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„Economiseşte timpul consumatorului de informaţie!”
iblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
oferă servicii de lectură în săli specializate, cu acces direct
sau indirect la publicaţii, servicii de împrumut documente
la domiciliu, servicii de împrumut şi schimb interbibliotecar,
servicii de informare bibliografică, acces la baze de date româneşti şi
străine, servicii de orientare şi îndrumare în navigarea în reţele etc.

B

Scurt istoric
♦ În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ
Superior, filiala din Sibiu a Universităţii “Babeş Bolyai” din
Cluj;
♦ În anul 1990 aceasta devine Biblioteca Universitară, odată cu
înfiinţarea universităţii sibiene;
♦ Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, completând fondul
iniţial, prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din
partea unor oameni de cultură şi instituţii;
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♦ Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează,
alături de bibliotecile centrelor culturale, şi bibliotecile
filiale organizate pe lângă facultăţi;
♦ În anul 2000, Biblioteca Universitară a devenit Biblioteca
Centrală a Universităţii “Lucian Blaga”din Sibiu;
♦ La sfâşitul anului 2008 Biblioteca Universităţii “Lucian
Blaga” şi filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat
unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor
cerinţe de informare - documentare - cercetare, cu rol de
susţinere superioară a învăţământului academic sibian.

Resurse şi servicii
puse la dispoziţia utilizatorilor:
♦ 670.000 unităţi documentare, reprezentând aproximativ 485.000
înregistrări în catalogul informatizat; 15.000 volume periodice;
♦ Abonamente la publicaţii periodice interne şi externe, în format
print şi electronic (http://bcu.ulbsibiu.ro/doc/publicatii_periodice-online.html).
♦ Posibilitatea de consultare a colecţiilor bibliotecii aflate în acces
liber la raft pe patru nivele (aproximativ 2.750 mp);
♦ 415 locuri pentru studiu prevăzute cu echipamente de conectare la
Internet şi de tip wireless;
♦ Sală internet dotată cu 50 calculatoare;
♦ Şase cabinete individuale de studiu echipate cu calculatoare
conectate la Internet şi cu materiale de referinţă;
♦ Spaţiu multimedia, dotat corespunzător pentru învăţarea
specializată a limbilor străine;
♦ Calculatoare, scanere şi imprimante multifuncţionale repartizate
pe fiecare nivel;
♦ Sistem modern de securizare a unităţilor documentare (RFID),
echipat cu etichete inteligente, cu soft compatibil cu sistemul
automatizat de gestiune al bibliotecii;
♦ Sistem modern de obţinere a informaţiilor de către utilizator, prin
intermediul monitoarelor pe care sunt afişate datele de interes;
♦ Un pachet de aplicaţii format din:
! Liberty 5 - soft dedicat de bibliotecă;
! Acces la cele mai importante baze de date ştiinţifice prin
programul naţional Anelis-Plus: Science Direct,
Springerlink, ProQuest, Ebsco, Oxford Journals, Thomson
ISI - Web of Science, Sage HSS Collection, Scopus,
MatSciNet;
! Legis aplicaţie ce permite accesarea actelor legislative în
format electronic;
! Infostandarde - aplicaţie ce permite accesul la pachetul
complet de standarde române.
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♦ Informatizarea bibliotecii a început în anul 1992, prin
introducerea cărţilor în programul de gestionare a bazei de
date CDS-ISIS;
♦ Patru ani mai târziu, un colectiv al Catedrei de Calculatoare a
realizat un program de bibliotecă intitulat Acces for Windows,
care a fost implementat la Biblioteca Americană;
♦ În anul 1996 prin programul de cooperare universitară Tempus,
iniţiat şi susţinut de Comunitatea Europeană, s-a realizat o
reţea locală de calculatoare formată dintr-un server şi şase
computere;
♦ Anul 1998 a fost anul naşterii catalogului informatizat al
bibliotecii datorită achiziţionării softului specializat de
bibliotecă Alice for Windows.
♦ În anul 2004 s-a demarat procesul de conversie retrospectivă a
datelor, ce a condus la obţinerea Catalogului general informatizat
al bibliotecii.
♦ Achiziţia, în decembrie 2006, a softului dedicat Softlink Liberty3, bazat pe tehnologii orientate web, a însemnat un
pas înainte în ceea ce priveşte baza informatică necesară
bunului mers al activităţilor de bibliotecă.
♦ Din anul 2007 Biblioteca ULBS participă la Catalogul naţional RoLiNeST cel mai mare catalog virtual colectiv românesc.
♦ În februarie 2014 are loc migrarea spre Liberty5, noua versiune
a softului dedicat de bibliotecă, ce oferă noi facilităţi pentru
sistemul informatic integrat al Bibliotecii ULBS.

