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INTRODUCERE

Biblioteca Facultăţii de Istorie este o structura ştiinţifica de invatamant, parte integranta a
sistemului Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti. Ea participa la procesul instructiv-
educativ, de cercetare si perfecţionare, la cunoaşterea volorilor culturii si ştiinţei naţionale si
universale.

In cadrul reţelei instituite sub autoritatea Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti.
Biblioteca de Istorie s-a infiintat in 1949 prin reunirea bibliotecilor de seminar si prin structurarea
colecţiilor conform planului de invatamant al facultăţii tutelare.

începuturile Bibliotecii de Istorie isi au originea in bibliotecile de seminar infiintate in
ultimul deceniu al secolului al XlX-lea. O data cu înfiinţarea, in 1907, a Bibliotecii Facultăţii de
Litere si Filosofic, se trece la reorganizarea acestora, astfel incat din 1927 bibliotecile de seminar
vor funcţiona in săli proprii, in condiţii de autonomie.

Bibliotecii Facultăţii de Istorie i se vor alătura in 1975 si bibliotecile unor instituţii de profil
precum Institutul de Arheologie, Institutul "N. lorga", Institutul de Studii Sud-Est Europene.
Unificarea in 1977 a Facultăţii de Istorie cu Faculatea de Filosofic determina comasarea atât a celor
doua biblioteci de facultate cat si a Institutului de Filosofic, Sociologie si Logica punandu-se astfel
bazele celui mai complex ansamblu documentar din reţeaua Bibliotecii Centrale Universitare .

Din 1990, Faculatatea de Istorie se separa de celalalte, reluandu-si activitatea de sine
stătătoare, rămânând - prin numărul de volume si valoarea documentelor - una din cele mai mari
biblioteci de istorie din tara.

Solicitările in continua creştere vor impune in 1965 înfiinţarea unei Secţii de împrumut iar
in 1979 organizarea unei Săli de Lectura cu acces liber la publicaţii. In actualul local, in care
bibliteca isi desfăşoară activitatea din 1971, numărul locurilor in sălile de lectura a ajuns la 146 fata
de numai 48 cate existau in 1949.

Printre personalităţile invatamantului universitar care s-au dedicat organizării bibliotecii
s-au distins Vasile Parvan, Nicolae lorga, P.P. Panaitescu, S. Lambrino, D. Russo, V. Papacostea,
Gheorghe Ştefan, D.M. Pippidi s.a. Printre aceste contribuţii strălucite si perseverenta colectivelor
de bibliotecari, fondul de publicaţii al Bibliotecii de Istorie număra in prezent aproape 116.000 de
volume.

Fondul de publicaţii are o valoare culturala si ştiinţifica doesebita, cuprinzând numeroase
volume cu dedicaţii autografe ale unor istorici renumiţi din tara si străinătate. Colecţia este bogata
in culegeri de documente, cronici, dicţionare, enciclopedii de specialitate, tratate, manuale, lucrări
fundamentale.

Se remarca importante colecţii de carte veche ( romaneasca si străina ), cârti de patrimoniu
si colecţii speciale de harţi, diapozitive, monede, fotografii, documete de arhiva ( hrisoave, zapise,
corespondenta), peceti, sigilii. De asemenea biblioteca deţine colecîi de albume de paleografie
( chirilica, greaca, latina) si de insciptii., precum si colecţii de periodice romaneşti si străine.



I. STAREA ACTUALA A BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE ISTORIE

1.1 Mărimea colecţiilor

Una dintre definiţiile colecţiei de biblioteca spune ca aceasta reprezintă "un ansamblu de
documente sau mijloace de informare de acelaşi tip, constituit dinamic, cu destinaţii precise,
structurat si sistematizat in vederea unui acces rapid si simplu, având valoare documentara"(l).

Caracterul de colecţie al fondurilor Bibliotecii Facultăţii de Istorie este conferit de faptul ca
ele au fost constituite in timp, in mod sistematic, potrivit unui plan si formează un tot, nu in sens
numeric, ci in sensul reprezentării unor publicaţii cat se poate de semnificative sau de valoroase atât
din domeniul istoriei cat si din domenii adiacente (religie, filosofic, pedagogie, arta etc.).

Colecţiile bibliotecii s-au dezvoltat in ultimele decenii si, in special, in perioada de după
Revoluţia din 1989, când s-a înregistrat o creştere fără precedent a producţiei de carte. Aceasta
evoluţie ascendenta este ilustrata prin următoarele cifre: in 1965 fondul de documente era constituit
din 58.407 volume, in 1975 - 86.669, in 1985 ajunsese deja la 112.621 de volume iar la sfârşitul
anului trecut, Biblioteca de Istorie avea un fond de 114.849 de volume, in valoare totala de
1.169.332.119 lei. Datele de mai sus reflecta semnificativ dinamica creşterii colecţiilor Bibliotecii
de Istorie. De asemenea, trebuie amintita aici atât diversificarea tipologica a documentelor cat si
permanenta actualizare la nivelul tuturor disciplinelor care se studiază in facultate.

Pe categorii de colecţii cifrele sunt următoarele:
- Cârti: 55987 de titluri in 103596 volume;

Publicaţii seriale: 11253 volume cu 17659 fascicule.
Anual, in biblioteca intra aproximativ 1000 de titluri de cârti in 1400 de volume si 350

volume legatoresti in 1300 fascicole.
In incercarea de a constitui o colecţie coerenta achiziţiile trebuie imbinate cu eliminările.

Având in vedere volumul mare de publicaţii intrate in ultimii ani, la Biblioteca de Istorie s-a acordat
o atenţie deosebita creării de spaţiu de creştere. Pentru realizarea acestui obiectiv s-a făcut o triere
destul de riguroasa a fondului existent in colecţiile bibliotecii. Anual, se scot la casare aproximativ
2000 de volume (cârti si periodice).

S-a intamplat ca eliminarea unui document sa se producă si din alte motive decât cele
voluntare (dezerbaj)(2) si anume, datorita unor cauze externe bibliotecii (furt, pierdere, degradare
ireversibila). Pentru rezolvarea acestei situaţii evident nedorite, s-a sugerat achiziţia unui nou
exemplar din titlul eliminat. Totuşi, inainte de a decide înlocuirea lor, am verificat daca ele mai
prezintă interes pentru colecţia bibliotecii. Ştim ca uneori este mai util sa se achiziţioneze o alta
ediţie sau un alt titlu care tratează acelaşi subiect.

