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Ghid de orientare
în Biblioteca USV

www.biblioteca.usv.ro

Pentru informații privind istoricul împrumutului de publicații 
la domiciliu sau din sălile de lectură se va accesa Contul 
cititorului, din secțiunea Ajutor de pe site-ul bibliotecii. 
 
http://bit.ly/cont-cititor-biblioteca-usv

Contul cititorului

Rezervarea online de publicații pentru împrumut 
la domiciliu se poate face doar pentru titlurile deja 
împrumutate de către cititori
 
http://bit.ly/rezervare-biblioteca-usv

Rezervare online

Prelungirea online a termenului de împrumut pentru publicațiile 
cu statutul Împrumut acasă se face accesând secțiunea Ajutor, 
submeniul Prelungirea termenului de împrumut.  
 
http://bit.ly/prelungire-imprumut-biblioteca-usv

Prelungire online



Accesul în biblioteca universitară se face pe baza unui permis de 
bibliotecă sub formă de card electronic, unic și netransmisibil. 
 
http://bit.ly/permis-biblioteca-usv

Cum pot avea acces în
Biblioteca USV?

Programul bibliotecii:
 ö luni - vineri   08:00 – 22:00
 ö sâmbătă        08:00 – 16:00

În vacanțe:
 ö luni - vineri   08:00 – 16:00
 ö sâmbătă        închis

http://bit.ly/program-biblioteca-usv

Care este programul 
Bibliotecii USV?

La adresa www.biblioteca.usv.ro se accesează Catalogul 
online Aleph. Publicațiile pot fi regăsite și prin consultarea 
catalogului alfabetic tradițional pe bază de fișe bibliografice aflat 
în Corpul E, parter, cam E004, pentru colecțiile Bibliotecii USV. 
Accesul la resursele electronice se face prin Biblioteca virtuală 
sau Anelis Plus. 

http://bit.ly/aleph-biblioteca-usv
http://bit.ly/resurse-biblioteca-usv

Cum găsesc publicațiile de care 
am nevoie pentru studiu și lectură?

Cititorii au la dispoziție următoarele săli de lectură:
 ö Sala de Lectură „Mihail Iordache”: Corp A, et. I, sala A103
 ö Sala Colecţii Speciale: Corp A, et. I, sala A102
 ö Sala Referinţe: Corp A, et. I, sala A101
 ö Sala de Lectură Periodice, Seriale: Corp A, parter, lângă Aulă
 ö Sala de Lectură Publicaţii Economice și Inginerești: 

Corp E, et. I, sala E115
 ö Sala Internet: Corp A, et. I, sala A103; Corp A, parter, lângă Aulă; Corp E, 

parter, sala E004; Corp E, et. I, sala E115

http://bit.ly/sali-lectura-biblioteca-usv

Ce săli de lectură există 
în Biblioteca USV?

Ghișeul pentru împrumutul publicațiilor la domiciliu se regăsește 
în Corpul E, parter, sala E004. În funcție de categoria de utilizator 
și statutul publicației se stabilesc termenele de împrumut, durata 
împrumutului și numărul maxim al volumelor împrumutate în 
același timp. Vezi Reglementări de împrumut și restituire a 
publicațiilor din colecția Bibliotecii USV pe pagina Regulament 
a site-ului bibliotecii.  
 
http://bit.ly/imprumut-biblioteca-usv
http://bit.ly/regulament-biblioteca-usv

Cum pot împrumuta publicații
la domiciliu?

Prin intermediul împrumutului interbibliotecar național și 
internațional se pot solicita publicații disponibile pentru un 
astfel de împrumut, de la o altă bibliotecă din țară sau din 
străinătate. Livrarea de documente este contra cost, conform 
tarifelor stabilite de fiecare bibliotecă. 
 
http://bit.ly/interbibliotecar-biblioteca-usv

Cum pot consulta publicații pe care 
Biblioteca USV nu le deține?


