
Spaţiile destinate activităţii didactice

Facultatea de Teologie Baptistă dispune de spaţii de învăţământ dotate corespunzător,
care permit desfăşurarea în mod adecvat a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică.
Astfel, spaţiile de învăţământ ale facultăţii cuprind:

- 4 săli curs - în suprafaţă totală de 220 mp;
- 1 sală pentru seminarii şi capelă - în suprafaţă totală de 120 mp;
- 1sală pentru studiu 63 mp
- 2 laboratoare de informatică - în suprafaţă totală de 24 mp;
- 1 sală secretariat 25 mp;
- 1 sală de consiliu 20 mp;
- 2 săli pentru Decanat, Director de departament 30 mp;
- Biblioteca – cu120 de locuri în suprafaţă totală de 240 mp.

Facultatea de Teologie Baptistă dispune de locuri în căminele studenţeşti din
Complexul Studenţesc Baptist, str. Dâmboviţa nr 9-11, sector 6, Bucureşti.

Biblioteca

Biblioteca Facultătii de Teologie Baptistă din București

Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă este o instituție cultural-științifică, parte

integrantă a sistemului teologic de învățământ. Biblioteca participă la procesul instructiv-

educativ, de cercetare și perfecționare, la cunoașterea valorilor creștine, precum și a cunoșterii

în domeniul teologiei sau a disciplinelor de graniță cu religia.

Principalii ei utilizatori sunt studenții, cadrele didactice și cercetătorii Facultății de

Teologie Baptistă din Universitatea București, precum și studenți de la celelalte universități,

din țară și străinătate, aplicând principiul de acces liber la informații al tuturor cetățenilor.

Totodată, Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă este o resursă de cunoaștere principală

pentru toți slujitorii eclesiali ai UBR, fiind deasemenea deschisă pentru alți doritori din spațiul

confesional și din afara acestuia.

Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă întreține și dezvoltă relații de colaborare cu



organisme, instituții, bibliotecii, unități de informare și documentare din țară și străinătate.

Misiune

Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă este parte a unei instituții de învățământ cu

activități complexe de cercetare, informare și studiu destinate studenților, cadrelor didactice,

cercetătorilor și altor categorii socio-profesionale din mediul academic, eclesial și de cultură. În

acest scop Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă oferă baza documentară și de informații

necesară procesului de învățământ și cercetare.

Obiective

Conform planului de învăţământ al Facultății de Teologie Baptistă, Biblioteca Facultății

asigură accesul la resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii, reviste

de specialitate, documente electronice, baze de date etc.) pentru fiecare program de studiu,

precum şi alte documente şi informaţii utile, necesare în procesul de învățare şi cercetare.

Biblioteca depune eforturi susţinute pentru asigurarea mediului şi ambientului propice

studiului individual sau în grup.

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare cu catedrele, studenţii şi conducerea

Facultății de Teologie Baptistă constituie o preocupare permanentă, pentru a oferi servicii

adecvate necesităţilor academice, cum ar fi spre exemplu, pregătirea colectivului academic în

obţinerea abilităţilor de regăsire a informaţiilor şi managementul informaţiilor.

Structura organizatorică, personal, servicii, evaluarea bibliotecii

Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă este situată la etajul I al corpului B în

campusul Institutului Teologic situat în Strada Dâmbovița 9-11, Sector 6, București, punând la

dispoziția studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor nouă săli de lectură și studiu cu acces

liber la raft precum și o sală pentru acces la internet.



Suprafața totală a bibliotecii este de 265 mp având o capacitate de 40 de locuri cu 110

ml rafturi din care 100 ml cu acces liber.

Statistica privind numărul sălilor de lectură şi numărul locurilor din sălile de
lectură din cadrul Bibliotecii Facultății de Teologie Baptistă

Unitatea Numărul
sălilor de
lectură

Săli de
calculatoare

Numărul
locurilor din

sălile de lectură

Suprafaţa

în metri
Biblioteca
Teologie
Baptista

9 1 40 150 mp (săli de
lectură, sală de
calculatoare şi
depozit)TOTAL 10 40 150 mp



Spațiul alocat bibliotecii este constituit din 15 camere și un grup sanitar.