1.2. Utilizatorii

Obiectivul de activitate al unei biblioteci specializate este acela de a fi un auxiliar principal
in procesul de invatamant al instituţiei cu care colaborează, fără a fi subordonata, prin regulamentul
de funcţionare, unei facultăţi cu un anumit profil.

Din structura colecţiilor si din declararea obiectivului de activitate reiese natura specifica a
utilizatorilor serviciilor unei biblioteci specializate: in primul rând studenţi si profesori ai instituţiei
cu care se realizează colaborarea, dar si alţi specialişti nelegati, in mod essential, de procesul de
invatamant, dar care isi desfăşoară activitatea in domeniul in care biblioteca este specializata.

Utilizatorul este o persoana sau o instituţie care beneficiază de serviciile unei biblioteci sau
organisme de informare si documentare (3). Biblioteca contribuie la înţelegerea de către utilizator a
rolului si importantei informaţiei in lumea contemporana, la însuşirea metodelor si tehnicilor de
munca intelectuala, ajutandu-1 pentru un studiu individual eficient si initiindu-1 in cercetarea
documentara.

In cadrul Bibliotecii Facultăţii de Istorie întâlnim următoarele categorii de utilizatori:



a) Utilizatori specifici: studenţi si cadre didactice de la Facultatea de Istorie;
b) Utilizatori nespecifici: studenţi de la alte facultăţi din Universitatea Bucureşti, studenţi de
la Facultatea de Teologie, Academia de Studii Economice, Academia de Politie; cercetători
de la Institutul de Istorie "Nicolae lorga", Institutul de Arheologie etc.; doctoranzi, studenţi
si cadre didactice de la facultăţi particulare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar,
elevi care se pregătesc pentru olimpiade şcolare sau examene de admitere in învăţământul
superior si personae care manifesta un interes deosebit, o pasiune in domeniul istoriei.

Făcând o analiza a utilizatorilor care frecventează Biblioteca de Istorie, observam ca
studenţii se constituie intr-un public fidel, dar eterogen. Ei frecventează regulat biblioteca (de
câteva ori pe săptămâna) fiindu-le necesara aprofundarea unor probleme prin studiu individual.
Acest fapt se răsfrânge asupra bibliotecii, sala de lectura fiind ocupata in tot timpul anului. In
perioada de dinaintea sesiunilor de examene este chiar o mare problema in a găsi locuri in
sala de lectura.

In ceea ce priveşte informaţiile solicitate, studenţii constituie un public eterogen. Populaţia
studenţeasca este departe de a fi omogena in privinţa intereselor de informare si studiu. Intervin
particularităţi si cerinţe in funcţie de specialităţi si de anii de studiu, care nu pot fi satisfăcute decât
intr-un cadru ce permite o participare individuala si diferenţiata.(4)

O categorie importanta de utilizatori o constituie cadrele didactice ale facultăţii si
cercetătorii care lucrează la diverse discipline de studiu, teme de specialitate sau lucrări de
cercetare. Biblioteca se străduieşte sa le asigure, in limita posibilităţilor materiale o documentaţie
adecvata si actuala. Concret, o baza documentara cu astfel de caracteristici se constituie ca rezultat
al celei mai intense cooperări intre bibliotecari si specialiştii domeniului (cadre didactice,
cercetători, alţi specialişti), prin cuprinderea si analiza critica a unui larg spectru de surse,
examinarea periodica a colecţiilor si adoptarea deciziilor oportune.

In anul universitar 2003-2004 sunt inscrisi la Facultatea de Istorie un număr de 791 de
studenţi, din care 705 la cursuri de zi, 43 la fără frecventa, 20 la frecventa redusa, 23 la
invatamantul deschis la distanta; la maşter sunt 200 de studenţi iar cadrele didactice sunt in număr
de 86. Din aceste cifre rezulta ca numărul de utilizatori potenţiali ar trebui sa fie de cel puţin 1077
de persoane.

Cititorii inscrisi la Biblioteca de Istorie in anul 2003 au fost in număr de 813, din care 777
studenţi si 36 cadre didactice universitare. Diferenţa de 264 de potenţiali cititori care nu utilizează
serviciile bibliotecii este semnificativa, iar motivele ce o determina sunt legate probabil de o serie
de bariere in informare (cursuri fără frecventa, cu frecventa redusa sau învăţământ deschis la
distanta, cuantumul taxelor, lipsa unor tipuri de informaţii etc.).

Celorlalte categorii de utilizatori ai bibliotecii li se eliberează, de către Unitatea Centrala,
permisul unic de acces, valabil in sistemul BCU-B, pentru toate tipurile de servicii oferite. Cu acest
permis ei se prezintă la sala de lectura si pot beneficia de colecţiile si serviciile puse la dispoziţie de
biblioteca noastră.

In ceea ce priveşte frecventa cititorilor, in anul 2003 au fost realizate următoarele cifre:
41.623 de cititori frecventa, din care:

- 40.282 de studenţi
647 de cadre didactice

78 de cercetători
182 de studenţi de la facultăţi particulare
434 alţi utilizatori

Circulaţia publicaţiilor pe categorii a fost următoarea:
- 101.085 de cârti

32.659 de periodice
5.463 de colecţii speciale (harţi, planşe)



In perspectiva europenizării învăţământului superior romanesc si a utilizării largi a creditelor
transferabile, Biblioteca Facultăţii de Istorie ar trebui sa susţină interesele de studiu ale unor
studenţi din afara Facultăţii de Istorie. Apreciez ca, cel puţin in primul deceniu de folosire a
creditelor transferabile, circa 25% dintre utilizatori vor proveni din afara facultăţii noastre.

II. STRUCTURA COLECŢIILOR BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE ISTORIE

Colecţiile unei biblioteci constituie unul din factorii hotărâtori care-i determina întreaga
activitate, o premisa in realizarea obiectivelor pe care si le propune fiecare biblioteca.

Structura colecţiilor Bibliotecii de Istorie are o valoare culturala deosebita, in componenta sa
existând numeroase volume cu dedicaţii autografe ale unor istorici renumiţi din tara si străinătate.
Sunt cuprinse integral bibliotecile seminarului de istorie universala, bizantinologie, istoria slavilor
si istoria artelor, din publicaţiile celorlalte biblioteci de seminar pastrandu-se numai cate 50 de
volume din fiecare, salvate din bombardamentele din anul 1944.

