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Rezumat 
 

În anul 2013 s-au aniversat 150 de ani de la înfiin area Facult ii de Litere 
din Bucure ti i, în acest context, articolul prezint  un scurt istoric al Bibliotecii 
acestei institu ii de prestigiu din România. Începuturile sale se situeaz  la finalul 
secolului al XIX-lea, când ia na tere în cadrul Facult ii de Filosofie i Litere o 
bibliotec  de specialitate la Catedra de Limbi Slave. Dona ia de c r i din 1892 
c tre seminarul de slavistic , dar i eforturile ulterioare ale profesorului Ioan 
Bogdan, decan al Facult ii, au stat la baza deschiderii în 1907 a Bibliotecii 
propriu-zise a Facult ii, dar i a dezvolt rii constante înregistrate de aceast  
Bibliotec  pe parcursul a mai mult de un secol de existen . 
 
Cuvinte cheie: Biblioteca Facult ii de Litere, colec ii, istoric, 150 de ani, 
Facultatea de Litere, Bucure ti  

 Dup  ce Universit ile din Ia i i Bucure ti au fost înfiin ate, Al. I. 
Cuza a decis i crearea a dou  biblioteci centrale în scopul sprijinirii 

                                                           
* Prezentul material a fost publicat i în lucrarea Facultatea de Litere a Universit ii din 
Bucure ti – 150 de ani de înv mânt filologic românesc 1863–2013: Tradi ie i valoare. 
Partea I-II. Bucure ti: Editura Universit ii din Bucure ti, 2013, pp. 329-336. 
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procesului de înv mânt care se desf ura în cele dou  institu ii de 
înv mânt superior. La Bucure ti, Biblioteca Central  s-a constituit din c r i 
de la Academia Sf Sava. Colec ia a fost depozitat  în dou  s li din cladirea 
veche a Universit ii, iar la conducerea acestei Biblioteci generale a 
Universit ii din Bucure ti înfiin at  în 1867 a fost numit August Treboniu 
Laurian, profesor în cadrul Facult ii de Litere i Filosofie. Un inventar al 
fondului de manuscrise existent în 1876 se afl  la Academia Român . (1) 
 Dimitrie Gusti i Marin Popescu Spineni consemnau în 1931 în 
Îndreptar pentru studentul de la Facultatea de Filosofie i Litere din 
Bucure ti faptul c  manuscrisele au fost trecute de la Biblioteca Central  la 
Muzeul de Antichit i de c tre Gr. Tocilescu, iar apoi la Academie printr-o 
hot râre a Consiliului de Mini tri, fiind incluse în fondurile Bibliotecii 
Academiei în septembrie–decembrie 1904. (2) Conform altor documente, 
aceast  bibliotec  a fost încorporat  în fondurile bibliotecii Academiei 
Române în anul 1901. (3) Înc  din 1892 Biblioteca Central  fusese mutat  din 
cl direa Universit ii, în urma mut rii r mânând câteva dulapuri de c r i care, 
împreun  cu documentele aflate în biblioteca seminarului de slavistic  
(condus de profesorul Ioan Bogdan) i în aceea a seminarului de epigrafie 
(condus de profesorul Gr. Tocilescu), au constituit nucleul Bibliotecii 
Facult ii de Litere i Filosofie. (4) 
 Pân  în 1895 când a fost inaugurat  Biblioteca Funda iei „Carol I”, 
la nivelul diferitelor facult i au fost organizate biblioteci de catedre i 
seminarii prin grija profesorilor titulari de catedre care au donat numeroase 
publica ii i documente. Bibliotecile propriu-zise ale facult ilor, înfiin ate 
mai târziu, au avut la baz  aceste colec ii organizate pe lâng  laboratoare, 
catedre i seminarii. 
