SERVICII

OFERITE

DE

BIBLIOTECA

Instruirea, orientarea şi asistarea cititorilor în vederea utilizării optime a
instrumentelor de informare, documentare – biblioghid@yahoo.com
Acces la catalogul online TINREAD, la sistemul de cataloage tradiţionale
(alfabetice şi sistematice) precum şi la bazele de date proprii
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
(se pot cere maxim 5 cărţi la o solicitare)
Împrumutul de publicaţii la domiciliu din fondurile proprii
(se pot solicita maxim 3 titluri o dată)
Termenul de restituire este de 30 zile sau limitat pentru cele care sunt foarte solicitate.
Prelungirea se poate face o singură dată; Taxa de întârziere este 0,5 lei/volum/zi. Nu
se împrumută la domiciliu: publicaţiile existente într-un singur exemplar, documentele
din Depozitul Legal, publicaţiile periodice, STAS-urile, publicaţiile standard de
referinţă (dicţionare, enciclopedii, lexicoane), colecţiile speciale, de patrimoniu
Împrumutul interbibliotecar de publicaţii de la alte biblioteci
email: sidoniamarinescu@central.ucv.ro
Informaţii bibliografice şi îndrumări în regăsirea informaţiei şi utilizarea surselor
de informare pentru realizarea referatelor, studiilor de caz, licenţelor, etc.
Bibliografii pentru lucrările de seminar, proiecte, licenţă, master, etc. biblioghid@yahoo.com
Referinţe online - biblioghid@yahoo.com

CATALOGUL

ONLINE

Este instrumentul prin care utilizatorii pot identifica publicaţiile dorite, localizarea, cota
şi disponibilitatea lor în vederea consultării şi împrumutului acestora. Pentru a regăsi
publicaţiile în catalogul online http://biblio.central.ucv.ro, utilizaţi următoarele criterii de
căutare:
Căutarea simplă folosind un singur criteriu de căutare (titlu, autor, cuvânt cheie,
editura, an apariţie, ISBN, ISSN, cotă, etc.) generează mai multe rezultate. Odată
realizată căutarea, utilizatorii au posibilitatea rafinării rezultatelor prin selectarea
diferitelor criterii afişate în partea din stângă a ecranului: autor, locul apariţiei; editura;
anul apariţiei; limba documentului; localizarea.
Căutarea avansată folosind până la 3 criterii de căutare, prin combinaţia celor de
mai sus, generează rezultate specializate în conformitate cu criteriile folosite. Se
pot combina maximum trei criterii de căutare cu ajutorul operatorilor booleeni:
“ŞI”, “SAU”, ”ŞI NU” . Exemplu:

CONDITII

DE

ÎNSCRIERE

→ pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Universităţii din Craiova:
carnetul de student vizat la zi; cartea de identitate (original şi copie);
plic şi timbru pentru scrisoare recomandată.
Înscrierea se face la biblioteca facultăţii.
→ pentru cadrele didactice ale Universităţii din Craiova
legitimaţia de serviciu vizată la zi; cartea de identitate, taxa de înscriere 20 lei.
Înscrierea se realizează în fiecare an calendaristic.
→ pentru celelalte categorii de cititori (studenţi, elevi şi cadre didactice ale
altor instituţii de învăţământ, cercetători, doctoranzi, licenţiaţi din toate
domeniile de activitate) cartea de identitate; taxa de înscriere de 30 lei / an
calendaristic, 5 lei / lună, 3 lei / săptămână. Pensionarii nu plătesc acestă taxă.
Taxele se achită la casieria Universităţii (str. Libertăţii nr. 15).
La înscriere cititorul semnează o fişă-contract nominală şi/sau o declaraţieangajament prin care se obligă să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al
Bibliotecii Universităţii din Craiova. Fişa-contract/permisul/ cardul nu sunt transmisibile
putând fi folosite numai de către titular. Orice fraudă în privinţa identităţii se
pedepseşte cu retragerea calităţii de cititor pentru persoanele implícate. În cazul
pierderii permisului de bibliotecă, titularul este obligat să anunţe biblioteca şi să dea
un anunţ în presa locală. Documentele pierdute sau deteriorate se plătesc conform
Legii 334/2002. Utilizatorii trebuie să verifice înainte de împrumut starea publicaţiei şi
să semnaleze bibliotecarului eventualele probleme.
La SALA GERMANA DE LECTURA 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
La CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANA are accesul
gratuit orice cititor pe baza cardului de cititor.