Fondul cuprinde aproape toate titlurile de carte romaneasca de istorie apăruta după anul
1945, lucrări in limbi străine, de baza, necesare procesului de învăţământ si cercetare, precum si
enciclopedii (cel mai mare fond deţinut de o filiala), dicţionare, tratate, documente, monografii,
cronici, manuale si cursuri. Printre cele mai valoroase enciclopedii deţinute de Biblioteca de istorie
se număra: Dicţionarul enciclopedic ilustrat "Cartea Romaneasca" de A. Gândea si Gh. Adamescu,
Bucureşti, 1931; "Marele dicţionar geografic al României" de I. G. Lahovari, I. C. Bratianu si G. G.
Tocilescu, Bucureşti, 1898-1902; "Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs des tous Ies temps et de tous Ies pays" de E. Benezit, Paris, 1924, precum si
Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Encyclopedia Universalis etc.

Au fost achiziţionate integral bibliotecile profesorilor Petre P. Panaitescu, I. Andriesescu,
Nicolae Banescu. In cadrul colecţiei au mai fost incluse si importante donaţii ale lui Aurelian
Sacerdoteanu, V. Maciu, Mauriciu Kandel, D. Giurescu.

In cadrul fondului general de publicaţii se remarca existenta unei importante colecţii de
carte rara si veche (ex. "Evangheliar romanesc", tipărit de Diaconul Coresi la Braşov, 1561; "Viata
si petrecerea Sfinţilor" de Dosoftei, Iaşi, 1682; Biblia, Bucureşti, 1688 etc.), de carte de patrimoniu
(ex. S. Vicentius-Ferrarius. De fine Mundi, apăruta la Trevise, 1475; F. Sangovino. Historia
Universali, Veneţia, 1573; R. Tempea. Gramatica romaneasca, Sibiu, 1797; P. Maior. Istoria pentru
inceputul romanilor in Dachia, Buda, 1812 etc.), manuscrise (de exemplu, din donaţia lui C.
Karadja avem: David Prorocul. Psalmi. Fragment de manuscris latin, sec. IX-XI; Manuscris latin.
Fragment, Franţa, sec. IX-XI; Geneza. Fragment de manuscris in limba latina cu scris gotic, iniţiala
ornată, scena Facerii lumii), sigilii (Matriţa de sigiliu săpat in cristal alb de la Nicolae Mavrocordat
Voievod, 1725; Matriţa de sigiliu săpat in cristal roz de la Nicolae Mavrocordat Voievod, 1725;
doua sigilii din ceara roşie ale familiei Bathory, donate de A. Sacerdoteanu), peceti, documente
originale (cum ar fi cele provenite din cancelaria principelui Gheorghe Rakoczi I si Gheorghe
Rakoczi al II-lea etc.), monede antice donate de A. Sacerdoteanu, monede romaneşti din epoca
medievala, monede din bronz si nichel aparţinând epocii moderne etc. Din colecţiile speciale ale
bibliotecii, mai fac parte 9 medalii inedite si mai puţin cunoscute (medalia care s-a bătut cu ocazia
inaugurării, in anul 1872, a cheiului portului Brăila; medalia "Serbarea Proclamării Regatului",
1881; medalia cu inaugurarea liniei Bucuresti-Urziceni-Faurei, 1943 etc.), colecţiile de harţi,
diapozitive, fotografii, albume de paleografie (chirilica, greaca, latina), si de inscripţii, desene
originale (ex. P.P. Panaitescu - Caricatura lui Dimitrie Guşti si a lui Vintila Mihailescu).

Biblioteca deţine, de asemenea, o importanta colecţie de periodice romaneşti si străine, in
care se pot găsi informaţii de ultima ora din domeniul istoriei, arheologiei, ştiinţelor politice,
bibliologiei etc. Publicaţiile seriale de specialitate sunt foarte solicitate de utilizatorii bibliotecii. Din
păcate, de doi ani s-au sistat abonamentele la periodicele străine din cauza crizei, generata de lipsa
de fonduri, cu care se confrunta Universitatea Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Istorie fiind inca o



biblioteca tradiţionala, nu beneficiază de avantajele de care se bucura celelalte filiale care au fost
informatizate. Având acces la Internet, utilizatorii acestora nu resimt lipsa documentelor care au ca
suport hârtia.

In ciuda acestor neajunsuri, Biblioteca de Istorie este - după părerea multor specialişti- "o
biblioteca de excepţie" prin bogăţia si rigoarea colecţiilor pe care le deţine. Atât frecventa mare a
cititorilor, cat si numărul marc de volume consultate, confirma spusele acestora. Biblioteca poseda
un fond care asigura predarea tuturor disciplinelor, redactarea diferitelor lucrări ale studenţilor sau
cercetarea ştiinţifica din acest domeniu.

III. DISTRIBUŢIA SPAŢIALA

Biblioteca de Istorie este amplasata in clădirea facultăţii respective, pe doua nivele:
la etajul 2 se afla :

- sala de lectura a studenţilor (nr. 202);
- sala pentru eliberarea permiselor (nr. 203);
- sala cataloagelor (nr. 204);
- sala de lectura a cadrelor didactice (nr. 205).

la etajul 4 se afla:
- depozitele bibliotecii (sălile cu nr. 401, 402, 403, 405, 406 si 408);
- secţia de imprumut (nr. 407);
- biroul de prelucrare (nr. 404).

Legătura dintre depozitele de la etajul 4 (in care sunt organizate fondurile bibliotecii) si sala
de lectura de la etajul 2, se face cu ajutorul a doua lifturi pentru carte.

Sectorul de activitate legat de comunicarea colecţiilor constituie un punct important pentru
intreaga activitate a bibliotecii. Deşi aceasta dispune de doua săli de lectura, totuşi in prezent este
funcţionabila doar sala de lectura a studenţilor, cu o capacitate de 90 de locuri si acces liber la raft.

Se poate constata o insuficienta atât a numărului de locuri de la sala de lectura, cat si a
numărului de bibliotecari (6, repartizaţi in doua ture) care deservesc sala si cele 6 depozite de la
etajul 4. Deşi se impunea deschiderea si celeilalte săli de lectura, cu o capacitate de 38 de locuri,
pana acum nu a fost posibil acest lucru din cauza lipsei de personal.

Resursele umane sunt hotărâtoare pentru succesul fiecărei organizaţii. Pentru asigurarea
funcţionarii eficiente a oricărei biblioteci trebuie ca si personalul ce o deserveşte sa fie bine pregătit
si competent.

Schema de posturi a Bibliotecii de Istorie are in componenta sa un număr de 11 bibliotecari.
Aceştia sunt distribuiţi după cum urmează:

- Biroul de prelucrare - 3 bibliotecari cu studii superioare;
Sala de lectura + Depozite - 6 bibliotecari cu studii medii;
Secţia de imprumut - 2 bibliotecari: unul cu studii medii, celalalt cu studii de scurta
durata.

