UNDE ȘI CUM POT SA ACCESEZ
ACESTE RESURSE?



Acces din clădirea centrală (BCU)
o

pe

calculatoarele

instituției

pentru

BIBLIOTECA ELECTRONICĂ
BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ
“Lucian Blaga”
CLUJ-NAPOCA

DOCUMENTE
PRINT
COLECȚII
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PERIODICE
VECHI

public;
o

RESURSE

pe dispozitivele personale, prin wireless.



Acces din clădirile filialelor bibliotecii.



Acces de la distanţă (www.bcucluj.ro).
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Baze de date
științifice abonate

Catalog online

EDS
(Ebsco Discovery Service)

Platforma cu bibliografii

Biblioteca digitală
Cataloage tradiționale

www.bcucluj.ro
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Baze de date proprii

SURSE DE INFORMARE ȘI
DOCUMENTARE
Catalogul online:
- conține peste 900.000 de titluri și peste 1.600.000
de exemplare;
- cuprinde toate documentele intrate din anul 1995
și cele incluse prin procedeul de retroconversie;
- din anul 2005 este inclus în catalogul virtual
RoLiNeSt, din 2013 în EDS, iar din anul 2014 este
integrat în WorldCat, cel mai mare catalog
internațional gestionat de OCLC.

Platforma bibliografiilor Universității
Babeș-Bolyai (https://public-view.bcucluj.ro)
- cuprinde bibliografia scanată a cursurilor
universitare (nivel licență și masterat), precum și
tematica examenului de licență;
- include peste 30.000 de documente pentru
bibliografii și peste 2.200 documente în reviste și
colecții editoriale.

Baze de date științifice abonate, cu text
integral (23) sau baze de date bibliometrice (2)

EDS –Ebsco Discovery Service - portal unic
de interogare în catalogul online și în bazele de date
științifice abonate, precum și în alte resurse puse la
dispoziție de compania EBSCO.

Cataloage tradiționale:
- 26 cataloage: cataloage de cărți, catalog de
periodice, catalog de colecții editoriale, catalog
legal vechi, catalog de anuare universitare, catalog
de calendare, catalog de colecții speciale (17),
catalog de anuare școlare, catalog de rapoarte;
- peste 2.000.000 de fișe digitizate;
- conțin de la primele documente intrate în
bibliotecă până la cele intrate în 2008, inclusiv
depozitul legal, începând cu anul 1923.

EBOOKS - acces permanent la pachete de ebooks,

SERVICII PENTRU PUBLIC


Acces de la distanță la Platforma
bibliografiilor UBB, pe baza permisului de
bibliotecă.



Acces de la distanță la textul integral din
bazele de date științifice abonate, direct pe baza
permisului sau prin consorțiul Anelis Plus.



Rezervarea de la distanță a locurilor din
sălile de lectură a sediului central și
solicitarea/rezervarea
online
a
publicațiilor.



Împrumut interbibliotecar de publicații de la
biblioteci din ţară şi din străinătate.



Bibliografii
la
cerere și cercetare
bibliografică la cerere (din resurse proprii și
din bazele de date abonate).



Copiere, fotocopiere și
documente (în toate formatele).




Închirierea Sălii de conferințe.

scanare

de

Sesiuni de instruire, formare și calificare.

peste 57.000 titluri de cărţi ştiinţifice .

SERVICII PENTRU AUTORI
ȘI EDITORI

Biblioteca digitală (http://dspace.bcucluj.ro)
- include peste 140.000 de documente digitizate;
- cuprinde documente reprezentative pentru
Transilvania;
- integrată în portalul Europeana din anul 2015.

Baze de date proprii – Bibliografii de
specialitate:
-

pe teme de Istoria României;
pe teme de Literatură și critică literară;
pe teme din diverse domenii la bibliotecile filiale;
se accesează din platforme proprii și din catalogul
online selectând ca Bază de date – Bibliografii.



Distribuirea online a documentelor
electronice primite ca donație, prin includerea
acestora în catalogul online și integrarea lor în
WorldCat – OCLC.



Atribuirea de DOI – Digital Object Identifier,
pentru articolele din revistele științifice
românești și pentru cărți sau capitole de cărți,
prin validarea la CrossRef.

