă IT, însărcinaţi cu mentenanţa programelor 

software şi rezolvarea disfuncţiilor de reţea, fac parte din personalul externalizat (12 persoane). 

Numărul de periodice şi cărţi primite anual: 

Anul Periodice 

(româneşti/străine) 

Cărţi 

(româneşti/străine) 

Donaţii 

(cărţi+ periodice) 

Total 

2006 295 volume 631 347 1273 

2007 334 volume 1438 932 2704 

2008 300 volume 1142 689 2131 

2009 250 volume 658 451 1359 
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Numărul de locuri pentru studenţi în sălile de lectură: 176 

Orarul Bibliotecii: 

 Zile lucrătoare Weekend  

                                                                   Luni-Vineri                 Sâmbătă 

An universitar 8-16 - 

Sesiune 8-20 8-20 

Vacanţe 8-16 - 

 

Număr de volume împrumutate de utilizatori pe an academic: 

Anul Număr 

2006 35.016 

2007 280.977 

2008* 24.389 

2009* 8.108 

 

*Biblioteca a fost închisă aproape un sfert din anul academic datorită lucrărilor de consolidare şi 

construcţie. Drept urmare, fondul de carte a fost transferat iar accesul la aceste resurse redus. 

*Biblioteca a fost închisă mai mult de jumătate din anul academic datorită lucrărilor de consolidare şi 

construcţie. Drept urmare, fondul de carte a fost transferat iar accesul la aceste resurse redus. 

Filialele de catedră ale Bibliotecii 

 Colecţiile filialelor de catedră ale Bibliotecii sunt găzduite în încăperi special amenajate, 

organizate de către fiecare facultate în parte. Fondul de carte al filialelor este înregistrat în fondul 

global al bibliotecii centrale iar publicaţiile disponibile sunt consultate atât de corpul profesoral 
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cât şi de studenţii implicaţi în diverse proiecte de cercetare/ diplomă sau grupuri de lucru. În 

fiecare an, biblioteca centrală efectuează un inventar global, verificând astfel şi evidenţa 

filialelor de catedră. Orarul acestora este următorul: Luni-Vineri – 8.00-18.00. 

Activitatea editorială  

Departamentul Editorial al Bibliotecii  

În 2009 activitatea editorială a Bibliotecii s-a concretizat în: 

 112 rapoarte. 

 29 statistici. 

 1 bibliografie anuală a publicaţiilor intrate în Biblioteca USAMV Iaşi.  

 4 lucrări la seminarii internaţionale. 

 1 articol revista Aerobiologia, cotată ISI. 

 Revista Consorţiului Bibliotecilor Europene de Ştiinţele Vieţii – Journal of Applied 

Research in Library Science, ISSN 1844-2234, proiect iniţiat şi condus de Biblioteca 

USAMV Iaşi. 

           Resurse şi servicii IT 

Serviciile bazate pe tehnologii IT oferite de Bibliotecă oferă utilizatorilor acces ext ins la 

internet, acces liber şi/sau prin abonament la bazele de date online, versiunile online ale 

publicaţiilor periodice, rapoarte, fişiere video, CD-uri, DVd-uri şi publicaţii/documente 

digitizate. Aceştia pot accesa resursele mai sus menţionate în Sala Multimedia & Internet 

deschisă la etajul 2 (dispune de 36 de locuri dotate cu computere). Utilizatorii care deţin un 

permis de bibliotecă au acces la toate facilităţile din Sala Multimedia, şi anume: pot consulta, 

xerografia, descărca şi lista toate informaţiile necesare. 

Sistemul de sunet şi wireless de ultimă generaţie asigură un mediu prielnic pentru studiu dar şi 

pentru desfăşurarea unor activităţi de divertisment. 

Cooperare internaţională   

1. Cooperare internaţională în schimbul de publicaţii ştiinţifice 

Biblioteca USAMV colaborează cu biblioteci universitare şi staţiuni de cercetare din 
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întreaga lume, având drept obiectiv principal schimbul de publicaţii ştiinţifice diverse, în format 

tipărit sau electronic. Prin urmare există mai multe acorduri de parteneriat încheiate între 

Biblioteca USAMV şi partenerii de schimb ( 29 de parteneri externi). În contextul acestor relaţii 

de parteneriat, Biblioteca trimite în mod regulat cele mai recente publicaţii editate de membrii 

corpului profesoral şi de cercetare. 

2. Cooperare internaţională în perfecţionarea profesională 

Biblioteca USAMV Iaşi este membru fondator al Uniunii Bibliotecilor din Balcani 

(BLU). Scopul general al BLU este acela de a ajuta bibliotecile din Balcani să se constituie într-o 

reţea funcţională capabilă să asigure păstrarea moştenirii culturale a Balcanilor, să 

îmbunătăţească accesul la colecţiile bibliotecilor din Balcani şi să asigure servicii de bibliotecă 

îmbunătăţite în zona Balcanilor. 

 Cooperarea s-a concretizat în întâlniri regulate, seminarii, grupuri de lucru, editarea de 

publicaţii menite să îmbunătăţească nivelul de dezvoltare profesională şi în acelaşi timp să 

susţină proiecte specific şi programe de dezvoltare. Pentru a susţine cooperarea şi un contact 

transparent între membrii săi, Uniunea promovează şi efectuarea unor vizite de schimb între 

bibliotecile şi universităţile partenere.  

 În calitate de membru al acestei organizaţii, Biblioteca a participat deja la conferinţe 

internaţionale, angajându-se în susţinerea unor proiecte viitoare de dezvoltare din diferite 

domenii ale ştiinţei informării şi documentării. Şeful de Departament al Bibliotecii USAMV Iaşi 

a fost ales vicepreşedinte în Comitetul Executiv al Uniunii. În 2010 Biblioteca USAMV are în 

plan organizarea uneia dintre întâlnirile Comitetului. 

Dificultăţi temporare întâmpinate în perioada de criză: 

 lipsa de personal. 

 lipsa unui angajat al Bibliotecii specializat în informatică. 

 defectarea accidentală a reţelelor de internet şi de electricitate. 

 lipsa unor echipamente profesionale pentru îngrijirea spaţiilor de trafic intens 

 întârzierea la plată a facturilor de publicaţii din suma suma alocată de la contracte. 
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Planuri pentru viitor 

  Începând cu 2010, Biblioteca îşi propune să îşi extindă profilul enciclopedic a l 

colecţiilor, paleta de activităţi ştiinţifice precum şi reafirmarea în acelaşi timp a dimensiunii 

culturale prin demararea unui program adresat comunităţii, program ce va include: discursuri şi 

conferinţe, întâlniri cu personalităţi locale, lansări de carte, expoziţii, întâlniri culturale. 

Biblioteca va oferi astfel oportunităţi multiple pentru utilizatorii săi ţintă şi nu numai, de a se 

implica în activităţi culturale şi ştiinţifice. 

 Biblioteca îşi propune deasemenea să dezvolte un program special de instruire a 

cititorilor în serviciile oferite (în găsirea informaţiilor, identificarea titlurilor de care au nevoie, 

etc.), astfel încât să poată educa un utilizator independent. 

 Perseverentă în eforturile sale de a face faţă provocărilor provenite din schimbările 

constante înregistrate în domeniul documentării şi informării dar şi cerinţelor venite din partea 

utilizatorilor săi, Biblioteca USAMV se angajează să rămână fidelă obiectivului său principal de 

susţinere a educaţiei şi cercetării de înalt nivel. 

 

 

 

 