 Spre sfâr itul secolului al XIX-lea la Facultatea de Litere i Filosofie 
s-au înfiin at seminarii, iar din 1892, în jurul acestora, modeste biblioteci 
„pentru ajutorarea studiului studen ilor”. Diversificarea disciplinelor a dus la 
necesitatea constituirii unor biblioteci care s  furnizeze documenta ie pentru 
disciplinele comune. Aceast  problem  a fost ridicat  în Consiliile tiin ifice 
ale facult ilor, iar unele decanate au avut ini iativa constituirii de biblioteci 
pe facult i. În cazul Facult ii de Litere i Filosofie, discu ia cu privire la 
aceste aspecte a avut  loc în 1907. (5) 
 Astfel, actuala Bibliotec  a Facult ii de Litere î i are începuturile la 
finalul secolului al XIX-lea, când ia na tere în cadrul Facult ii de Filosofie 
i Litere o bibliotec  de specialitate la Catedra de Limbi Slave. Profesorul 

Ioan Bogdan a donat în 1892 o serie de c r i seminarului de slavistic . (6) 
Colec ia sa de specialitate cuprindea 3.162 de lucr ri valoroase în domeniul 
istoriei i filologiei slave i române i toate aceste lucr ri au intrat în 
fodurile bibliotecii. (7) 
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 Celor dou  biblioteci de seminar, de slavistic  i epigrafie, li s-au 
ad ugat apoi i dulapurile cu c r i ale seminarului de geografie în 1904, ale 
celui de filologie romanic  în 1905, de psihologie experimental  în 1906, 
dar i altele. (8) 
 Biblioteca propriu-zis  a Facult ii s-a deschis în 1907 (9) ca urmare 
a eforturilor decanului Ioan Bogdan care în 1909 comanda i mobilier 
pentru cele dou  s li în care aceasta func iona i, de asemenea, din bugetul 
avut la dispozi ie a repartizat diverse sume de bani seminariilor pentru 
comenzi de c r i. În anul universitar 1910–1911, acela i decan, solicita 
Ministerului Înv mântului acordarea unui buget care s  acopere i 
necesarul pentru legarea c r ilor i pentru rafturi. (10) 
 Conform inventarului din 1909, Biblioteca avea 5.681 de volume, 
îns  acestea st teau închise într-un depozit f r  a putea fi consultate de 
studen i care aveau la dispozi ie doar bibliotecile seminariilor. (11) 
 Într-un mod similar altor biblioteci formate pe lâng  alte facult i i 
catedre ale Universit ii din Bucure ti, Biblioteca Facult ii de Litere s-a 
constituit i prin eforturile i dona iile personale ale unor profesori. A. 
Sacerdo eanu ar ta în acest sens c  „toat  istoria eforturilor îndreptate spre 
dezvoltarea Funda iei i a bibliotecilor de facultate este intim legat  de 
activitatea câtorva personalit i marcante ale culturii i înv mântului 
universitar, spirite vizionare care gândeau i ac ionau cu matur  în elegere a 
perspectivei”. (12) 
 Astfel, dup  numai trei ani, în 1910, colec iile Bibliotecii Facult ii 
de Litere i Filosofie acopereau toate domeniile umaniste, iar fondul 
ajunsese la aproape 10.000 de volume. Dintre profesorii Facult ii i 
personalit ile culturii române ti care au f cut dona ii contribuind la 
cre terea fondurilor bibliotecii îi amintim pe Titu Maiorescu, Gr. G 
Tocilescu (668 de volume), Maria Zenide, Ovid Densu ianu, Al. Rosetti, I. 
Cr ciunescu, Gh. Bogdan Duic , Ramiro Ortiz, George C linescu, Iorgu 
Iordan .a. Titu Maiorescu a înaintat dona ia sa Decanatului în noiembrie 
1910 împreun  cu urm toarele rânduri: „Ca unul ce am fost timp de 25 ani 
profesor la Facultatea de Filosofie i Litere din Bucure ti, m  cred dator s  
contribui i eu la sporirea bibliotecei ce-a i înfiin at-o de curând. Pentru 
acest scop am onoare s  v  trimit al turat peste una mie patru sute de 
volume i bro uri, cuprinzând opere filosofice i literare”. (13) 
 Tot în 1910 a fost elaborat i un Regulament care includea aspecte 
privind sarcinile, organizarea, func ionarea i administrarea bibliotecii i în 
baza acestui document se va desf ura activitatea bibliotecii pân  în deceniul 
al treilea al secolului XX. 