şi servicii specifice de bib
i
ţ
ă
t
i
liotecă:
Activ
♦ În cadrul bibliotecii se desfăşoară următoarele tipuri de
activităţi: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa, catalogarea şi
indexarea colecţiilor, organizarea şi comunicarea colecţiilor,
relaţii publice, informare documentară şi referinţe ştiinţifice,
marketing, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor
informării, metodologie şi perfecţionare profesională,
informatizare, activităţi culturale şi de cooperare, digitizare.
♦ În fluxul activităţilor specifice profesioniştilor informării din
bibliotecile româneşti, în contextul societăţii informaţionale,
nevoile de informare ale utilizatorilor au impus crearea şi
furnizarea de noi servicii şi produse:
& Pagina de web nouă pentru bibliotecă;
& Serviciu oferit prin modulul SDI diseminarea selectivă a
informaţiei care furnizează facilităţi pentru utilizatorii
fideli ai bibliotecii;
& Consultarea informaţiilor on-line, informaţii ce nu sunt
întotdeauna replica celor tradiţionale, transpuse în
format electronic. Pe lângă acestea, există revistele
electronice din ce în ce mai numeroase, în toate
domeniile şi cărţi în format electronic;
& Furnizarea de referinţe bibliografice prin intermediul
poştei electronice şi posibilitatea rezervării
publicaţiilor de interes;
& Posibilitatea oferită utilizatorilor bibliotecii de a propune
pentru achiziţionare cărţi incluse în bibliografia de
studiu, prin intermediul paginii Web a bibliotecii.
♦ Noile servicii create: primire-informare, sala pentru Internet,
laboratorul multimedia şi informatizare bibliotecă, vin să
întregească tabloul unei instituţii ce contribuie pe deplin la
amplul proces al desăvârşirii perfecţionării academice.
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Fluxul
- intrare pe poarta de securitate;
- primire – informare;
- consultarea cataloagelor, OPAC;
- consultare publicaţii în săli cu acces liber la raft;
- autoîmprumut / autorestituire;
- iesire pe poarta de securitate.
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Accesul la serviciile informatizate şi automatizate ale bibliotecii
se face pe baza cardului de tip MIFARE.

Organizarea bibliotecii:
Biblioteca este structurată pe şapte nivele, astfel:
♦ Subsol: depozitul fondului de publicaţii;
♦ Parter: primire şi înscriere utilizatori, consultare cataloage,
împrumut la domiciliu, multiplicare, Fond
documentar Pimen Constantinescu, Fond documentar
Victor V. Grecu, sala Internet;
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♦ Etajul I: Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe
următoarele domenii: Medicină, Biologie, CUDANR
(Nursing), Chimie, Fizică, Matematică, Calculatoare,
Inginerie, Industrii, Mediu, Agricultură, Sport (cărţi şi
periodice); Sala Standarde şi Monitoare Oficiale;
Centrul de documentare şi cercetare în domeniul eticii şi
al nondiscriminării.
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♦ Etajul II: Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe
următoarele domenii: Lingvistică, Literatură,
Biografii, Religie, Artă, Arhitectură, Etnologie (cărţi şi
periodice); Fond Nikolaus Blavustyak; Sala Teze de
doctorat.

♦ Etajul III: Sala de lectură cu acces liber la raft organizată pe
următoarele domenii: Biblioteca Britanică, Biblioteca
Germană, Biblioteca Americană, Biblioteca Franceză,
Biblioteca Spaniolă, Biblioteca Neerlandeză, Biblioteca
Chineză, Centrul Cultural Thai, Centrul Italian (cărţi şi
periodice); Cabinete individuale de studiu; Spaţiul
Multimedia;

♦ Etajul IV: Sala de lectură cu acces liber la
raft organizată pe următoarele
domenii: Drept, Politică, Economie,
Management, Sociologie, Psihologie,
Filosofie, Educaţie, Istorie, Biblioteconomie, Jurnalistică,
Cultură, Geografie (cărţi si periodice).

