La ce resurse ştiinţifice abonate am acces?
Ebsco, Proquest, Jstor, Springerlink, Emerald,
Cambridge, Science Direct, AIP American Institute of
Physics, ACS American Chemistry Society, IOP
Institute of Physics, SCI Finder, Wiley Online Library,
MathSciNet, Zentralblatt MATH, EZB - Biblioteca
Regensburg, ADT Arcanum, Clarivate Analytics,
Scopus.
Unde şi cum pot să accesez aceste resurse?



La sala Multimedia (pe calculatoarele bibliotecii)



Prin wireless, în toate sălile din clădirea centrală



La toate filialele bibliotecii



Prin acces la distanţă (www.bcucluj.ro)

ORAR

Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga”

În timpul anului universitar:
Luni - Vineri: 800 – 2000
Sâmbătă: 800 – 1500
În perioada de sesiune:
Luni - Duminică: 800 – 2000
Pentru orarul bibliotecilor filiale, accesaţi link-ul:
https://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/biblioteci-filiale-si-speciale

Ghidul utilizatorului

Ce alte servicii mai am la dispoziţie?



Scanare şi digitizare a publicaţiilor.
Unde? Laboratorul de Digitizare a publicaţiilor,
clădirea centrală, demisol.

Biblioteca Centrală Universitară

Utilizarea aparatului foto propriu
(inclusiv telefon, tabletă) pentru publicațiile
bibliotecii (contra cost).
Unde? Sala „Adrian Marino”, clădirea centrală, etajul
II.

Str. Clinicilor nr. 2
400006, Cluj-Napoca
România
Tel: +40 264 597092
Fax: +40 264 597633




„Lucian Blaga”

www.bcucluj.ro

Fotocopiere (xerox)

Unde? Echipamentele xerox se află în
Cataloagelor „Emil Racoviţă”, la parter.

2019

Sala

Cluj-Napoca

Cum pot avea acces în bibliotecă?
Accesul se realizează pe baza unui permis de
bibliotecă, unic şi netransmisibil. Acesta se eliberează
fie la GHIŞEUL de INFORMAŢII (clădirea centrală,
parter), fie la bibliotecile filiale.
Cum găsesc publicaţiile de care am nevoie?

 Accesaţi:
•
•
•

catalogul online
cataloagele tradiţionale digitizate
biblioteca digitală

În vederea solicitării online a publicaţiilor din
depozit pentru sălile de lectură accesaţi pagina
bibliotecii.





Sălile de lectură I, II şi III, cu acces din
Sala Cataloagelor „Emil Racoviţă”, pentru
studenţi şi alte categorii de utilizatori. Parter – 220
locuri.



Sala „Alexandru Lapedatu”, pentru cadre
didactice universitare. Parter, aripa stângă – 20
locuri.



Sala „Mikó Imre”, pentru cadre didactice şi
cercetători. Etajul I, aripa stângă – 30 locuri.



Sala „Adrian Marino”, pentru doctoranzi.
Etajul II, aripa dreaptă – 32 locuri.



Sala „Rațiu-Tilea”, pentru consultarea
publicaţiilor periodice cu solicitare din depozit.
Accesul de face prin sala „Adrian Marino”. Etajul II,
aripa dreaptă – 30 locuri.

Cum pot împrumuta publicaţii acasă?

Secţia Împrumut la domiciliu (demisol,
lângă garderobă) oferă posibilitatea de a
împrumuta publicaţii pentru o perioadă de 10 zile
calendaristice.



Aveţi posibilitatea de rezervare online a
publicaţiilor, precum şi de prelungire online a
termenului de împrumut.



Se pot împrumuta cărţi la domiciliu şi de
la bibliotecile filiale.



Prin intermediul serviciului de Împrumut
interbibliotecar intern şi internaţional sau
prin cel de Livrare de documente. Cererile se
depun la adresa de e-mail: ill@bcucluj.ro.

Unde? Sala 87 („Ioachim Crăciun”)
clădirea centrală, etajul II.

Cu acces liber la raft

Sala „Lucian Blaga”, pentru toate
categoriile de utilizatori. Etajul II – 60 locuri.



Biblioteca de Psihologie şi ştiinţe ale
educaţiei, destinată în mod special studenţilor şi
cadrelor didactice de la Facultatea de Psihologie şi
ştiinţe ale educaţiei. Etajul II - 46 locuri.



Sala de periodice curente „Gheorghe
Bariţiu”, pentru toate categoriile de utilizatori.
Etajul I – 36 locuri.

Cum pot consulta publicaţii pe care biblioteca
nu le deţine?



SĂLI DE LECTURĂ
Cu servire din depozit



Specializate

Sala de Referinţe, pentru toate categoriile
de utilizatori. Parter – 24 locuri.



Sala „Gheorghe Sion” – Colecţii Speciale.
Au acces toate categoriile de utilizatori. Etajul I,
aripa stângă – 32 locuri.



Sala Multimedia, pentru toate categoriile de
utilizatori. Etajul I – 20 locuri.

Ce tip de informaţie găsesc în sălile de
lectură cu acces liber la raft şi în sălile de
lectură specializate?



Sala „Lucian Blaga” oferă publicaţii
de specialitate din domeniul ştiinţelor
sociale. Tot aici găsiţi colecţia Monitorul
Oficial partea I, colecţia Dreptul.



Pentru informaţii juridice, accesaţi
baza de date legislative LEX.



Biblioteca de Psihologie şi ştiinţe
ale educaţiei deţine o colecţie importantă
de publicaţii de specialitate, atât monografii,
periodice, cât şi lucrări de referinţă
(dicţionare şi enciclopedii).



Sala de Referinţe oferă acces la
dicţionare, enciclopedii şi la alte tipuri de
documente de referinţă.



La Sala de periodice curente
„Gheorghe Bariţiu” pot fi consultate
publicaţiile periodice româneşti şi străine
abonate pe anul în curs.



În sala de lectură „Gheorghe Sion”
puteţi consulta carte veche românească şi
străină, albume, hărţi, manuscrise etc.



Sala „Adrian Marino” – Sala
„Rațiu-Tilea”
oferă
spre
consultare
publicaţii din fondul „Adrian Marino” și din
fondul „Ion Rațiu” – „Viorel V. Tilea”.

