Prin Legea 138 pentru înfiinţarea şi organizarea Universităţii din
Craiova şi a Eforiei ei, publicată în Monitorul Oficial al Regatului României în
25 aprilie 1947 se înfiinţează prima formă de învăţământ superior la Craiova
– Universitatea din Craiova cu o singură facultate - Facultatea de Agronomie
Primul depozit al bibliotecii universitare este legat de începuturile acestei
facultăţi. În 1948 noua biblioteca beneficia deja de drept de Depozit Legal.
În 1966 se înfiinţează Biblioteca Universităţii din Craiova prin
unificarea fondurilor Bibliotecii Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu, ce
funcţiona din 1947 şi ale Bibliotecii Institutului Pedagogic de 3 ani, înfiinţat în
1959. Colecţiile bibliotecii însumau peste 220.000 u.b. şi erau axate pe
specializările existente: agricultură, horticultură, filologie, ştiinţe naturale,
matematică, chimie, istorie-geografie. În anul 1970 se înfiinţează Filiala de
Medicină care servea noua Facultate de Medicină.
Anul 1973 înseamnă mutarea în aripa nou construită din clădirea
centrală a Universităţii unde vor funcţiona Filialele Facultăţilor de Ştiinţe
Economice, Litere şi Depozitul Central de Periodice. Documentele se
prelucrează centralizat în sistem tradiţional. În 1974 se redobândeşte prin
lege dreptul de Depozit Legal şi se pun bazele Depozituluil Central Carte.
Acesta funcţiona ca depozit de unicate unde se regăsea orice titlu intrat în
bibliotecă. În 1977 se dezvoltă structura bibliotecii cu filialele Facultăţilor de
Electrotehnică, Mecanică şi a doua filială de Medicină în noul sediu al
Universiităţii de Medicină şi Farmacie (1977).
În anii ‘90 se îmbunătăţeşte structura funcţională, organigrama
cuprinzând cinci servicii: Evidenţa şi Completarea Colecţiilor, Catalogare
Indexare, Comunicarea Documentelor, Referinţe Bibliografice şi Depozit
Legal. Apar noi filiale care se adresează specializărilor recent înfiinţate.
drept, sport, teologie. Este achiziţionat pentru bibliotecă primul calculator
(1993), iar după 1995 va începe prelucrarea informatizată a documentelor
cu programul TINLIB, care din 2012 va fi upgradat la versiunea TINREAD.
În anul 2001 se îngheaţă cataloagele tradiţionale păstrându-se doar
catalogul de serviciu (alfabetic şi topografic). În 1994 fondul de medicină din
bibliotecă va constitui începutul Bibliotecii noii Universităţi de Medicină şi
Farmacie din Craiova. În 1995 se înfiinţează Deutscher Lesesaal - Sala
Germană, partener al Institutului Goethe. În 1998 se realizează conexiunea
bibliotecii la Internet.
În anul 2000 se înfiinţează Filiala de Istorie – Geografie. Din 2005
încetează dreptul de Depozit Legal, iar din 2008 se demarează procesul de
retroconversie începând cu filialele Istorie-Geografie, Teatru, Sport, Drept şi
Ştiinţe Sociale.
În perioada 2010-2013 Biblioteca Universităţii este partener,
alături de Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice în proiectul
POSDRU „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor în
bibliotecile universitare”. În cadrul Filialei Lăpuş se deschide Centrul de
Documentare Europeană (2010). Odată cu inaugurarea noului sediu al
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale se deschide o nouă filială a bibliotecii şi
este iniţiat împrumutul informatizat.
Shakespeare Corner în cadrul Sălii de Lectură Litere se
organizează în 2014 cu ocazia donaţiei prof. Michael Dobson, directorul al
The Shakespeare Institute, Universitatea din Birmingham.
Biblioteca Universităţii din Craiova funcţionează sub această
denumire din 1966.

Instruirea, orientarea şi asistarea utilzatorilor în vederea utilizării optime a
instrumentelor de informare, documentare
Acces la catalogul online TINREAD, la sistemul de cataloage tradiţionale
(alfabetice şi sistematice) precum şi la bazele de date proprii
Cărţi pe suport tradiţional şi cărţi electronice.
Acces la INTERNET şi la BAZELE DE DATE ŞTIINŢIFICE FULL-TEXT care
conţin cărţi în format electronic, precum şi articole din diverse domenii
Consultarea colecţiilor în sălile de lectură
Împrumutul de publicaţii la domiciliu din fondurile proprii
Împrumutul interbibliotecar de publicaţii de la alte biblioteci
Informaţii bibliografice, îndrumări în regăsirea informaţiei şi utilizarea
surselor de informare pentru realizarea referatelor, studiilor de caz,
licenţelor, dizertaţiilor, etc.
Bibliografii pentru lucrările de seminar, proiecte, licenţă, master, etc.
Referinţe online
SALA GERMANĂ DE LECTURĂ - are acces orice persoană interesată
de limba şi cultura germană, indiferent de vârstă şi profesie.
Condiţii de înscriere: gratuit pe baza cărţii de identitate. Copiii sub 18
ani se pot înscrie cu acordul unui părinte / tutore pe baza cărţii de
identitate şi semnăturii acestuia. E-mail: sala.germana@ucv.ro
CENTRUL DE DOCUMENTAREEUROPEANĂ - are acces gratuit orice
cititor pe baza cardului de cititor. Centrul a fost înfiinţat în urma
acordului semnat între Universitate şi Comisia Europeană în mai 2010.