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 În februarie 1913 Consiliul Facult ii solicita secretarului Facult ii 
„s  revizuiasc  biblioteca”. În urma acestei solicit ri s-a f cut catalogarea 
documentelor, dispunerea acestora în nou  dulapuri sistematice i s-au 
alc tuit „fi e pe sec ii i pe autori”. Inventarul din decembrie 1913 ar ta c  
în cadrul Bibliotecii Centrale a Facult ii existau 4.161 de opere legate în 
4.978 de volume, 3.127 de opere nelegate în 3.608 de volume, deci un total 
de 7.288 de opere în 8.586 de volume. (14) 
 La data de 20 decembrie 1913, la cererea studen ilor, Consiliul 
Facult ii decidea ca Biblioteca s  fie deschis  i, tot ca urmare a 
demersurilor decanului Ioan Bogdan, a fost amenajat  i o sal  de lectur  pe 
care studen ii încep s  o foloseasc  din 20 ianuarie 1914. (15) 
 Psihologul Constantin Georgiade, care în perioada când era student 
al Facult ii de Filosofie a lucrat ca bibliotecar custode, men iona „o 
adev rat  atmosfer  intelectual ” care exista în aceast  bibliotec . (16) 
Astfel, în perioada anilor 1919–1920 sala de lectur  avea 10–15 locuri i 
exista un num r de aproximativ 12.000 de volume care alc tuiau trei fonduri 
principale: fondul filosofic (cel mai numeros), fondul literar i istoric literar 
i fondul de lingvistic  român  i slav . Majoritatea publica iilor din aceste 

fonduri erau în limba francez . (17) 
 Printre marile nume care au lucrat în cadrul Bibliotecii în acea perioad  
s-a num rat i George C linescu care a fost ajutat de profesorul Ramiro Ortiz s  
intre ca bibliotecar-ajutor la Biblioteca Facult ii de Litere i acesta a 
reprezentat, conform lui Constantin Georgiade, „momentul de început al 
viitoarei sale dezvolt ri intelectuale”. (18) 
 Dezvoltarea Bibliotecii Facult ii a fost influen at  într-o anumit  
m sur  de spa iul în care a func ionat. (19) În 1926 Biblioteca a fost mutat  
în fosta sal  a laboratorului de fizic , iar între anii 1927–1928 când s-a 
finalizat construirea noului sediu al Universit ii, Consiliul Facult ii de 
Litere i Filosofie a luat decizia înfiin rii de biblioteci seminariale pe 
discipline (20) i, odat  cu Facultatea,  Biblioteca s-a mutat în noul sediu din 
strada Edgar Quinet ca urmare a demersurilor decanului de atunci, Ioan 
Bianu. Acesta este momentul când Nicolae Georgescu-Tistu, care era 
asistent universitar la Muzeul Limbii Române din Cluj, a fost chemat la 
Bucure ti i numit bibliotecar (la 1 ianuarie 1928) ocupând aceast  pozi ie 
timp de zece ani, pân  în 1938. Vorbind despre rolul pe care biblioteca l-a 
jucat în acea perioad , acesta m rturisea c : „Greul în acest program al 
progresului în formarea promo iilor de intelectuali români i l-au împ r it 
facult ile cu bibliotecile de seminar i de catedr  i cu Funda ia 
universitar ”. (21) i Boris Cazacu, care a fost bibliotecar între anii 1939–
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1942 la Catedra de Limb  Român , caracteriza biblioteca drept „un mediu 
prielnic de formare tiin ific ”. (22) 
 Nicolae Georgescu-Tistu s-a ocupat începând din 1928 de 
reorganizarea bibliotecii dup  indica iile lui Ioan Bianu. Astfel, documentele 
existente au fost reinventariate i au fost alc tuite Cataloage noi. Într-un 
Raport înaintat Decanatului la 8 iunie 1928 cu privire la activitatea 
desf urat  în cadrul bibliotecii, N. Georgescu-Tistu preciza: „În genere 
pentru reorganizarea Bibliotecii s-a avut în vedere atât tradi ia ei în ce avea 
bun, cât i sugestiile luate de la admirabila Bibliotec  a Academiei, de la 
aceea a Ateneului Român i de la bibliotecile din str in tate, care din ce în 
ce mai mult in seama de mi carea de coopera ie intelectual . S-a tins astfel 
la stabilirea unui model de bibliotec , urmând ca acesta, modificându-se în 
detalii, dup  împrejur ri speciale, s  p streze acelea i norme esen iale de 
catalogare i de depozitare, pentru a face posibil  o colaborare mai strâns  
între institu iile de cultur  i a ajuta la realizarea unific rii cataloagelor”. 