Cele 15 camere sunt împărțite astfel:

- Nouă săli de lectură;

- O sală de calculatoare;

- Un birou pentru relații cu publicul;

- Un depozit de resurse;

- O camera destinată depozitării publicațiilor;

- O cameră destinată server-ului și altor echipamente IT necesare funcționării rețelei de

internet.

Accesul studenților în sălile de lectură este asigurat pe perioada desfășurării activității

didactice cinci zile pe săptămână de luni-vineri, având următorul orar de funcționare:

Orar de funcționare bibliotecă

Luni Marți Miercuri Joi Vineri

9-16 9-19 9-16 9-19 9-16



Biblioteca este deservită de un personal de specialitate care are ca obiectiv facilitarea

accesului studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor precum și celorlalte categorii de

utilizatori menționate la resursele pe care instituția le deține.

Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă dispune de un fond de carte de 23.912

volume, publicații periodice (Anexa 4), resurse de documentare electronice, lucrări de licență,

lucrări de disertație teze de doctorat, documente cartografice, audiovizuale și alte categorii de

documente corespunzător programelor de studii oferite de Institut.

Statistica privind colecțiile bibliotecii

Cărți și
periodice
tipărite

Documente audio-vizuale

Documente

audio

Documente

vizuale

23 912 volume

din care

120 20

20173

cărți

3739
periodice

Achizițiile la fondul de carte, realizate de Biblioteca ITBB în ultimii doi ani (2010-

2012), sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Situaţia cantitativă şi calitativă a intrărilor în perioada 2015-2020 la Biblioteca

Facultății de Teologie Baptistă

Provenienţa Număr volume Valoare

Cumpărătură

Cărţi Periodice RON
2015-2020 2015 -2020 2015-2020 2015-2020 2018 2019

românească 96 14 - - 2350 295

străină 1 - - - 50 -
Donaţii 258 66 98 13 2000 1100
Schimb - - - - - -

Total

355 80 98 13 4700 1395

TOTAL INTRĂRI ÎN 2019/2020 = 526 volume



Plan de dezvoltare a Bibliotecii Facultății de Teologie Baptistă

În baza parteneriatului cu organizația Resource Leadership International - Canada, precum

și prin atragerea de fonduri din donații, participarea la proiecte finanțate din alte surse, ne

propunem modernizarea spațiilor de lectură, accesul studenților la baze de date cu resurse

electronice (Proquest – Academic Resarch Library, Oxford Jurnals Collection, EBSCO etc.),

actualizarea fondului de carte și de periodice, astfel încât procesul educațional să se poată

desfășura într-un cadru cât mai confortabil, securizat și cu dotări optime studiului.

Includem de asemenea câteva direcții majore ce vor fi urmărite în vederea îmbunătățirii

activității și dotărilor bibliotecii:

1. Introducerea în baza de date electronică a întregului fond de carte pe care biblioteca îl

deține. Menționăm că la data de 1 martie 2012 au fost sunt introduse în sistemul

electronic de evidență un număr de 16840 de volume. Acest lucru va permite

studenților, cercetătorilor, personalului didactic etc., ca atât din interiorul campusului,

prin intermediul celor 8 calculatoare aflate la dispoziția studenților, dar și din afară, prin

intermediul internetului, să poată vizualiza fondul de carte existent.

2. Digitalizarea lucrărilor de licență cu scopul de a putea fi folosite ca resurse on-line
pentru studenții de la Facultatea de Teologie Baptistă.

3. Soluții în desfășurare pentru îmbunătățirea fondului de carte:

a. Realizarea de parteneriate cu universitățile teologice evanghelice din țară și
străinătate în vederea obținerii accesului la publicațiile lor, oferind reciprocitate
în ceea ce privește publicațiile realizate în cadrul Facultății de Teologie Baptistă;

b. Solicitarea de resurse materiale și financiare către biserici sau organizații din
țară și străinătate, în vederea constituirii unui fond permanent destinat
achiziționării de resurse, atât în ceea ce privește fondul de carte sau alte aspecte
ce țin de dezvoltarea bibliotecii;

c. Contactarea unor fundații și/sau asociații specializate pe fonduri de carte;

d. Contactarea editurilor care au ca obiect de activitate publicarea de carte
religioasă în vederea obținerii unui număr de exemplare din toate publicațiile lor;

e. În cadrul acțiunilor de promovare a Facultății de Teologie Baptistă, se va
accentua nevoia de dezvoltare a fondului de carte și colecțiilor bibliotecii,
făcând astfel posiblilă strângerea donațiilor de carte venite direct din partea
celor care doresc să contribuie la acest deziderat.