Biblioteca vă invită să consultaţi
BAZELE DE DATE ŞTIINŢIFICE FULL-TEXT
care conţin articole şi cărţi electronicse din diverse domenii!
Vizitaţi site-ul Bibliotecii - RESURSE ELECTRONICE!

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA
Str. A.I.Cuza 13, 200585 tel./fax. +40 251 418 844
email bib@central.ucv.ro,
Director: Lect. univ. dr. Coşoveanu Mihai

www.biblio.central.ucv.ro

(fond de peste 1 milion de publicaţii cu caracter enciclopedic)
BIBLIOTECA UNICATE (cărţi) – FILIALA LĂPUŞ
Cartier Lăpuş, str. Tehnicii (lângă Căminul 10)
Cuprinde un fond centralizat de carte românească
şi străină.
Publicaţiile (din diverse domenii) pot fi consultate
numai în sălile de lectură.

Centru de împrumut la domiciliu.
Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (limbă şi literatură,
dicţionare), folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic. Clădirea centrală,
Et.II, camera 368, aripa N-V. Include colecţia Shakespeare Corner.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE LITERE. ARTĂ TEATRALĂ
Str. Libertăţii, nr. 13
Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură cu acces liber la raft.

Tot aici se află şi:
SALA MULTIMEDIA
CENTRUL
DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

DEPOZITUL CENTRAL PERIODICE
Clădirea Centrală, Et. II, camera 368, aripa N-V.
UNICATE LEGAL CARTE
Clădirea Centrală, parter, camera 167 şi cam.170 aripa N-V.
Publicaţiile (din diverse domenii) pot fi consultate numai în sălile de lectură
.
UNICATE LEGAL PERIODICE
Clădirea Centrală
subsol, camera 062, aripa N-V.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE MECANICĂ
ŞI FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
(Matematică-Informatică, Fizică, Chimie)
Str. Calea Bucureşti, nr. 165
Fond de carte pe domeniile: mecanică, matematică-informatică, fizică, chimie
Centru de împrumut la domiciliu.
Sală de lectură periodice. Colecţie STAS-uri.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE. GEOGRAFIE
Clădirea Centrală, parter, aripa N-V, cam. 115.
Centru de împrumut la domiciliu..
Sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (geografie), folosindu-se
sistemul de cotare sistematic-alfabetic.
Clădirea centrală, parter, camera 169, aripa NV.
BIBLIOTECA FACULĂŢII DE LITERE
Clădirea Centrală,
parter, aripa N-V.

BIBLIOTECA FACULTĂŢILOR DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
Str. Calea Bucureşti, nr. 107D
Fond de carte românească şi străină (drept, filosofie,
logică, etică, sociologie, psihologie, politică,
administraţie, comerţ exterior, istorie, arheologie),
precum şi publicaţii periodice.
Centru de împrumut la domiciliu.
Sală de lectură cu acces liber la raft, organizată pe
domenii, folosindu-se sistemul de cotare sistematic-alfabetic.
BIBLIOTECA FACULĂŢII DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Clădirea Centrală, Et. I, aripa N-V - Centru de împrumut la domiciliu.
Sala de lectură cu acces liber la
raft, organizată pe domenii
(management,
economie,
finanţe, marketing, publicitate
etc.), folosindu-se sistemul de
cotare sistematic-alfabetic.
Clădirea centrală, et. III,
camera 467D, aripa N-V.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, ELECTRONICĂ,
A FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ ŞI A FACULTĂŢII DE INGINERIE ÎN
ELECTROMECANICĂ, MEDIU ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
Str. Tehnicii, nr. 5
Centru de împrumut la domiciliu
Sediul Fac. de Electrotehnică, et. VII.
Sală de lectură Facultatea de
Electrotehnică, Facultatea de Inginerie
în Electromecanică, Mediu, Informatică
Industrială, sediul Facultăţii de
Electrotehnică, parter.
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Sala este organizată pe domenii
cu acces liber la raft.
Sală de lectură periodice –
Facultatea de Automatică, etaj I.
Sala de lectură este organizată
cu acces liber la raft.
Colecţie STAS-uri

BIBLIOTECA FACULTĂŢILOR DE AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ
Str. Libertăţii, nr. 13
Fond de publicaţii româneşti şi străine
(cărţi şi periodice)
Centru de împrumut la domiciliu (camera 4).
Sală de lectură (camera nr. 5).
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE
Sediul bibliotecii este la Centrul de Restaurare
al Mitropoliei Olteniei, str. Brestei, nr. 24I
Fond de carte românească şi străină.
Centru de împrumut la domiciliu.
Sală de lectură – periodice
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT
Str. Brestei, nr. 156,clădirea Decanatului
Fond de publicaţii româneşti şi străine (cărţi şi periodice)
Centru de împrumut la domiciliu.
Sala de lectură
Sală de lectură periodice
Cămin 13 parter.

SALA GERMANĂ DE LECTURĂ – - DEUTSCHER LESESAAL
– PARTNER GOETHE INSTITUT- Clădirea Centrală, parter, camera 168, aripa N-V
Organizată pe domenii, cu acces liber la raft. Deţine cărţi - îndeosebi lucrări de
referinţă din toate domeniile - periodice, documente şi mijloace audio-vizuale care
informează despre spaţiul cultural german. Practică şi împrumutul la domiciliu.
Email sala.germana@ucv.ro
BIBLIOTECA CENTRULUI UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERIN
Fond de carte şi periodice. Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură
Str. Călugăreni, nr. 1. Tel. 0252/329191, 0252/319303, interior: 111.
Str. Traian nr. 277A. Tel./Fax: 0252/329191, 0252/319303.