(23) 
 În 1929 s-a f cut reorganizarea bibliotecilor de seminar care urmau 
s  aib  o dezvoltare paralel , dar în leg tur  cu Biblioteca Facult ii de 
Litere i Filosofie, iar un nou Regulament al Bibliotecii (24), aprobat la 11 
iunie 1929, ca urmare a propunerii de modificare din 18 ianuarie 1929 
venit  din partea lui N. Georgescu-Tistu, a intrat în vigoare la 1 septembrie 
1929. Conform noului Regulament, Biblioteca func iona sub conducerea 
unei comisii din care f ceau parte decanul, doi profesori i bibliotecarul. În 
Anuarul Universit ii din Bucure ti 1929–1930 se men iona c  astfel a fost 
posibil  „o mai just  reparti ie a fondurilor, a comenzilor de c r i (în 
Biblioteca Central  se strâng mai ales publica iile generale i revistele) i 
efectuarea unui Catalog general al c r ilor Facult ii, care se dovede te 
foarte util, dând imediate indica ii cercet torilor, în care bibliotec  se 
g se te cartea dorit ”. (25) 
 În 1930, în timpul decanatului profesorului Dimitrie Gusti, 
bibliotecile de seminar au fost integrate Bibliotecii Facult ii, ca urmare a 
propunerii din 1929 c tre Consiliul Facult ii, i astfel a ap rut i Catalogul 
comun. Conform statisticilor, în 1931 existau 12.698 de c r i în 14.561 de 
volume în fondurile bibliotecii care corespundeau tuturor sec iilor din cadrul 
facult ii. Biblioteca de inea 8 enciclopedii, 10 bibliografii generale, 30 
varia (tratate, introduceri în tiin e), 130 de dic ionare în diferite limbi; de 
asemenea, 355 de periodice, dintre care 172 române ti i 173 str ine. 
Catalogul alfabetic general cuprindea 16.270 de fi e. (26) 
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 Biblioteca era deschis  de luni pân  sâmb t  între 8–12 i 14.30–
18.30, Sala de lectur  avea 120 de locuri i studen ii puteau intra dup  ce 
prezentau carnetul de student. Pentru cei din exteriorul facult ii, care 
doreau s  consulte documente, era necesar  o aprobare special  din partea 
bibliotecarului. Documentele se g seau în dulapuri închise i puteau fi 
consultate dup  depunerea unei cereri care se f cea pe un formular special. 
