UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA

Facultatea de Medicină Veterinară, dispune de o bibliotecă proprie de tip universitar,
în sediul din Bdul Basarabia, nr.256, sectorul 3, Bucureşti, filială a Bibliotecii centrale a
Universității Spiru Haret, cu sală de lectură, sală de periodice şi de împrumut și un depozit
propriu de carte de specialitate, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de
învățământ a anilor de studii. Biblioteca furnizează servicii unui grup de utilizatori bine
definit, constituit din studenţi, personal didactic universitar și cercetători. Principalul obiectiv
al activităţii bibliotecii este creşterea calităţii învăţământului şi acest lucru se încearcă a fi
realizat printr-o gamă variată de acţiuni din care menţionăm:
•

procurarea unor materiale ştiinţifice, informative, din ţară şi străinătate, care să

completeze fondul de carte al bibliotecii; realizarea unor schimburi interne şi internaţionale cu
bibliotecile de profil;
•

ţinerea unei evidenţe stricte a colecţiilor prin catalogarea cărţilor, a

publicaţiilor periodice;
•

inventarierea periodică a colecţiilor; restaurarea cărţilor deteriorate;

•

scoaterea publicaţiilor uzate moral/fizic din evidenţă;

•

organizarea unor acţiuni menite să îmbogăţească cunoştinţele din domeniul

medical–veterinar ale utilizatorilor bibliotecii.
Biblioteca are un fond de carte propriu, constituit din cărţi de specialitate (manuale,
tratate, albume, atlase), publicaţii periodice, în format print și electronic în limba română și
limbă străină (CD etc..), corespunzător disciplinelor din planul de învățământ. Tot aici se pot
împrumuta cărţi, note de curs prevăzute în planurile de învăţământ.
Facultatea de Medicină Veterinară are o bibliotecă cu o sală de împrumut unde
ultimele achiziţii din domeniul medicinei veterinare pot fi vizualizate de către utilizatori,
aceștia având acces direct la cărţile şi revistele din bibliotecă, sub supravegherea bibliotecarei.
Sala de lectură, asigură 33 de locuri ceea ce reprezintă 18,5% din numărul total de studenţi.
Aceste spații destinate bibliotecii dispun 19 calculatoare și acoperire Internet prin Wi-Fi,
studenții

putând accesa bazele de date

http://biblioteca.spiruharet.ro/

și

ale

electronice ale Universității

facultății

în

biblioteca

la adresa

virtuală

la

http://mvet.spiruharet.ro/biblioteca-virtuala-medvet/bibliotecafacultatii, prin autentificarea lor
(username și parolă).

Fondul de carte există într-un număr suficient de exemplare pentru toţi studenţii,
acoperind disciplinele anilor de studii. Biblioteca, deţine un număr total de 6769 volume
reprezentând 1590 titluri (1525 titluri de cărţi și 65 titluri de periodice). În cursul acestui an
s-au achiziţionat: 186 volume de specialitate (164 cărţi și 22 periodice); 58 titluri (51 titluri de
cărţi și 7 titluri de periodice). Din totalul acestor cărţi peste 50% sunt apărute în ultimii 10 ani,
în edituri recunoscute național/internațional în domeniul medicinii veterinare. De asemenea
cărțile de specialitate în domeniul medicinei veterinare - în limba engleză (peste 50 de cărți)
pot fi accesate on-line în biblioteca facultății http://mvet.spiruharet.ro/biblioteca-virtualamedvet/carti-online/, prin autentificarea utilizatorilor studenți, cadre didactice și cercetători.
Situaţia statistică a cărţilor şi periodicelor din biblioteca facultății este următoarea:
Fondul de publicatii la sfârsitul anului 2016: 6769 volume, din care :
fond total de carte: 4789 volume,
fond total de periodice: 1980 volume,
Baze de date cărți și reviste cu acces online http://mvet.spiruharet.ro/bibliotecavirtuala-medvet/carti-online.
Accesul studenţilor şi al cadrelor didactice, la cele mai bune publicaţii din baze de date
internaţionale se face prin biblioteca Universității Spiru Haret http://biblioteca.spiruharet.ro/
și cea a Facultății de Medicină Veterinară. Menținerea actualității și accesului larg la
informația științifică sunt asigurate și prin contribuțiile cadrelor didactice, absolvenților
facultății, colaboratorilor, existând astăzi posibilitatea accesării unor reviste și volume referință de medicină veterinară prin intermediul conturilor de intranet ale studenților și a
serverului Universității http://mvet.spiruharet.ro/biblioteca-virtuala-medvet/carti-online.
Biblioteca Universităţii Spiru Haret, http://biblioteca.spiruharet.ro/, dispune de
abonamente la reviste de specialitate naţionale şi internaţionale, iar studenţii au acces la baze
de date unde pot consulta cărți, atlase, reviste și articole ştiinţifice.
Cadrele didactice și studenții Facultății de Medicină Veterinară, au acces on line la
resurse bibliografice și științifice prin accesarea bazelor de date (Thomson Reuters, Pro Guest,
Ebsco Host, Legalis, Cabi VetMed,etc.) în sistemul intranet. Biblioteca facultății dispune de
fond de carte, are program şi resurse financiare pentru procurarea cărţilor şi revistelor nou
apărute.