Organigrama tine cont de natura activităţilor care se desfăşoară in biblioteca, de
complexitatea lor, de competentele pe care trebuie sa le deţină bibliotecarii si de numărul minim
care sa permită o activitate de flux.



IV. RESURSE TEHNOLOGICE

Pentru crearea bazei de date locale, in anul 2000 a fost iniţiata prelucrarea informatizata a
documentelor pe baza programului CDS/ISIS, difuzat gratuit de UNESCO.

CDS/ISIS este un sistem avansat de stocare si regăsire a informaţiilor pentru gestionarea
informatizata a bazelor de date structurate si non-numerice, dezvoltat de UNESCO inca din anul
1985 pentru a satisface cerinţele de informatizare exprimate de diferite instituţii de informare
documentara. Sistemul este alcătuit din opt programe diferite, integrate si accesate prin intermediul
unui meniu principal.

La inceput, pelucrarea in regim automatizat s-a făcut pe doua calculatoare PC (386 si 486),
ulterior biblioteca mai primind inca doua (486 si Pentium I). Prin acesta din urma s-a putut stabili
legătura la Internet, lucru extrem de util in cadrul desfăşurării activităţilor din biblioteca.

Baza de date a bibliotecii conţine in prezent 6367 de unităţi de înregistrare. De la 453 de
înregistrări efectuate in anul 2000, 908 in anul 2001 si 1546 in 2002, s-a ajuns in anul 2003 la 2774
de înregistrări. Desigur ca nu sunt suficiente, dar trebuie sa menţionam ca deseori ne-am confruntat
cu o serie de probleme in privinţa echipamentelor din dotare; acestea fiind învechite, nu mai
întrunesc condiţiile unei bune funcţionari. Anul trecut au fost necesare câteva intervenţii: reparaţii
monitoare si unităţi centrale, înlocuiri de tastaturi sau mausuri.

După cum am menţionat mai sus, CDS/ISIS este un sistem destinat bazelor de date
structurate non-numerice, ceea ce face mai dificila obţinerea de situaţii statistice. De asemenea, apar
probleme când numărul de înregistrări depăşeşte câteva zeci de mii.

Pana la momentul in care baza de date a Bibliotecii de Istorie va include întregul fond de
publicaţii, vom utiliza vechiul sistem de organizare, reflectare si control a colecţiilor.

Dotarea cu echipamente performante (incluzând aici si trecerea la un alt sistem integrat de
biblioteca, precum VUBIS) si conectarea la Internet, vor face posibila integrarea bibliotecii noastre
in structurile de informare moderne.

V, PERSPECTIVA TRANSFERĂRII SPATIILOR DE DEPOZITARE SI A SECŢIEI DE
ÎMPRUMUT DE LA ETAJUL 4 LA PARTER

V. l Spatii utilizate in prezent

Biblioteca de Istorie funcţionează in acest spaţiu din anul 1971, odată cu mutarea Facultăţii
de Istorie in noul local. Biblioteca a primit atunci spatii corespunzătoare: 8 depozite, sala de lectura
pentru studenţi, sala de lectura pentru cadre didactice, sala cataloagelor, biroul de prelucrare.

Din cauza cutremurelor, clădirea a fost destul de afectata. Noua conducere a facultăţii a luat
legătura cu experţii in domeniu si după o analiza serioasa s-a hotărât mutarea de urgenta a
depozitelor, a secţiei de împrumut si a biroului de prelucrare de la etajul 4 la parter.

Pana in prezent, suprafeţele utilizate de biblioteca erau următoarele:
Depozite:

- Sala nr. 401 -l 7,25 mp
- Sala nr. 402-l 39,3 mp
- Sala nr. 403-52,6 mp
- Sala nr. 405 = 25,35 mp
- Sala nr. 406 = 33,41 mp
- Sala nr. 408 = 33,82 mp
Total spaţiu pentru depozite = 301,73 mp

Secţia de împrumut:
- Sala nr. 407 = 66,36 mp



Biroul de prelucrare:
- Sala nr. 404 = 25,65 m

Total spaţiu utilizabil - 393,74 mp

V.2 Spatii propuse pentru transferare

Suprafeţele spatiilor de la parter puse la dispoziţia bibliotecii, in vederea mutării, sunt
următoarele:
Pentru depozite:

Sala nr. 4 = 76,66 mp
- Salanr. 5 = 21.03 mp

Sala nr. 6 = 56,10 mp
Sala nr. 7 = 22,58 mp

Total spaţiu pentru depozite = 176, 37 mp
Secţia de împrumut:

Sala nr. 3 (fosta librărie) = 27,83 mp
Biroul de prelucrare:

- Salanr. 9-19,76 mp
Total spaţiu = 223,96 mp

Amenajări necesare in vederea mutării:

- Conform cifrelor de mai sus, actualele spatii nu permit aşezarea ordonata si funcţionala intregului
fond de publicaţii.
Soluţiile pentru rezolvarea acestei probleme sunt următoarele:

o amplasarea de rafturi metalice pe culoarul din fata depozitelor;
o efectuarea unei trieri masive a fondului.(5)Cu o echipa alcătuita din cadre

didactice (cel puţin un reprezentant din partea fiecărei catedre) se poate face o
triere care sa aducă colecţia la o dimensiune convenabila.

- Rezolvarea problemei lifturilor de carte, care vor trebui sa transporte documentele solicitate la sala
de lectura de la etajul 2;
- Securizarea noilor spatii pentru a se asigura protecţia colecţiilor. O atenţie speciala trebuie
acordata colecţiilor de mare valoare ale bibliotecii (patrimoniu, carte rara, colecţii speciale). Pentru
aceasta, trebuie sa se facă următoarele operaţiuni:

o toate ferestrele vor fi protejate cu gilaje; acestea vor fi fixate astfel incat sa
permită aerisirea depozitelor. Aceasta operaţie trebuie sa se facă de doua ori pe zi
pentru a evita crearea unui microclimat favorabil apariţiei mucegaiurilor.
Conform normelor de depozitare, incaperile in care vor fi organizate depozite
"vor avea ferestrele duble cu tocarie metalica si uşile metalice, etanşe, prevăzute
cu rosturi de dilatare".(6)

o toate incaperile destinate depozitelor trebuie echipate cu instinctoare cu pulbere.
- Sistemul actual de iluminare va fi inlocuit cu unul adecvat noilor destinaţii ale sălilor respective.
Pentru iluminatul artificial este preferabila folosirea becurilor cu incandescenta a căror lumina va fi
orientata, in măsura posibilităţilor, spre tavan. Deoarece facultatea nu dispune in prezent de
suficiente fonduri pentru toate aceste operaţiuni de modernizare, vor fi folosite lămpile fluorescente
deja instalate, dar care vor fi echipate in mod obligatoriu cu filtre impotriva razelor ultraviolete.
- In depozite, temperatura va trebui menţinută uniforma in tot timpul anului, ea putând oscila, in
raport direct cu anotimpul, intre 1 6 - 2 1 grade Celsius. Cunoscând faptul ca in aceste săli
temperatura este extrem de scăzuta in timpul iernii, am solicitat o curăţare temeinica a tuturor
caloriferelor, precum si suplimentarea numărului lor, acolo unde este cazul.