4. Realizarea unui parteneriat între Biblioteca Facultății de Teologie Baptistă, Biblioteca
Centrală Universitară din București, Sibiu, Cluj, Iași, Biblioteca Națională din



București, precum și cu alte biblioteci sau instituții de cercetare pentru a facilita
studenților accesul.

Prin toate aceste direcții urmărim dezvoltarea continuă și permanentă a bibliotecii, ce va

contribui la creșterea nivelului calitativ al procesului educațional, precum și constituirea într-un

centru de resurse de documentare important pentru toți cei interesați.

Listă de propuneri achiziții cărți pentru

anul universitar 2019-2020

Cărți în limba engleză

1. Walter C. Jr. Kaiser : Preaching and teaching from the Old Testament;

2. Walter C. Jr. Kaiser : Preaching and teaching the last things;

3. Walter C. Jr. Kaiser : The majesty of God in the Old Testament;

4. George Eldon, Ladd : The last things;

5. Haddon Robinson : The ard and craft of Biblical preaching;

6. John Stott and Greg Scharf : The challenge of preaching;

7. Wilson Varkey : The role of the Holy Spirit in Protestant Systematic Theology;

8. Greg Scharf : Relational preaching;

9. Greg Scharf : Prepared to preach;

10. John Drane : The world of the Bible;

11. Michael Kyomya : A guide to interpretting Scripture;

12. C. Rene Padilla : Mission between the times;

13. Steve A. Hardy : Excellence in theological education;

14. I. Howard Marshall : New Testament Theology;

15. D. A. Carson : The cross and christian ministry;

16. John R. W. Stott : What Christ thinKs of the Church;

17. Peter E. Enns, Tremper Longman III : Dictionary of the Old Testament: Wisdom, poetry
and writings;

18. Stanley E. Porter, Graid A. Evans : Dictionary of New Testament background;

19. Richard Pratt Jr. : 1 and 2 Chronicles;



20. Tiberius Rata : Ezra and Nehemiah;

21. Dale Ralph Davis : Jeremiah vol. 1;

22. John L. Mackay : Jeremiah vol. 2;

23. Gary V. Smith : Amos;

24. Irvin Busenitz : Joel and Obadiah;

25. Knoix Chamblin : Matthew vol. 1;

26. Knoix Chamblin : Matthew vol. 2;

27. David Macwilliams : Galatians;

Limba română

Editura Casa Cărții, Oradea:

1. Peter Atkinson : Enciclopedia Bibliei.;

2. J. I. PacKer : Păzirea celor 10 porunci;

3. John Piper : Ce pretinde Isus de la lume;

4. Bill Hybels : Prea ocupat pentru a nu mă ruga;

5. Leland RyKen, James C. Wilhoit si Tremper Longman III: Dictionar de imagini și simboluri
biblice;

6. J. D. Watson: Un cuvânt pe zi;

7. Larry Crabb : Biserica adevărata. Există? Pot să o găsesc?

8. Jerram Barrs : Prin ochii Săi - perspectiva lui Dumnezeu asupra femeilor Bibliei.

Editura Life Publishers:

1. John C. Maxwell : Comentarii biblice asupra conducerii;

2. Elizabeth George : Femeile remarcabile ale Bibliei;

3. Phil Parshall : Evanghelizarea musulmanilor;

Studenţii şi cadrele didactice beneficiază de un acces permanent la Internet, astfel încât
activităţile didactice şi de cercetare sunt susţinute de un transfer de informaţie profesor -
student ce stimulează studiul individual şi atingerea performanţei academice. Studenţii şi
profesorii beneficiază de accesul la bazele de date electronice existente, cum ar fi: Proquest,
Chadwyck, Springer, EBSCO etc.

Alte dotări pentru activităţi de învăţământ şi cercetare



Facultatea dispune de dotări tehnice (computere, copiatoare, imprimante, scanere,
faxuri etc.), mobilier specific activităţii didactice şi administrative, ceea ce permite buna
desfăşurare a tuturor proceselor.


	Spaţiile destinate activităţii didactice
	Biblioteca
	 Alte dotări pentru activităţi de învăţământ şi ce

