IMAGINI

DIN

BIBLIOTECĂ

SERVICII OFERITE
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
Acces la BAZELE DE DATE ŞTIINŢIFICE FULL-TEXT care conţin cărţi în
format electronic, precum şi articole din diverse domenii

Knowledge is free at the library.
Just bring your own container!

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.
CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ - 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 UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA
www.biblio.central.ucv.ro

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!

Str. A.I.Cuza 13, 200585
tel./fax. +40 251 418 844
Director: Lect. univ. dr. Coşoveanu Mihai
biblioghid@yahoo.com
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(fond de peste 1 milion de publicaţii cu caracter enciclopedic)

În perioada de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19,
sălile de lectură nu sunt accesibile publicului; iar împrumutul la domiciliu se face
cu programare conform programului afișat pe site.

BIBLIOTECA UNICATE (cărţi) – FILIALA LĂPUŞ
biblio.central-carte@ucv.ro
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 de Chimie
DEPOZITUL CENTRAL PERIODICE
Clădirea Centrală, Et. I, cam. 368, aripa N-V.
UNICATE LEGAL CARTE
Clădirea Centrală, demisol, cam.170 aripa N-V.
Publicaţiile (din diverse domenii) pot fi consultate numai în sălile de lectură
UNICATE LEGAL PERIODICE
Clădirea Centrală subsol, cam. 062, aripa N-V. Publicaţiile (din diverse domenii)
pot fi consultate numai în sălile de lectură
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE MECANICĂ / BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE
ȘTIINȚE (matematică-informatică, fizică, chimie)
biblio.mecanica@ucv.ro / biblio.stiinte@ucv.ro
Str. Calea Bucureşti, nr. 165 – Campus Mecanică
Fond de carte pe domeniile: mecanică, matematică-informatică, fizică, chimie
Centru de împrumut la domiciliu. Facultatea de Mecanică, Corp BA, cam.114
Sală de Lectură Periodice. Colecţie STAS-uri. (Periodicele de chimie sunt la
Biblioteca Unicate - Filiala Lăpuş).
Sală de Lectură Carte Mecanică cu acces liber la raft. Cămin 8, parter, sala 2

BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE. GEOGRAFIE
biblio.geografie@ucv.ro
Centru de împrumut la domiciliu. Clădirea Centrală, demisol, aripa N-V, cam.
115.
Sala de Lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (geografie), folosindu-se
sistemul de cotare sistematic-alfabetic. Clădirea centrală, demisol, cam. 168, aripa
NV.
BIBLIOTECA FACULĂŢII DE LITERE
biblio.litere@ucv.ro
Centru de împrumut la domiciliu. Clădirea Centrală, demisol, aripa N-V.
Sala de Lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii (limbă şi literatură,
dicţionare), folosindu-se sistemul
de cotare sistematic-alfabetic.
Include colecţia
Shakespeare Corner. Clădirea centrală, Et.I, cam. 368, aripa N-V.
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE LITERE. ARTĂ TEATRALĂ
biblio.teatru@ucv.ro
Str. Libertăţii, nr. 13.
Centru de împrumut la domiciliu. Sală de Lectură cu acces liber la raft.
BIBLIOTECA FACULTĂŢILOR DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE ŞI Ş
biblio.drept-sociale@ucv.ro
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
biblio.feaa@ucv.ro
Centru de împrumut la domiciliu. Clădirea Centrală, parter cam. 275 , aripa N-V.
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, aripa N-V, parter , cam. 274-275
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, ELECTRONICĂ
ȘI A FACULTĂŢII DE INGINERIE ELECTRICĂ
Str. Tehnicii, nr. 5
Centru de împrumut la domiciliu și Sală de Lectură - aflate în curs de
modernizare / reorganizare a colecțiilor
Sală de Lectură Periodice – Facultatea de Automatică, Calculatoare și
Electronică, etaj I. Sala de lectură este organizată cu acces liber la raft.

Colecţie STAS-uri.
biblio.periodice@ucv.ro
BIBLIOTECA FACULTĂŢILOR DE AGRICULTURĂ ŞI HORTICULTURĂ
biblio.agronomie@ucv.ro
Str. Libertăţii, nr. 13. Fond de publicaţii româneşti şi străine (cărţi şi periodice).
Centru de împrumut la domiciliu (cam. 4).
Sală de Lectură (cam. nr. 5).
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE
biblio.teologie@ucv.ro
Sediul bibliotecii este la Centrul de Restaurare al Mitropoliei Olteniei, str. Brestei,
nr. 24. Fond de carte românească şi străină.
Centru de împrumut la domiciliu și Sală de Lectură – periodice
BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
biblio.sport@ucv.ro
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
sala.germana@ucv.ro
Clădirea Centrală, demisol, cam. 167,
aripa N-V; Tel./Fax 0251 412 479
Sală 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.
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.
biblio.severin-calugareni@ucv.ro
Str. Traian nr. 277A. Tel./Fax: 0252 / 329191, 0252 / 319303.
biblio.severin-traian@ucv.ro