- încăperile vor fî curăţate, se vor face reparaţiile de rigoare, după care se va trece la zugrăvirea lor.
- Parchetul trebuie sa fie foarte bine îmbinat si dat cu 3-4 straturi de "Palux".
- Pentru o buna conservare a publicaţiilor sunt recomandate rafturi metalice protejate impotriva
oxidarii. In acest moment, fondurile existente nu ne permit sa achiziţionam alte rafturi aşa ca le vom
folosi pe cele de lemn din fostele depozite. Ele vor fi foarte bine lustruite, după care se va aplica
stratul protector de lac. Pentru a asigura o buna stabilitate rafturilor, ele vor fi fixate atât in podea,
cat si intre ele si de pereţii laterali ai depozitului, cu ajutorul unor tije.
- Poziţia rafturilor trebuie sa fie perpendiculara pe direcţia ferestrelor care trebuie sa fie situate intre
rafturi.
- Distanta intre rafturi a fost calculata de arhitect la 0,60 m, adică exact cota minima care sa asigure
o buna desfăşurare a activităţilor in incinta depozitelor.(7)
- Având in vedere ca biblioteca va fi informatizata in cel mai scurt timp, nu trebuie sa uitam de
sistemul de cablare (instalat in anul 2003 de firma "NET FOR YOU" in colaborare cu Asociaţia
Studenţilor din Facultatea de Istorie), care trebuie mutat de la etajul 4 la parter.

După ce toate aceste operaţiuni vor fi rezolvate, urmează mutarea fondului de publicaţii in
noile spatii.

V.3 Activităţi pregătitoare pentru transferarea colecţiilor

a) Elaborarea schiţei de reaşezare

In Biblioteca Facultăţii de Istorie, fondurile de documente din depozite sunt aşezate după
format. Caracteristic fondurilor mari din depozite închise, acest tip de aşezare presupune gruparea
publicaţiilor după înălţimea lor, intre limite convenabile, astfel ca pe aceeaşi poliţa sa se insiruie
cârti de aceeaşi "talie". Aşezarea pe formate prezintă următoarele avantaje: este economica, estetica
si permite regăsirea cu uşurinţa a documentelor.

Varianta pe care o propun pentru reaşezarea publicaţiilor in noile spatii are in vedere atât
schiţa cantitativa (realizata după consultarea arhitectului), cat si schiţa biblioteconomica.

Conform statisticilor, cele mai consultate sunt cărţile de la formatul III (care, de altfel, sunt
si cele mai numeroase - aproximativ 26.400 de titluri, aşezate pe 92 de rafturi). Acestea vor fi
aşezate in sala nr. 4 pentru ca este cea mai mare si pentru ca aici se vor instala si cele doua lifturi de
carte, permiţând servirea cărţilor intr-un timp cat mai scurt.

In sălile nr. 5 si 6 se va aşeza formatul II (aproximativ 21.500 de titluri), precum si fondurile
IV, V, VI, "S", "M", "m" si cota simpla. Formatul IV se va aşeza in partea de jos a rafturilor, pe
cele doua poliţe construite special pentru inaltimea acestor publicaţii.

In sala nr. 7 se vor amplasa rafturile pentru cartea rara, precum si fisetele cu cartea de
patrimoniu si colecţiile speciale. Pentru ca aceasta incapere va conţine cele mai mari valori ale
bibliotecii, necesita o atenţie sporita in ceea ce priveşte securizarea spaţiului.

Pe rafturile metalice (14 rafturi duble) ce vor fi amplasate pe culoar vor fi aşezate
publicaţiile seriale. Tot pe culoar vor fi aşezate si cataloagele de serviciu ale bibliotecii.

Fondul secţiei de imprumut (aproximativ 30.000 de volume) pare a nu incapea in totalitate
in sala nr. 3. Deşi, iniţial ni se oferise intreg spaţiul fostei librarii (incluzând aici si depozitul din
spate, cu suprafaţa de 15,38 mp), s-a revenit asupra deciziei, acesta urmând, se pare, a fi transformat
intr-o incapere destinata portarului.

Desigur, si fondul sqctiei de imprumut permite o triere masiva, operaţie care a si inceput sa
se facă de câteva zile, in colaborare cu unele cadre didactice din facultate.

b) împachetarea publicaţiilor in ordinea cotelor si inscrierea acestora in baza schiţei de
reaşezare
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In acest sens, se vor desfăşura următoarele activităţi:
- intocmirea referatelor pentru materialele necesare împachetării (sfoara si straifuri);
- organizarea echipelor prin apelul la 8-10 colegi din B.C.U.;
- numirea responsabililor de echipa;
- stabilirea programului de mutare: 31 mai-31 iulie; legarea in colete a publicaţiilor se va
face cat se poate de repede (după calcule, pana la sfârşitul acestei luni se va termina de
impachetat intreaga colecţie de documente a bibliotecii);
- după împachetare, fondul de publicaţii va fi mutat cu ajutorul studenţilor, in sala de lectura
a cadrelor didactice, unde va rămâne pana când se vor finaliza lucrările la parter;
- de aici, transportul coletelor se va face ori cu noile lifturi de carte, ori prin constituirea unui
lanţ uman format din aproximativ 70 de persoane.

c) Despachetarea si reaşezarea publicaţiilor la raft
Unul din obiectivele principale ale acestui proiect este acela de a reuşi sa asigure condiţii

optime de conservare tuturor documentelor din colecţii, indiferent de natura suportului, precum si o
organizare judicioasa a fondurilor, care sa permită regăsirea cu uşurinţa a oricărui document.

