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În cadrul Sălii de lectură sunt expuse cărţi 

româneşti şi străine, publicaţii seriale româneşti şi 
străine, dicţionare  din domeniile: drept, ştiinţe 

sociale, istorie şi filosofie. 
Sala permite accesul liber la raft şi tot aici se 

efectuează şi împrumutul la domiciliu, în funcţie de 
numărul de exemplare disponibil / de statutul 

publicaţiilor solicitate  
           (contract de cercetare, unicat, revistă). 

Colecţiile publicaţiilor seriale româneşti şi 
străine sunt disponibile la raft, cu acces liber, fiind 

ordonate pe domenii. 
 

Colecţiile existente în sala de lectură a       
Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale 

sunt organizate pe domenii, folosindu-se  
sistemul de cotare sistematic-alfabetic, astfel: 

 
       1         Filosofie. Sisteme filosofice 
       159.9 Psihologie 
       16       Logică. Epistemologie 
       17       Etică. Filosofie morală 
      316     Sociologie 
       316.6  Psihologie socială 
       316.7  Sociologia comunicării 
       321     Politologie. Filosofie politică 
       324     Alegeri. Campanii electorale 
       327     Politică externă 

            Relaţii internaţionale 
329     Partide politice. Mişcări politice 
336     Taxe. Impozite. Drept fiscal 

              339.5  Comerţ exterior. Vămi. Drept vamal  
       34         Drept. Generalităţi 
       34 (37) Drept roman 
       340       Teoria şi filosofia dreptului 
       340.5    Drept comparat 
       340.6    Medicină legală 
       341       Drept internaţional 
       341 UE Drept comunitar 
     

 
342      Drept constituţional şi instituţii   
              politice 
343      Drept penal 
346      Drept economic 
347      Drept civil 
348      Drept canonic 
349      Alte ramuri ale dreptului 
35      Administraţie 
355     Armată. Servicii secrete. Istorie   
             militară 

904 Arheologie. Preistorie.                            
Vestigii istorice   

      929       Biografii. Genealogie 
      930       Ştiinţa istoriei. Istoriografie 
      930.2    Metodologia istoriei   
                    Arhivistică        

           Epigrafie. Paleografie         
930.85 Istoria cultelor 

   Istoria  civilizaţiilor 
       94 (3)   Istorie antică 
       94 (4)   Istorie medievală 
       94 RO   Istoria României 
       94         Istorie modernă şi contemporană     
                     Istorie universală                

Documentele din sala de lectură marcate pe 
cotor cu o bulină roşu-corai 

se consultă numai în sala de lectură 
 (nu se pot împrumuta). 

Dicţionarele, enciclopediile şi publicaţiile seriale 
se consultă, de asemenea, numai în sala de 

lectură. 
 

Accesul liber la raft şi la informaţie vine în 
întâmpinarea  preferinţelor utilizatorilor, reduce timpul de 

aşteptare şi oferă o consultare directă şi rapidă. 
 

Pe site-ul Bibliotecii, http://biblio.central.ucv.ro, la 
rubrica Resurse electronice, găsiţi bazele de date 
ştiinţifice abonate de către Universitatea din Craiova în 
cadrul Asociaţiei ANELIS PLUS, care vă oferă acces la 
articole fulltext din diverse domenii. Tot aici găsiţi şi cărţi 
electronice fulltext. Accesul se realizează doar din 
campusul universitar (bibliotecă, laboratoare, cabinete, 
cămine)!!!!!! 
Pe site mai găsiţi şi :  
Catalogul online (accesibil  de oriunde prin conexiune la 
Internet) cu ajutorul căruia puteţi să regăsiţi/să rezervaţi 

publicaţiile existente în Bibliotecă ;  
Cererea pentru  realizarea bibliografiilor; 
Cererea pentru împrumut interbibliotecar (în situaţia în 
care doriţi o publicaţie din colecţiile altor biblioteci din 
ţară, întrucât nu se regăseşte în fondul Bibliotecii UCV). 
 

 

http://biblio.central.ucv.ro/
http://biblio.central.ucv.ro/