♦ Mansardă: birouri pentru desfăşurarea activităţilor specifice de
bibliotecă.

9

u ti
l
u
s
e
Acc

lizatorilor la biblio
tecă:

Pentru folosirea eficientă a serviciilor automatizate oferite
de biblioteca universitară, utilizatorii pot folosi smart cardurile
eliberate, ca şi condiţie de acces în bibliotecă, pentru:
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acces la toate cele patru nivele cu resursele biblioteconomice expuse în sistem liber la raft;
Sala Internet, Sala Multimedia, Sala Standardelor şi a
Monitoarelor Oficiale, Sala Tezelor de Doctorat şi
Cabinetele Individuale de Studiu;
utilizarea liberă a imprimantelor, scanerelor şi
copiatoarelor existente pe fiecare nivel;
împrumutul automatizat din interiorul bibliotecii, de la
unităţile de autoîmprumut;
restituirea automatizată în exteriorul bibliotecii;
obţinerea informaţiilor din contul propriu - carţi
împrumutate/ restituite, amenzi de plată, data restituirii;
posibilitatea rezervării sau prelungirii publicaţiilor
solicitate;
consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces;
servicii de împrumut interbibliotecar, referinţe
bibliografice.

Accesul utilizatorilor la colecţiile bibliotecii se face direct şi
nemijlocit, publicaţiile aflate pe cele patru nivele sunt destinate
cu preponderenţă pentru studiul în sălile de lectură specializate.
Împrumutul la domiciliu se realizează la parter, pentru
publicaţiile aflate în depozitele de carte şi periodice, termenul de
împrumut fiind stabilit în funcţie de numărul de exemplare
existent în bibliotecă.

Pentru a se familiariza cu paşii de acces în sălile de lectură,
consultare materiale, împrumut sau fotocopiere, un utilizator
trebuie să parcurgă următorii paşi:
v Accesul la garderobă, în subsolul clădirii din holul principal,
pentru depozitarea în siguranţă a obiectelor personale, cu
care nu este permisă intrarea în incinta bibliotecii.
v Accesul în bibliotecă - primul contact cu serviciile de
bibliotecă la punctul de informare, amplasat în imediata
apropiere a intrării.
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v Căutarea în catalogul on-line al bibliotecii,
la parterul bibliotecii. Aici se
regăsesc informaţiile
bibliografice ale unei publicaţii,
repartizarea acesteia în sălile
de lectură şi împrumut,
precum şi informaţii despre
disponibilitatea exemplarelor.

v Localizarea colecţiei şi a locaţiei publicaţiei solicitate, respectiv a
disponibilităţii pentru studiul în sala de lectură specializată
sau pentru împrumutul la domiciliu.
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v Accesul în sălile de lectură de pe cele patru nivele, în scopul
lecturării, documentării sau cu posibilităţi de scanare,
fotocopiere, etc.

v Auto-împrumutul publicaţiilor de pe fiecare din cele patru
nivele. Această operaţiune se realizează la unitatea
autoîmprumut, şi-l informează pe utilizator, printr-o recipisă,
de termenul de restituire al publicaţiei.

v Auto-restituirea publicaţiilor se face în exteriorul clădirii,
utilizatorul va primi notificarea de restituire, ce cuprinde
titlul, numărul de publicaţii şi data restituirii.
13

PRO IECTE:
2007 - Biblioteca ULBS a realizat proiectul „SCRIBe - Sistem
informatic de achiziţie, prelucrare şi vizualizare a
fondului de carte veche”, pentru punerea la dispoziţia
comunităţii a patrimoniului cultural al judeţului Sibiu,
proiect care a continuat o cercetare desfăşurată şi în
cadrul proiectului INFOSOC, unde ULBS a fost premiată.
2010 - Începând din acest an, Biblioteca ULBS organizează, anual,
Conferinţa Internaţională despre Ştiinţa Informării şi
Cultura Informaţiei, ce aduce în dezbatere căutarea şi
deschiderea de noi drumuri spre informaţie şi dezvoltarea
ştiinţei informării, venind în sprijinul promovării
universităţii şi a noii biblioteci, una dintre cele mai
moderne din ţară.
14

2011-2012 - Biblioteca ULBS, a fost partener în proiectul
„EUROPEANA LIBRARIES: Aggregating
digital content from Europe's libraries”, proiect
ce s-a derulat pe parcursul a 24 luni, alături de
biblioteci din mai multe ţări Europene, sub
coordonarea Bibliotecii Naţionale a Olandei.