In vederea realizării acestui obiectiv este necesara desfăşurarea următoarelor activităţi:
- verificarea stării noilor depozite;
- termenul limita pentru despachetare si reaşezare: 24 decembrie 2004;

aşezarea la raft se va face in conformitate cu ordinea indicata de sistemul de cotare
topografica adoptat de biblioteca, iar ca principiu de aşezare se va aplica ordinea de la
stânga la dreapta si de sus in jos, in ordinea crescătoare a cotei;

- verificarea cotelor, etichetelor si transmiterea la atelierul de legatorie a publicaţiilor care
au suferit eventuale deteriorări in timpul transportului sau care erau deja deteriorate;

- reorganizarea colecţiilor la raft in urma deselectiei ce urmează a fi făcuta. Vor fi scoase
din biblioteca manualele si cursurile universitare publicate inainte de 1989, pastrandu-se
desigur cate un exemplar din fiecare titlu.

- realizarea de mici reparaţii ce pot fi făcute local, la documentele uşor deteriorate in
vederea prelungirii vieţii acestora si a economisirii resurselor;

- desfiinţarea unor fonduri vechi si integrarea acestora in fondul general. Aceasta operaţie
trebuie făcuta din doua motive:

o segmentarea colecţiei pune probleme dificile de aşezare;
o toate aceste fonduri nu mai au perspective de creştere.

Fondurile care urmează sa fie desfiinţate sunt:
Cota "S" - reprezentând cărţile aflate la fondul special (constituit in anii '50), lucrări
care nu se citeau decât cu viza conducătorului lucrării sau a decanului - aproximativ 780
de titluri;
Cota "M" - fondul de ideologie marxista (constituit tot in anii '50) - 400 titluri;
Cota "m" - un fond constituit numai din carte străina - 350 titluri;

- Cota "simpla" - 800 titluri;
Cota "L" de la secţia de imprumut - un fond de literatura constituit prin anii 1948-1950.

Aceste fonduri urmează sa fie recotate pe baza sistemului de cotare folosit in prezent de
Biblioteca de Istorie, respectiv pe formate.

pentru o buna funcţionare a depozitelor, odată cu fixarea locului fiecărui fond si a
spaţiului descreştere rezervat lui, se va asigura reprezentarea vizuala a fiecărui fond
in parte. Pe indicatoare aşezate pe uşile depozitelor, pe rafturi si poliţe, la loc vizibil, se
vor menţiona următoarele date: natura documentelor depozitate, fondul de care aparţin,
cotele limita cuprinse intr-un spaţiu determinat (de la ... la ...).
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VI. ELEMENTE DE PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII GENERALE A BIBLIOTECII
FACULTĂŢII DE ISTORIE DUPĂ REDESCHIDEREA BIBLIOTECII IN
NOUA ORGANIZARE

VI. l Studiu privind informatizarea bibliotecii in anul universitar 2005-2006

Biblioteca Facultăţii de Istorie are misiunea de a furniza rapid, corect si de nivel calitativ si
ştiinţific exemplar informaţii cadrelor didactice, studenţilor, cercetătorilor, altor posibili utilizatori.
Aceasta biblioteca trebuie sa se integreze in sistemul informaţional al bibliotecilor de acelaşi fel, sa
creeze condiţiile pentru valorificarea oricăror informaţii prin asigurarea unui sistem deschis de
emisie si recepţie.

Din punct de vedere al automatizării, misiunea strategica este de a prevedea astfel de
computere, conexiuni, cai de comunicaţii, ca la sfârşitul perioadei strategice (propuse sau gândite),
acestea sa corespunda cerinţelor perioadei in care întregul sistem se afla in stare perfecta de
funcţionare.

Biblioteca de Istorie este necesar sa devină un real si util centru de informaţii. Problema
următoare mutării bibliotecii o reprezintă informatizarea acesteia. Pentru realizarea acestui
deziderat avem in vedere următoarele aspecte:

- Dezvoltarea bazei de date CDS/ISIS pana la momentul in care in planul Bibliotecii
Centrale Universitare va fi prevăzuta informatizarea Bibliotecii de Istorie ca structura
interconectata cu ansamblul B.C.U. Avem in vedere in acest sens, continuarea construirii
bazei de date a bibliotecii intr-un ritm susţinut prin obţinerea unui ajutor si din partea
colegilor din reţeaua B.C.U. Detaliile privind problema ritmului, precum si utilizarea
instrumentarului informatic vor fi stabilite impreuna cu reprezentanţii Serviciului
Informatizare din B.C.U.

- Reorganizarea colecţiilor bibliotecii (simplificarea fondurilor);
- Controlul instrumentelor de informare de tip "catalog" pentru a vedea daca acestea sunt

construite conform normelor in vigoare;
Stabilirea unui nou sistem integrat de biblioteca (VUBIS sau ALICE);
Conversia bazei de date existente la momentul respectiv din CDS/ISIS in VUBIS (sau in
oricare program ce va fi ales);

- Pregătirea personalului din biblioteca. Acesta este un punct crucial in procesul de
informatizare a bibliotecii. Pentru realizarea acestui obiectiv se va elabora un plan de
instruire(S) care trebuie sa ia in calcul numărul de angajaţi ce urmează a fi instruiţi,
diferitele tipuri de profile si de calificare, tipurile de instruire ce vor fi studiate, precum
si un calendar si un conţinut al instruirii. Acesta se va desfăşura in timp, pentru a se evita
anumite probleme ce s-ar putea ivi in funcţionarea normala a bibliotecii. Instruirea va
include, pe de o parte, studierea bardului si a softurilor, iar pe de alta parte, studierea
aplicaţiilor ce constituie munca de zi cu zi a angajaţilor in formare.
Consultarea specialiştilor de la Serviciul Informatizare pentru achiziţionarea unui
echipament electronic fiabil, precum si pentru achiziţionarea licenţelor necesare
funcţionarii sistemului. Pentru inceput, ar fi nevoie de cel puţin 4 calculatoare pentru
public, din care doua cu programul OPAC (care sa le permită sa identifice informaţia
căutând după autor, titlu de carte, vedete de subiect sau cuvinte cheie) si doua cu acces la
Internet. La prelucrare, cele patru calculatoare existente trebuie inlocuite, hardul lor
neputand suporta o cantitate prea mare de informaţii.