La dispozi ia cititorilor exista un Catalog al tuturor documentelor pe materii, 
în ordinea alfabetic  a autorilor. Exista i un Catalog complet pe materii i 
alfabetic pentru bibliotecari. (27) 
 În anii 1929–1930 colec iile au crescut cu aproximativ 400–500 de 
volume pe an, iar în ceea ce prive te num rul utilizatorilor s-a înregistrat o 
medie de 300 de studen i pe zi. Bibliotecar era Nicolae Georgescu-Tistu, iar 
custozi erau: C. Dihoiu i G. M rculescu, Biblioteca era caracterizat  drept 
„un adev rat laborator, bine utilat, de tiin ”. (28) 
 Datele din Anuarul Universit ii din Bucure ti prezint  dezvoltarea 
Bibliotecii Facult ii de Litere i Filosofie în cifre. Astfel, la sfâr itul anului 
1935 biblioteca de inea 16.246 de opere în 18.403 de volume, toate 
inventariate i trecute în fi e. O Sec ie de Periodice, organizat  separat, 
de inea 464 de reviste. Biblioteca avea 246 de lucr ri de referin e 
(enciclopedii, dic ionare, bibliografii) i, de asemenea, trebuie men ionat c  
se lucra la un catalog analitic. Pe parcursul anului 1935 biblioteca a fost 
frecventat  de 33.784 de studen i care au consultat 43.807 de opere. În acea 
perioad  bibliotecar era tot Nicolae Georgescu-Tistu, iar custozi G. 
M rculescu, Ec. Popovici, t. Zisulescu i t. Popescu. (29) 
 În 1936 fondurile bibliotecii au crescut cu 479 de opere. Astfel, 
existau 16.675 de opere în 19.054 de volume. i num rul enciclopediilor, 
dic ionarelor, bibliografiilor a crescut la 253, aceste lucr ri fiind foarte 
utilizate de studen i. Num rul utilizatorilor a ajuns în 1936 la 35.328 de 
studen i, iar personalul bibliotecii includea pe lang  Nicolae Gerogescu-
Tistu, care ocupa postul de bibliotecar, i pe G. G. M rculescu, t. Zisulescu 
(suplinit de C. B rbulescu),  M. Harting, t. Popescu (suplinitor), care erau 
custozi. (30) 
 Colec iile bibliotecii au crescut în 1937 cu 860 de volume (216 
fuseser  cump rate, restul primite de la Rectoratul Universit ii sau donate 
direct bibliotecii), astfel încât la sfâr itul anului existau în depozit 17.452 de 
opere în 19.833 de volume, iar Sec ia de Periodice de inea 530 de colec ii în 
2.318 volume. Un num r de 29.157 de studen i au frecventat biblioteca în 
1937, consultând 33.565 de opere în 53.199 de volume. (31) 
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 Datele din Anuarul Universit ii din Bucure ti 1937–1938 
men ioneaz  c  pe parcursul anului 1938 media zilnic  a utilizatorilor 
bibliotecii a fost de 158, luna cu cea mai mare frecven  înregistrat  (5.487) 
fiind martie. Num rul total al cititorilor în 1938 a fost de 32.903 studen i, cei 
mai activi fiind cei din anul al IV-lea. Colec iile Bibliotecii Centrale au ajuns 
la un num r de 18.382 de c r i în 21.236 de volume, 6.446 fiind c r i 
române ti i 11.936 c r i str ine. Cele mai consultate lucr ri au fost cele de 
literatur  i studii literare (18.617), urmate de cele de filosofie (7.228), istorie 
(7.179) i filologie (2.548). Din c r ile consultate în 1938, 25.748 au fost 
române ti i 13.498 str ine. Sec ia de Periodice de inea 316 colec ii (137 
române ti i 179 str ine) în 2.115 volume. Bibliotecar era Nicolae Georgescu-
Tistu, conferen iar universitar la acel moment, iar custozi G. G. M rculescu, 
Maria Harting, t. Popescu i Adrian Scântee. (32) 
 La sfâr itul anului 1941, biblioteca de inea un total de 22.390 de 
opere, pe parcursul anului colec iile crescând cu 636 de opere în 822 de 
volume, cele mai multe primite din dona ia profesorului Ovid Densu ianu 
(260 de opere) i asistentului Matei Nicolau (139 de opere), iar 140 de 
opere au fost donate. La Periodice existau 403 colec ii (160 române ti i 
243 str ine) în 2.700 de volume. În anul universitar 1940–1941 au fost 
19.369 de cititori care au consultat 29.114 c r i. Postul de bibliotecar a fost 
ocupat din noiembrie 1941 de Dumitru H. Muster. Bibliotecar-ajutor au 
fost: Maria Harting, Adrian Scântee, Mircea Tomescu i Vasile V. Radu. 
