Biblioteca Centrală
a Universității POLITEHNICA din București
Așezare: Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București
Atestare: Prima atestare documentară a Bibliotecii – 16 februarie 1868; în anul 2012
a fost finalizată construcția clădirii care adăpostește astăzi Biblioteca Centrală a
Universității POLITEHNICA din București.
Descriere: Biblioteca Centrală a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti este o structură solidă, de o mare complexitate, care adună in rafturile sale cele mai importante opere ştiinţifice ale tuturor slujitorilor şcolii politehnice româneşti, dar şi cele mai reprezentative opere ştiinţifice ale ingineriei mondiale. Circa 1.100.000 de unităti biblioteconomice
(cărţi, periodice, colecţii speciale, standarde, materiale audio-vizuale), 453 titluri publicaţii periodice, 289 abonamente periodice româneşti şi străine, structurate pe disciplinele
fundamentale și de specialitate ale şcolii servesc procesul didactic, dar se adresează în
egală măsură studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi formatorilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor din şcoală şi din afara şcolii.
Prima atestare documentară a Bibliotecii, aflată în arhiva instituției, este o adresă a Ministerului Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice din 16 februarie 1868, prin care i se
comunica directorului Școlii: „Vă înaintăm 28 exemplare din diferite publicații însemnate
pe contrapagină spre a le avea în biblioteca ce se va face la această școală”. O lună
mai târziu, același trimițător făcea completarea: „cărțile oferite să fie trecute în inventarul
școlii și înregistrate la bibliotecă pe categorii”.
În anul 1995 a fost aprobat un proiect de construcție în campusul Universității POLITEHNICA din București a unei biblioteci moderne, adaptată cerințelor actuale, dar mai ales

13

adaptabilă la viitor. Construcția Bibliotecii Centrale a UPB a fost finalizată în anul 2012.
Misiunea BC/UPB este de a participa activ la procesul de instruire, formare şi educare,
precum şi la activitatea de cercetare din UPB, prin dezvoltarea unei baze infodocumentare pertinente ştiinţific, destinată susţinerii programului de biblioteca-poli-învăţământ şi
de cercetare al studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, facilitând accesul la aceste
colecţii de informaţii, conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul
societăţii informaţionale.
Sursă text și foto:
http://www.upb.ro/biblioteca.html
http://www.library.pub.ro/istoric.htm
http://www.upb.ro/files/195/album_istorie.pdf
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