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA
Str. A.I.Cuza 13, 200585 tel./fax. +40 251 418 844
Director: lect. univ. dr. Coşoveanu Mihai

Prin click pe titlurile găsite se afişează detaliile bibliografice, numărul
exemplarelor, localizarea şi disponibilitatea lor.

site www.biblio.central.ucv.ro
email bib@central.ucv.ro
ID messenger biblioghid@yahoo.com
Biblioteca Universităţii din Craiova
(scriere cu diacritice)

COLECTIILE

BIBLIOTECII

(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.
Tot aici se află şi:
SALA MULTIMEDIA
CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ
SALA DE LECTURĂ – periodice chimie
Program cu publicul: orele 800-1500 luni - vineri
DEPOZITUL CENTRAL PERIODICE
Clădirea Centrală, Et. II, camera 368, aripa N-V.
Program cu publicul: 800 - 1500 luni - vineri
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
Program cu publicul: orele 800-1500 luni - vineri.
UNICATE LEGAL PERIODICE
Clădirea Centrală, subsol, camera 062, aripa N-V.
Program cu publicul: 800 - 1500 luni - vineri
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.
Program cu publicul: 800-15.00 luni - vineri.
Sala de Lectură Carte Mecanică. 800-15.00 luni - vineri
Sală de lectură periodice. Colecţie STAS-uri.
Periodicele din domeniul chimiei se găsesc la Biblioteca Unicate - filiala Lăpuş.
Program cu publicul: luni, miercuri, vineri 800-1500 ; marţi, joi 1100-1900
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE
Clădirea Centrală, parter, aripa N-V, cam. 115.
Fond de carte românească şi străină.
Centru de împrumut la domiciliu.
Program cu publicul: 800-1500 luni - vineri.
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 N-V.
Program cu publicul: marţi, joi, vineri - 800-1500; luni, miercuri - 1100-1900

BIBLIOTECA FACULĂŢII DE LITERE
Clădirea Centrală, parter,
aripa N-V. Fond de carte
românească şi străină.
Centru de împrumut la domiciliu. Program cu publicul: 800-1500 luni-vineri.
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.
Program cu publicul: 800-1900 luni - vineri
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE LITERE. ARTĂ TEATRALĂ
Str. Libertăţii, nr. 13
Fond de publicaţii româneşti şi străine
Centru de împrumut la domiciliu.
Sală de lectură cu acces liber la raft.
Program cu publicul: 800-1500, luni - vineri.
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.
Program cu publicul: luni - joi 800-1900, vineri - 800-1600, sâmbătă - 900-1300.
BIBLIOTECA FACULĂŢII DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Clădirea Centrală, Et. I, aripa N-V
Fond de carte românească şi străină. Centru de împrumut la domiciliu.
Program cu publicul: luni - vineri 800-1900
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.
Program cu publicul: 800-1900 luni - vineri
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
Fond de carte românească şi străină.
Centru de împrumut la domiciliu
Sediul Fac. de Electrotehnică, et. VII.
Program cu publicul: 900-1700 luni - vineri.

Sală de lectură Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Inginerie în
Electromecanică, Mediu, Informatică Industrială, sediul Facultăţii de Electrotehnică,
parter. Sala este organizată pe domenii cu acces liber la raft.
Program cu publicul: 800-1500 - luni, miercuri, vineri; 1100-1900 - marţi, joi
Sală de lectură periodice - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică,
sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică, etaj I.
Sala de lectură este organizată cu acces liber la raft. Colecţie STAS-uri.
Program cu publicul: luni, marţi, miercuri, vineri - 800-1500; joi - 1100-1900
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).
Program cu publicul: luni - joi 800-1900, vineri 800-1500, sâmbătă 900-1300
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE
Sediul 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
Program cu publicul: 800-1600, luni-vineri.
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
Program cu publicul: 800-1500 luni - vineri
Sală de lectură periodice
Cămin 13 parte. Program cu publicul: 800-1500 luni - vineri
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.
Program cu publicul: marţi, joi, vineri - 800-1500; luni, miercuri - 800-1900
Email sala.germana@ucv.ro
BIBLIOTECA CENTRULUI UNIVERSITAT DROBETA TURNU SEVERIN
Str. Călugăreni, nr. 1. Tel. 0252/329191, 0252/319303, interior: 111.
Fond de carte şi periodice. Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură
Program cu publicul: luni - vineri: 800-1900.
Str. Traian nr. 277A. Tel./Fax: 0252/329191, 0252/319303.
Fond de carte şi periodice. Centru de împrumut la domiciliu. Sală de lectură
Program cu publicul: luni - vineri: 800-1600.

