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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a mediatecii Norbert Detaeye

Misiune şi obiective
Art. 1 Mediateca Norbert Detaeye este un centru cultural al Universităţii Transilvania din
Braşov cu misiunea de a promova valori culturale confirmate şi de avangardă în cadrul comunităţii
academice din universitate.
Art. 2 Principalele obiective ale Mediatecii Norbert Detaeye:
a)
Proiectarea şi realizarea de programe culturale multimedia dedicate studenţilor şi
personalului din Universitatea Transilvania din Braşov.
b)
Organizarea de manifestări culturale naţionale şi internaţionale.
c)
Dezvoltarea colaborării cu instituţii culturale de prestigiu de la nivel local, naţional şi
internaţional, în vederea organizării de manifestări culturale în parteneriat.

Organizare şi funcţionare
Art. 3 Resursele materiale şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor Mediatecii Norbert
Detaeye sunt asigurate de Direcţia Generală Administrativă din Universitatea Transilvania din
Braşov.
Art. 4 Mediateca colaborează cu toate structurile din universitate.
Art. 5 (1) Conducerea Mediatecii este asigurată de un coordonator, numit de Consiliul de
Administraţie.
(2) Coordonatorul Mediatecii este cadru didactic al universităţii şi are responsabilitatea
organizării şi desfăşurării programelor culturale, a păstrării integrităţii patrimoniului Mediatecii şi a
dezvoltării permanente a acestuia.
Art. 6 (1) Programele culturale ale Mediatecii sunt realizate şi promovate de regulă pe
bază de voluntariat. Deciziile se iau în cadrul fiecărei echipe de organizare.
(2) Programele culturale organizate de Mediatecă cuprind: lansări de carte, simpozioane,
proiecţii de filme artistice şi documentare, audiţii, seri de muzică şi poezie, teatru experimental,
expoziţii şi alte activităţi în concordanţă cu misiunea Mediatecii.
(3) Mediateca coordonează activitatea unor echipe studenţeşti de teatru şi dansuri.

Art. 7 (1)
Accesul membrilor comunităţii academice din universitate la programele
culturale ale Mediatecii este gratuit.
(2)
Mediateca poate oferi unele servicii contra cost, conform regimului de taxe din
universitate.
(3) Materialele şi echipamentele din Mediatecă nu se împrumută şi nu se închiriază.
Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov din data de 27.11.2013
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