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Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

 dezvoltării  societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior 

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132 
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„PARTENERIAT PENTRU MODERNIZAREA ŞI REORGANIZAREA 
SERVICIILOR BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE” 

 

 

 
 

BIBLIOTECA CENTRALĂ A UNIVERSITĂŢII 
DIN CRAIOVA 

-partener 1- 

 
 

 

 
 

2011 
 

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

http://biblio.central.ucv.ro/
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Cu o misiune bine definită şi cu rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta,  conserva, 

colecţii de cărţi, publicaţii periodice, publicaţii electronice, Biblioteca Centrală a Universităţii din 

Craiova  este organizată în următoarele servicii: 

- Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor; 

- Catalogarea, clasificarea, indexarea şi organizarea cataloagelor; 

- Depozit legal – cărţi  şi publicaţii periodice; 

- Comunicarea documentelor; 

- Informatizarea şi diseminarea informaţiei. 

 

 

 

 
 

http://www.bcut.ro/Misiune-s68-ro.htm
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1. Biblioteca de unicate, Sediul Lăpuş 

 

  2. Sala de Referinţe 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Este organizată pe domenii, cu acces 
liber la raft. Aici pot fi consultate 
publicaţii de referinţă: dicţionare, 
enciclopedii, lexicoane, ghiduri, istoria 
subiectului, cărţi de adrese, bibliografii 
de orice tip, inclusiv evidenţe 
bibliografice naţionale etc.  

Cuprinde un fond centralizat de carte 
românească şi străină. Cataloage: alfabetic şi 
sistematic pentru cititori. Publicaţiile se 
consultă numai în sala de lectură. 
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3. Sala multimedia  

                  

 

          
 

4. Centrul de Documentare Europeană  

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dotată cu 32 PC-uri, cititoare de 
CDROM-uri şi de dischete, 
această sală oferă acces la baza 
de date internă, precum şi la 
bazele de date ştiinţifice fulltext şi 
bibliografice abonate.  

Acesta funcţionează în cadrul Bibliotecii 
Universităţii din Craiova din mai 2010, 
având misiunea de a promova şi consolida 
studiile şi cercetarea în domeniul integrării 
europene punând la dispoziţia studenţilor, 
masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor 
didactice surse de informare atât în forma 
tipărită, cât şi electronică, privind politica, 
legislaţia şi instituţiile Uniunii Europene 



 6 

 

 
 
 
 
5. Sala de conferinţe 

 
 
 
 
 
 
6. Depozitul central Periodice (unicate) 

 

         

 

7. Depozitul Legal carte 

 

8. Depozitul Legal periodice    

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova are în componenţa ei şi biblioteci filiale, 

circumscrise funcţional facultăţilor centrului universitar: unele sunt situate  în sediul central al 

Universităţii din Craiova, altele situate în locaţii externe: 

1. Biblioteca Facultăţii de Litere; 

2. Biblioteca Facultăţii de Drept; 

3. Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor; 

4. Sala de lectură, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere, FEAA; 

5. Biblioteca Facultăţii de Istorie-Geografie-Filosofie; 

 

Aici sunt au loc diverse manifestări 

ştiinţifice: conferiţe,  simpozioane, 

prezentări. Această sală are o capacitate 

de 60 de locuri.  

Aici pot fi consultate colecţiile centralizate de 
publicaţii periodice româneşti şi străine. 
Regăsirea acestora se realizează prin 
intermediul cataloagelor alfabetic şi sistematic 
pentru cititori. Publicaţiile se consultă numai în 
Sala de lectură. Aceasta este organizată pe 
domenii şi cuprinde publicaţiile periodice curente 
(din ultimul an), aflate într-un singur exemplar. 
40 de locuri. 

Fond intangibil, conform Legii 
111/1995, modificată şi republicată în 
Monitorul Oficial nr. 119 din 
07.02.2005. Publicaţiile pot fi 
consultate numai cu aprobarea 
conducerii Bibliotecii, şi numai în 
sălile de lectură. 

Fond intangibil, conform Legii 

111/1995, modificată şi republicată în 

Monitorul Oficial nr. 119 din 

07.02.2005. Publicaţiile pot fi 

consultate în cazuri speciale, cu 

aprobarea conducerii Bibliotecii, şi 

numai în sălile de lectură 
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6. Sala Germană de lectură - Deutscher Lesesaal - Institutul Goethe – Aceasta este organizată 

pe domenii, cu acces liber la raft. Deţine cărţi - îndeosebi lucrări de referinţă din toate domeniile 

– publicaţii periodice, documente şi mijloace audio-vizuale privind spaţiul cultural german. 

Utilizatorii pot împrumuta documentele. 

 

     7.          Biblioteca Facultăţii de de Chimie; 

8.       Biblioteca Facultăţii de Litere. Artă Teatrală 

9.       Biblioteca Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică, Facultăţii de 

Electrotehnică şi a Facultăţii de Inginerie în Electromecanică, Mediu, Informatică 

Industrială;  

10.       Biblioteca Facultăţii de Teologie; 

11.       Biblioteca Facultăţii de Agricultură şi Horticultură 

12.       Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport – Funcţionează ca şi depozit de carte şi 

de publicaţii periodice.  Utilizatorii au posibilitatea de a regăsi informaţia în cataloagele 

alfabetic şi sistematic  (cărţi şi reviste) în cadrul Sălii de lectură care are 60 locuri; 

13.       Biblioteca Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin. 

 

Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova prin structura sa reuşeşte să creeze cadrul 

informaţional necesar sprijinirii activităţii didactice şi de cercetare, consfinţind locul pe care îl 

are cartea în viaţa ştiinţifică şi culturală a mediului universitar. 

 