(33) 
 Trebuie men ionat i faptul c  în anii 1940–1941 N. Georgescu-Tistu 
a solicitat i a ob inut din partea Decanatului decizia de a obliga custozii 
bibliotecilor de seminar s  frecventeze cursul de bibliologie pe care el însu i 
îl inea în cadrul Facult ii de Litere i Filosofie, ceea ce a constituit, pentru 
prima dat , o form  de perfec ionare a preg tirii acestora. (34) 
 Prin Decretul nr. 136 din 12 iulie 1948 Biblioteca Facult ii de 
Litere a devenit una dintre bibliotecile filiale ale Bibliotecii Centrale 
Universitare (B.C.U.) din Bucure ti, fosta Bibliotec  a Funda iei 
Universitare „Carol I”. (35) 

În perioada 1958–1959 au fost date instruc iuni noi bibliotecilor cu 
privire la organizarea fondurilor în: „uzuale”, „documentare” i „speciale”. 
Cele din urm  înlocuiau un termen mai vechi, „bibliotec  interzis ”, unde 
erau plasate toate lucr rile cu „caracter du m nos, fascist, antidemocratic, 
anticomunist, ostil p cii între popoare”. Începând cu anul 1964, fondurile 
speciale i cele documentare din biblioteci au devenit accesibile (36) tuturor 
cititorilor. 
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 Biblioteca Facult ii de Litere a trecut, în timp, printr-o serie de 
schimb ri  fiind modernizat  treptat, iar dup  1989 a fost inclus  i în 
procesul de informatizare devenind prima filial  informatizat  din 
complexul B.C.U. Bucure ti. Astfel, decizia automatiz rii Centrului de 
împrumut a fost luat  în 1994 i întreg procesul s-a desf urat în trei etape: 
elaborarea proiectului la care au participat speciali ti din conducerea 
B.C.U. Bucure ti i speciali ti ai firmei ODIS din Olanda. Au fost stabilite 
obiectivele i cerin ele programului de automatizare, iar în ceea ce prive te 
prioritatea, s-a c zut de acord c  aceasta era reorganizarea i modernizarea 
Centrului de împrumut ca centru cu acces liber la raft i gestionare 
automat  a opera iilor de împrumut. Au fost necesare selectarea i 
împ r irea fondului selectat pe domenii, dup  Clasificarea Dewey, 
accentul fiind pus pe clasele cu profil umanist. De asemenea, a fost 
folosit  metoda Cutter de a ezare sistematico-alfabetic  pentru organizarea 
c r ilor în cadrul fiec rei clase. Apoi s-a trecut la prelucrarea în sistem 
VUBIS a fondului de carte din Centrul de împrumut, au fost înregistra i pe 
calculator utilizatorii bibliotecii i au fost realizate permisele cu barcod. 
Centrul de împrumut informatizat a fost inaugurat la 3 iunie 1996. 
Procesul de automatizare fiind astfel demarat în cadrul Bibliotecii de 
Litere, s-a trecut la prelucrarea în sistemul VUBIS i a celorlalte fonduri 
ale bibliotecii, în 1997 începându-se i introducerea periodicelor în acest 
sistem. (37) 
 Un alt moment important din istoria recent  a Bibliotecii Facult ii 
de Litere s-a petrecut în 2009, când a fost finalizat  reabilitarea s lii de 
lectur  care are o arhitectur  remarcabil  i este un spa iu inclus în 
Patrimoniul Cultural Na ional. Redeschiderea S lii de lectur  a avut loc la 
10 martie 2010. (38) 
 În prezent, fondul total de publica ii al Bibliotecii Facult ii de Litere 
este de 120.864 de volume. Dintre acestea, 109.380 reprezint  c r i 
române ti i str ine, iar 11.421 sunt titluri de periodice. Fondurile Centrului 
de împrumut sunt structurate pe domenii i num r  27.804 de volume. La 
acestea au acces studen ii i cadrele didactice de la Facultatea de Litere i 
Facultatea de Limbi i Literaturi Str ine – Sec ia Romanice, Clasice i Orientale. 
