Biblioteca în cifre
Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2015
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Cap. 1 Colecţiile bibliotecii
Cărţi şi periodice tipărite existente la sfârşitul anului: 273570 unităţi bibliografice
Total documente achiziţionate în cursul anului: 3523 (1887 cărţi şi 1636 periodice) din care:
din finanţare instituţională: 1002
din venituri proprii: 378
din alte surse: donaţii - 1694 şi schimb intern/internaţional - 449
repartizarea publicaţiilor de tip carte după conţinut (conform tabelului)
TOTAL

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii,
matematică CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii
CZU
0,2,61,7,81,91

Cărţi
1887 din care
Periodice 1636 din care

551
753

191
227

216
298

18
19

562
149

349
190

Colecţii electronice: 1081 din care 63 intrări în cursul anului (cărţi 43 şi periodice 15)
Nr. total de titluri (cărţi, periodice şi articole): 146696
Abonamente periodice româneşti şi străine 130: din care 90 titluri interne şi 40 titluri externe
Abonamente presă: 8 titluri
Resurse gratuite de pe Internet: 11
Eliminări de documente: 6922 exemplare şi 6907 titluri
Nr. volume recondiţionate: 772
Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 35589 din care intrări în cursul anului 1293
Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar
Împrumut interbibliotecar: 60 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 57 primite
43 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 43 furnizate
Schimb interbibliotecar: 28 parteneri interni şi 31 parteneri externi
3 titluri cărţi+periodice şi 210 exemplare cărţi+periodice

-








Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii
Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 66734 unităţi fizice
Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 146696
Staţii de lucru pentru utilizatori: 27
conectate la internet: 14
conectate la intranet: 13
Locuri în sălile de lectură: 396
Personalul bibliotecii: 18 din care studii superioare 15, studii medii 2, alt nivel 1
Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii
Utilizatori înscrişi (2011-2015): 7136
Utilizatori activi: 4969
noi înscrişi: 1230
vizaţi: 3739
Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 102637
Tranzacţii de referinţe virtuale: 110
Vizite la bibliotecă: 81256
Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 31153
Indici de analiză
Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 22.62%
Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 20.66%
Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.38%

Cap. 5 Veniturile şi cheltuielile bibliotecii, în anul financiar 2015, pe surse de finanţare şi categorii de
cheltuieli
Venituri proprii (penalizări pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate
eliberare/vizare permise pentru utilizatorii nespecifici): 2642
Cheltuieli curente - din finanţare publică/instituţională
- cheltuieli cu personalul: 651370
- cheltuieli pentru achiziţii de documente: 48117
- din venituri proprii : - cheltuieli pentru achiziţii de documente: 49363
- din alte venituri - cheltuieli pentru achiziţii de documente: 18713
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