2013-2015 - Ca participant la Europeana Libraries, Biblioteca
ULBS a fost invitată, ca furnizor de conţinut digital şi
agregator de metadate, în „Europeana Cloud:
Unlocking Europe's Research via The Cloud”, noua
organizaţie profesională, în vederea gestionării şi
dezvoltării bibliotecii digitale EUROPEANA.

Ca urmare a participării cu succes la aceste proiecte,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Biblioteca Universitară, a
devenit partener al reţelei celor mai importante biblioteci de cercetare
din Europa, organizate în The European Library (TEL) .
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2013 -
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Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a
derulat un proiect pe cât de nou, pe atât de interesant:
Proiectul cultural Biblioteca digitală a ULBS - Sibiu
Smart. Realizarea unei biblioteci digitale dedicate
Sibiului în general şi evenimentelor culturale în special,
a presupus elaborarea unui sistem informatic de tip
'baze de date digitale', catalogându-se cărţi vechi despre
Sibiu şi imagini, precum şi filmări ale evenimentelor
culturale.

2016 - Proiectul Mijloace tradiţionale de comunicaţie şi
transport - de la prezervarea patrimoniului la promovarea
acestuia: digitizarea între necesitate şi provocare.
Acest proiect cultural este iniţiat de
către Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, derulat prin Biblioteca
Univesităţii „Lucian Blaga” şi
cofinanţat de către Consiliul Local şi
Primăria Municipiului Sibiu, prin
Agenda Culturală 2016.
Obiectivele proiectului sunt: prezentarea, prezervarea şi
valorificarea patrimoniului cultural referitor la mijloacele de
transport utilizate în Sibiu.
Se are în vedere:
! dezvoltarea unui site web dedicat - ”Bibliotecă digitală”;
! realizarea unor expoziţii itinerante cu materialele digitale,
fotografii realizate în cadrul proiectului,
! un studiu-prezentare care urmăreşte evoluţia, istoricul şi
diversitatea mijloacelor de transport.
Proiectul poate fi accesat:
http://bcu.ulbsibiu.ro/Calatorind_prin_Sibiu/
17

2016 - Proiectul Prezervarea şi valorificarea patrimoniului istoria mijloacelor de transport din judeţul Sibiu reflectată
într-o „Bibliotecă pe roţi” - platformă digitală dedicată şi
expoziţie itinerantă.
Proiect iniţiat de către Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, derulat
prin Biblioteca Univesităţii „Lucian
Blaga”, acţiune susţinută de către
Consiliul Judeţean Sibiu, prin
Agenda Culturală 2016.
Pentru acest proiect Biblioteca ULBS are în vedere atât
dezvoltarea unui site web dedicat
http://bcu.ulbsibiu.ro/biblioteca_pe_roti/
cât şi realizarea unei expoziţii itinerante cu materialele digitale,
fotografii realizate în cadrul proiectului. Aria de acoperire a
proiectului cuprinde mijloacele de transport tradiţionale,
acţionate cu energie umană, energie animală, energie hidraulică
şi cea mecanică.
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2017 - Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” a fost parte