- După personal, trebuie instruiţi utilizatorii; pentru aceasta, un bibliotecar, bun
cunoscător al • sistemului, le va acorda asistenta, ajutandu-i sa folosească noile
instrumente din dotarea bibliotecii, in vederea regăsirii cu uşurinţa a informaţiilor dorite.
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VI.2 Pregătirea celor doua săli de lectura (sala de lectura a studenţilor si sala cadrelor didactice)
pentru modernizare

Având in vedere organizarea accesului liber la publicaţii in ambele săli, se vor efectua
următoarele activităţi:

Zugrăvirea celor doua incaperi, precum si a sălii cataloagelor si a sălii liftului;
Raschetarea si paluxarea parchetului;
Achiziţionarea mobilierului adecvat unei lecturi civilizate si confortabile in condiţiile

deprecierii avansate a celei din dotare; daca vor exista fonduri ar fi de preferat ca noile mese
de studiu sa fie dotate cu lămpi si prize prin care sa se facă conectarea la reţeaua electrica;

Reexaminarea fondului de documente aflat in prezent in acces liber si actualizarea
acestuia cu ajutorul specialiştilor de la catedre.

- Elaborarea unui plan topografic al accesului liber si expunerea lui intr-un loc vizibil,
aplicarea pe rafturi a etichetelor cu denumirile grupelor conţinute, inserarea
despărţitoarelor. Acestor operaţii li se va acorda suficienta atenţie vizând si alt scop:
obţinerea unei amenajări estetice, atrăgătoare;
Rezolvarea problemei garderobei prin achiziţia unui număr de 100 de cusete care vor fi
fixate pe culoar de o parte si de cealaltă a intrării in biblioteca;

- Pentru securitatea colecţiilor se vor desfăşura următoarele activităţi:
o fixarea firului magnetic pe fiecare document;
o achiziţia unei porţi magnetice de securitate; aceasta va fi instalata la intrarea in

sala actuala a cataloagelor, care va fi transformata in sala de primire si unde se
vor afla biroul custodelui si calculatoarele pentru public.

Suplimentarea numărului de bibliotecari pentru asigurarea desfăşurării unei activităţi
eficiente, având in vedere deschiderea si celei de a doua săli cu acces direct la publicaţii;
apreciez ca un număr de 3 persoane adăugat celui actual ar fi suficient pentru realizarea
acestui proiect;
Realizarea unor programe si adoptarea unor metode eficiente de formare si informare a
utilizatorilor prin folosirea tehnicilor de relaţii publice: aviziere, pliante, ghiduri ale
utilizatorilor care sa promoveze regulamentele de biblioteca si serviciile la care au acces,
indicaţii de utilizare a OPAC, vitrine de noutăţi, vitrine tematice, activităţi de prezentare
de tipul "Zilelor deschise ale bibliotecii". Deşi in condiţiile accesului direct, fondul
bibliotecii apare in fata utilizatorilor sub forma unei mari expoziţii, acest lucru nu-i
scuteşte in nici un caz pe bibliotecari de obligaţia de a recomanda publicaţiile cele mai
bune si noutăţile cu ajutorul expoziţiilor obişnuite.
Crearea unor instrumente de informare cat mai variate si cat mai atrăgătoare. Bibliotecile
din care lipsesc sursele de informare asupra aşezării si componentei fondului de
publicaţii si in care utilizatorii sunt obligaţi sa caute cărţile pe ghicite sau sa ceara in
permanenta ajutor bibliotecarului anulează toate avantajele sistemului de acces liber la
raft. însăşi noţiunea de biblioteca cu acces liber la raft presupune existenta unui sistem
bine chibzuit de mijloace auxiliare care sa dezvăluie conţinutul fondului.

Dezvoltarea acestui proiect va implica un efort mare din punct de vedere financiar, dar si
profesional din partea personalului bibliotecii. In cazul Bibliotecii de Istorie, resursele pentru
echipamentele IT, asistenta si service de specialitate si mobilierul necesar vor fi asigurate de
unitatea tutelara (Biblioteca Centrala Universitara) in colaborare cu instituţia beneficiara (Facultatea
de Istorie). Biblioteca va avea nevoie de sprijinul factorilor de resort din administraţia facultăţii dar
si de colaborarea eficienta dintre Serviciul Informatizare si Serviciul Administrativ din Unitatea
Centrala.
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VI.3 ELABORAREA UNUI PROGRAM SPECIAL DE PERFECŢIONARE
BIBLIOTECONOMICA A PERSONALULUI

Personalului din Biblioteca de Istorie ii revine sarcina de a-i invata pe utilizatori cum sa
folosească produsele de informare disponibile, tradiţionale sau automatizate. Pentru aceasta sunt
necesare unele aptitudini ca:

operarea pe calculator;
cunoaşterea programelor automatizate folosite de biblioteca;
cercetarea pe Internet;
cercetarea bazelor de date on-line;
cunosterea tehnicilor de catalogare, indexare, clasificare;
cunoaşterea legislaţiei de biblioteca si a regulamentului de funcţionare a bibliotecii;
abilitaţi in desfăşurarea activităţii cu publicul (amabilitate, intelegere, răbdare, rezistenta
la stress).

In pregătirea bibliotecarilor dintr-o filiala are mare importanta participarea la cursurile de
perfecţionare organizate periodic de Biblioteca Centrala Universitara dar si implicarea personala a
acestora, in dorinţa de autoperfectionare continua. Oamenii au nevoie de instruire permanenta atât
atunci când sunt noi in profesie, cat si atunci când li se dau sarcini noi in cadrul instituţiei. Pentru a
oferi un răspuns cat mai complet la cererile adresate bibliotecii, si personalul trebuie folosit cat mai
optim. Trebuie respectate interesele ambelor părţi:

biblioteca sa-si acopere sarcinile pe deplin si cu maxima eficienta;
angajaţii sa presteze un serviciu care sa corespunda intereselor si inclinatiilor lor.

In economia intreprinderii, folosirea personalului se defineşte astfel: "Personalul trebuie sa
fie la dispoziţie in numărul necesar, cu pregătirea necesara, la locul si momentul necesar indeplinirii
unui anume serviciu".(9)

Pentru a oferi informaţii si servicii concrete, bibliotecarii din filiale trebuie sa cunoască
foarte bine facultatea deservita si nevoile utilizatorilor. Ei trebuie sa cunoască structura
organizatorica a catedrelor, disciplinele de studiu (Anexa 2), colectivul de cadre didactice,
organizarea studenţilor pe ani de studii (secţii, număr de studenţi) si a disciplinelor studiate de
aceştia, sa cunoască domeniile si temele de cercetare abordate de colectivele de cercetători ştiinţifici
asociaţi catedrelor in cauza).

Bibliotecarii trebuie sa aibă o atitudine întotdeauna deschisa, amabila si sa aibă aptitudini de
a lucra mereu intr-o atmosfera stresanta.

