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Servicii gratuite:
 acces la cataloagele tradiţionale şi online pentru toate tipurile de documente;
 acces la internet;
 acces la platforma bibliografiilor UBB (cursuri universitare)
 acces la bazele de date abonate cu acces local şi de la distanţă şi la bazele de date
bibliografice interne;
 acces la biblioteca digitală;
 asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi la consultarea bazelor de date;
 formarea utilizatorilor în tehnicile de regăsire a informaţiilor;
 referinţe prin e-mail;
 acces la publicaţii în sălile de lectură;
 împrumut de publicaţii la domiciliu
 utilizarea în sălile de lectură a laptop-urilor personale;
 vizitarea bibliotecii în grupuri organizate.
 formarea utilizatorilor
 folosirea sălii de conferinţe pentru lansări de carte, conferinţe şi seminarii ştiinţifice. BCU
“Lucian Blaga” îşi rezervă dreptul de a selecta solicitările de acest gen.

Serviciile bibliotecii pot suferi modificări în funcție de deciziile conducerii instituției și în
raport cu măsurile implementate de autorități la nivel național și/sau local în actualul
context epidemiologic!
Servicii contra cost:
 împrumut interbibliotecar intern şi internaţional;
 bibliografii la cerere din bazele de date abonate sau din resurse proprii;
 scanare (simplă sau cu prelucrare);
 fotocopiere (în acord cu legislaţia în vigoare - legea nr. 8/1996 cu modificările şi
completările ulterioare), înfoliere de document;
 reproducere digitală cu aparat propriu;
 închirierea sălii de conferinţe pentru manifestări cu scop comercial; BCU „Lucian Blaga”
îşi rezervă dreptul de a selecta solicitările de acest gen.
 atribuire DOI (Digital Object Identifier)
Serviciile bibliotecii pot suferi modificări în funcție de deciziile conducerii instituției și în raport cu măsurile
implementate de autorități la nivel național și/sau local în actualul context epidemiologic!

1.Beneficiază de împrumut la domiciliu: studenţii universităţilor de stat din Cluj-Napoca,
învăţământ la zi, studenţii universităţilor de stat cuprinşi în programe educaţionale
(Erasmus, Socrates), cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii, licenţiaţii cu domiciliu
stabil in judeţul Cluj
2. Utilizatorii cu drept de împrumut pot împrumuta publicaţii:
a) din toate secţiile de împrumut ale bibliotecii (sediul central şi biblioteci filiale);
b) din fondurile generale ale bibliotecilor filiale, pe o perioada stabilită de către acestea, în
funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare al titlului respectiv;
c) dacă au permisul valabil (vizat pe anul în curs);
d) dacă nu au nici o publicaţie cu termenul de restituire depăşit;
e) dacă au achitate taxele către bibliotecă (penalizările etc.)