integrantă a proiectului Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu, Valori ale cunoaşterii tradiţionale în
susţinerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu
2019 (contract de finanţare nr. 71065 / 04.09.2017),
acţiunea fiind cofinanţată de Consiliul Local Sibiu şi
de Primăria Municipiului Sibiu, cu un proiect de
valorificare şi promovare a unui patrimoniu cultural
excepţional al Sibiului, intitulat O frescă a societăţii
şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor
fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948).
Valorificare şi digitizare.
În alegerea temei pentru
acest proiect, Biblioteca
Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu a avut
în vedere faptul că există
un bogat tezaur de
fotografii de epocă
deţinut atât de instituţii
publice (muzee,
biblioteci, arhive etc.),
cât şi de persoane
particulare, un tezaur
sensibil şi perisabil,
situaţie care impune
salvarea lui prin
digitizare şi valorificare,
prin cercetare şi
diseminare.
Proiectul poate fi accesat:
http://bcu.ulbsibiu.ro/Fotografia_unei_epoci_1854_1948/
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2018 - Proiectul Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaştere
până în zilele noastre, cofinanţat de Primăria Municipiului
Sibiu prin Agenda Culturală, nr. contract 48124/19.06.2018.

Proiectul va putea fi accesat la adresa web::
http://bcu.ulbsibiu.ro/Bucataria_fina_sibiana/
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2018 - Proiectul Şi eu am făcut
Unirea! Reflectarea evenimentelor
legate de Marea Unire în presa
locală a vremii, o acţiune
cofinanţată de către Consiliul
Judeţean Sibiu prin Agenda
Comunităţii, nr. contract 100/
14.05.2018.
Proiectul va putea fi accesat:
http://bcu.ulbsibiu.ro/100_Romania/
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♦ In 1969 was founded in Sibiu the Library of the Higher
Education Institute which changed into a University
Library in 1990, when the University of Sibiu was
created.
♦ Until 2008 when a new building was built (in the
complex that houses the Medicine Faculty) the library
functioned in different places, among which the Letters
and Arts Faculty, the Land Troops Academy.
♦ Beginning with 2000, the library received the name of
Central Library of the “Lucian Blaga” University of
Sibiu.
♦ The collections of the library enriched every year by
acquisitions, by exchange as well as by donations,
acquiring an encyclopedic feature, thus succeeding in
satisfying the requirements for the domains and the
specialties for study, research, documentation of all
faculties of the university.
Presentation:
¨ Collection of more than 670.000 bibliographic
units, 485.000 already in the on-line catalogue;
¨ 15.000 volumes of periodicals;
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¨ Subscriptions for important electronic data bases
(ScienceDirect, Springerlink, ProQuest, Ebsco,
Oxford Journals, Thomson ISI - Web of Science);
¨ The applications Liberty5, Liberty3, Alice for
Windows specialized library softwares;
¨ Free access to the bibliographic data;
¨ Free access reading rooms, on 4 levels and distinct
domains;
¨ 415 places in the reading rooms, provided with
special equipments for connecting to the Internet,
computers, scanners and multifunctional printers
on every level.
Mission:

22

The central library has the role to create, organize,
develop and host cultural-scientific collections of
publications from Romania and abroad on all types of
documentary supports and to create the necessary
informational background necessary to the educational
and the research activities.
The qualified staff of the library, competently
guide the users to access the sources of knowledge, now
with the help of the new modern means of academic
research and information, those of the informatic
technology.
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♦ En 1969 on a fonde a Sibiu la Bibliothèque de l'Institut
de l'Enseignement Superieur qui est devenue
Bibliothèque Universitaire, une fois l'Universite de
Sibiu etablie.
♦ Jusqu'en 2008 quand un nouveau batiment a été
construit (dans l'ensemble de batiments de la Faculte de
Medecine) la bibliothèque a fonctionne dans des
espaces differents, parmi lesquels le batiment de la
Faculte de Lettres et Arts et celui de l'Academie des
Troupes Terrestres.
♦ Des le debut de l'annee 2000, la Bibliothèque a reçu le
nom de Bibliothèque Centrale.
♦ Les collections de la bibliothèque ont augmente chaque
annee par des acquisitions, par l'echange de
publications et aussi par des dons importants,
acquerant un caractere encyclopedique et couvrant
ainsi tous les domains et les specialisations d'etude, de
recherche d'information et de documentation de toutes
les facultes de l'universite.