In cadrul colectivului de bibliotecari trebuie sa existe o colaborare foarte buna, iar secretul
unei astfel de colaborări este munca de echipa.

Pe baza acestui program planificat de perfecţionare profesionala a personalului se va
menţine o preocupare continua si bine structurata pentru formarea si dezvoltarea profesionala.

Pentru ca desfăşurarea activităţii in biblioteca sa fie eficienta si optima, trebuie ca aceasta sa
fie foarte bine organizata din punct de vedere al aşezării fondurilor de publicaţii, al instrumentelor
de căutare puse la dispoziţia utilizatorilor (tradiţionale sau automatizate), al menţinerii legăturii atât
cu Unitatea Centrala cat si cu colectivul de cadre didactice din facultate. Furnizarea de servicii de
buna calitate a fost intotdeauna obiectivul conducătorilor de biblioteci. In prezent, este absolut
necesar sa se sprijine pe o organizare solida care sa poată face fata noilor exigente ale utilizatorilor.
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ANEXAI

STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIC

AL BIBLIOTECII FACULTĂŢII DE ISTORIE

(PROIECT)

BIROUL DE
PRELUCRARE SĂLI DE LECTURA CENTRUL DE ÎMPRUMUT BIROU ŞEF SERVICIU

l PC : EVIDENTA

lPC:CATALOGARE

4 PC ; OPAC

l PC : CUSTOZI

l P C : O P A C

1PC : CUSTOZI
1PC
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ANEXA 2

STRUCTURA DISCIPLINELOR DE STUDIU

ANULI

DOMENIUL*

Discipline introductivi
Preistorie
Orient Antic
Grecia antică
Preistoria României
Roma şi Imperiul Roman
Istoria antică a României
Arheologie
Istoria medie universală
(sec. V-XIII)
Istoria medie universală
(sec. XIV-XVI)
Istoria medie a României
(sec. V1I-XV)
Istoria medie a României
(sec. XVI-XVIII)
Ştiinţele speciale ale
istoriei
Istoriografie de la origini
până în epoca lumini lor
Istoriografia modernă şi
contemporană
Practică de specialitate** 1*

(compacta, sem 2)

Total credite transf.

NR ORF/SAPT**
Serţi. 1

; c s
2 1
2 '!'
2 1
2 1

2 I

2 1

2 1

28

Sem. 2
C s

2 1
2 1
2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

XXX

32

ECTS

4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

60

FINALIZ.

V !
V 1
E l
E l
E 2
E 2
V 2
E l

E 2

E 1

£2

E2

E 1

E 2

V 2

Total ore/sapt/ semestru 21 21

*în funcţie de cifra de şcolarizare, flecare disciplină oferă 2 până la 4 opţiuni,
studenţii având obligaţia de a urma una dintre acestea. Opţiunile programate
în fiecare an sunt indicate prin anexa la statul de funcţiuni.
"""Raportul dintre orele destinate cursului şi seminarului poate varia de la
un an la altul ţi de la o opţiune la alta, iar modificările se anunţa prin anexa.
la statul de funcţiuni.
***Pracliea de specialitate în anii I-Il este organizată compact, timp de 3 săptămâni.
6 ore pe săptămână.

ANUL II
DOMENIUL*

nkHpline introductive
Ist. modernă universală
(sec. XVI1-XVIII)
Istoria modernă universală
(sec. XIX -1914)
Istoria modernă a României
(1821-1878)
Istoria modernă a României
(1878-1918) •
Ist. contemporană universală
(1918-1945)
Ist. contemporană universală
(1945- . . .)
I s t . contemporană a României
(1918-1945)
Ist. contemporană a României
(1945- . . . ) ' '
Istoria Bizanţului (sec. V-X)
Istoria Bizanţului şi a S-E
Europei (sec. X-XV)
ist. Imperiului Otoman
Integrarea euro-atlantică
Limbi ale surselor istorice1

Studiu! critic al surselor ist.2

Practică de specialitate***
('compact sem 2)
Total credite

Total ore/sapt/sem

NR. ORE/SAPT.**,
Sem. 1
c s

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

3 3

28

24

Sem. 2
r, <;

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1
2 1

2 2
XXX

32

22

ECTS

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4 ?
4
4
4

60

F IN AL IZ

E 1

E 2

E 1

E 2

E 1

E 2

E i

E:
v i
V2 '

V 2
V 2
V l
V 2
V 2

] . In funcţii; de cifrele de şcolarizare jx>t fi oferite opţiunile: latină, greaca veche, egipteană.
turco-osmană, slavonă, neogreacă, maghiara, surse de limba cnjileai, surse de limbă germana, surse de
limbă francesl, surse de limbă rusă.
2. în funcţie de cifrele de şcolarizare pot 11 oferite opţiunile: ep-grafie latină, epigralie greacă, epigrafîe

egipteană, paleografie latină, paleografie greacă, paleografie lurco-osmană, paleografie chirilica, paleogralie
maghiară, paleografie germană, studiul critic al sursclorfS.C.S} ck limbă ongle/ă, S.C.S. de limba franceză,
S.C.S de limbă rusă.
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ANUL III ANUL IV

Disciplina

Opţional
metodologic'

Opţional

Comunicare
academică

Izvoare istorice1

Curs şi seminar
special

Practică de speciali

Examen final

Total credite

Ore/sapt.

Media orară

studii de scurtă durată

Sem. 1
c ţ s

2 1

4

2

2

2

1

13

sem. 2
c s

2 1

4

2

XXX

17

22

11 9

10

studii univ. de lungă durată

sem. 1
c s

2 1

4

2

2

4 4

29

sem. 2
c s

2 1

4

2

4 4

4

-

31

60

19 17

18

ECTS

6

12

2

4

32

4

60

Finaliz. Disciplina

ţ

VI V2 Curs opţional

Curs şi seminar
VI V2 special

Seminar sp.
VI lucrări diplomă

VI V2 Practică specialît.2

El E2 Examen licenţă

V2 Total credite

6

Total ore/sap.

Media orară

Nr.ore/sapt.

em.l
c s

6

4 4

2

4

28

20

sem.2
c s

6

4 4

2

XXX

32

16

18

ECTS

24

24

4

2

6

60

Final.

VI V2

E1E2

VI V2

VI

LEGENDA; ECTS - credite transferabile în sistem european; V= colocviu; E = examen.

1 Studenţii vor opta pentru studiul izvoarelor referitoare 3a o epocă istorică. Se lucrează în subgrupe.
2 Practica de specialitate în anii III-IV nu este compactă: se organizează în semestrul 2, 4 ore pe săptămână.
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