Reperes :
¨ Collection de plus de 670.000 documents, 485.000
enregistres dans le catalogue informatise;
¨ 15.000 volumes de periodiques;
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♦ Abonements aux bases de donnees tres
importantes (ScienceDirect, Springerlink,
ProQuest, Ebsco, Oxford Journals, Thomson ISI Web of Science);
♦ Un paquet d'applications forme de Liberty5,
Liberty3, Alice for Windows des logiciels
specialises de Bibliothèque;
♦ Des salles en acces libre, sur 4 etages, ranges sur
domaines;
♦ 415 places pour l'etude prevues d'equipements
de connection a l'Internet et du type wireless, des
ordinateurs, des scanners et des imprimantes a
multiples fonctions repartis sur chaque niveau.
Mission:
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La Bibliothèque Centrale de l'Universite a le rôle
de constituer, processer, organiser, developpper et
conserver des collections encyclopediques de
publications ayant un caractere culturel-scientifique de
Roumanie et de l'etranger, sur toutes le categories de
supports documentaires et de creer le cadre
informationnel necessaire a l'activite didactique et de
recherche.
Le personnel qualifie de la bibliothèque offre aux
lecteurs l'acces aux ressources de la connaissance,
maintenant par les nouveaux moyens modernes
d'information et de documentation academique, ceux
de la technologie informatique.
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♦ Im Jahr 1969 wurde die Hochschulbibliothek in Sibiu
gegründet, die 1990 infolge der Gründung der
Universität zu einer Universitätsbibliothek wurde.
♦ Die Bibliothek war an verschiedenen Orten
untergebracht: zunächst in der Philologiefakultät,
dann in der Akademie für Bodentruppen. Ab dem
Jahr 2000 trägt sie die offizielle Bezeichnung
Zentralbibliothek der Lucian-Blaga-Universität in
Sibiu.
♦ 2008 wurde im Gebäude der Medizinfakultät ein
neuer Sitz ausgebaut, wohin dann der Bücherbestand
sowohl aus der Zentralbibliothek als auch aus den
dezentralen Bibliotheken überführt wurde.
25

♦ Der Bestand der Bibliothek wurde laufend durch
Neuanschaffungen, Austausch und bedeutende
Spenden erweitert, erhielt dadurch
enzyklopädischen Charakter und deckt somit die
Studien- und Forschungsbereiche aller Fakultäten
der Universität ab.
Angebot:
¨ Bücherbestand: über 670.000 Dokumentationseinheiten, die in ungefähr 485.000 Einträgen
der elektronischen Kartei erfasst sind;
¨ 15.000 Periodika,

¨ Abos für elektronische Datenbanken
(ScienceDirect, Springerlink, ProQuest, Ebsco,
Oxford Journals, Thomson ISI - Web of Science);
¨ Ein elektronisches Programmangebot bestehend
aus Alice for Windows, Softlink-Liberty5
Informatiksysteme für Bibliotheken, freier
Zugang zu den bibliographischen Daten;
¨ Lesesäle mit freiem Zugang zu den Regalen, auf
vier Etagen den Fachbereichen nach geordnet
¨ 415 Arbeitsplätze, die, auf mehrere Etagen
verteilt, alle mit Internetzugang (auch Wireless),
Computer, Scanner, Drucker versehen sind.
Zielsetzung:
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Die Universitätsbibliothek hat die Aufgabe,
umfassende Bestände an kulturell-wissenschaftlichen
Veröffentlichungen aus dem In- und Ausland auf allen
verfügbaren Datenträgern anzulegen, diese zu
bearbeiten, zu ordnen, zu ergänzen und erhalten und
somit der didaktischen und wissenschaftlichen
Tätigkeit der Universität den entsprechenden
Informationsrahmen zu bieten.
Das Bibliothekspersonal ist gut aus- und
fortgebildet und kann dank seiner professionellen
Kompetenz den Nutzern moderne, EDV gestützte
Informations- und Dokumentationsmittel anbieten.

!Asigură baza documentară şi de informaţii necesară
procesului de învăţământ, atât la nivelul
aprofundării studiului cât şi al cercetării;

!Realizează valorificarea şi comunicarea intensivă a
documentelor şi surselor de informaţii;

!Facilitează accesul diversificat şi rapid la diverse
categorii de surse atât din colecţii proprii cât şi din
cele externe;

!Organizează un sistem complex de servicii pentru
întreaga comunitate academică.
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Biblioteca este o instituţie complexă, raţiunea existenţei sale
este de a oferi acces la informaţie, la cunoaştere
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