 Colec iile Bibliotecii acoper  urm toarele domenii: Lingvistic  
general , Etnografie i folclor, Literatur  universal , Teoria literaturii, 
Estetic , Art , Cultur  i civiliza ie, Limb  român  i limbi str ine, 
Literatur  român  i literaturi str ine, Pedagogie, Psihologie, Educa ie, 
Biblioteconomie, Comunicare i rela ii publice, Birotic , Istorie i Filosofie. 
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 Biblioteca pune la dispozi ia utilizatorilor s i dou  s li de lectur  
(cu 86 de locuri i 7 calculatoare conectate la Internet), una pentru carte i 
una pentru periodice, iar cele trei cataloage tradi ionale (pân  în 1996) ale 
sale (catalog alfabetic – c r i, periodice, catalog sistematic, catalog 
geografic – periodice) pot fi consultate în sala de lectur  pentru c r i. 
Catalogul online al bibliotecii (începând din 1996) se reg se te în 
Catalogul general al B.C.U. „Carol I” Bucure ti, http://cacheprod. 
bcub.ro/webopac/Vubis.csp. 
 Biblioteca Facult ii de Litere de ine o serie de titluri unicat în 
România, dar i c r i vechi i edi ii rare precum Biblia de la Bucure ti din 
1688 sau Divanul sau gâlceava în eleptului cu lumea a lui D. Cantemir, 
ap rut la Ia i în 1698. În colec iile Bibliotecii exist  un fond valoros pentru 
cercetare, iar în ceea ce prive te publica iile periodice, biblioteca de ine un 
fond reprezentativ de periodice de specialitate române ti i str ine care 
includ „Columna lui Traian”, „Familia”, „Ramuri”, „Arhiva”, „Bilete de 
papagal”, „Convorbiri literare”, „Revista Funda iilor Regale”, „Dacia 
literar ”, „Euphorion”, „Jurnalism i comunicare”, „Limba român ”, „Studii 
i cercet ri lingvistice”, „Poetics”, „Documentaliste”. 

 Biblioteca Facult ii de Litere de ine o colec ie valoroas  de teze de 
doctorat din domeniul filologiei i culturii, dar i o serie de volume de art . 
 O mare diversitate de dic ionare, enciclopedii, bibliografii, 
biobibliografii, indici de reviste .a. alc tuiesc colec ia de lucr ri de referin e 
a Bibliotecii. (39) 
 Utilizatorii Bibliotecii au acces acum i la o serie de resurse 
electronice de informare i documentare oferite de B.C.U. „Carol I” i 
anume baze de date tiin ifice de publica ii seriale precum ScienceDirect, 
SpringerLink, Wiley-Blackwell, ProQuest, EBSCO, Thomson ISI, Emerald, 
RefWorks .a. i baze tiin ifice de c r i electronice precum Taylor & 
Francis, ScienceDirect Cambridge Collections Online, Sage Reference 
Online . a. 
 Serviciile pe care le ofer  în prezent Biblioteca utilizatorilor s i 
includ informa ii generale asupra colec iilor i serviciilor oferite de 
bibliotec ; acces la cataloagele bibliotecii; acces la documente în s lile de 
lectur ; acces prin Internet la cataloagele online ale Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I”, la baze de date tiin ifice full-text i bibliografice i 
la c r i electronice; împrumut de publica ii (c r i) la domiciliu; asisten  de 
specialitate în reg sirea informa iei; transmiterea c tre cadrele didactice, 
prin e-mail, a listelor cu nout ile intrate în bibliotec . (40) 
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 Statistica pe anul 2011 arat  c  Biblioteca Facult ii de Litere a avut 
32.934 de utilizatori i au fost consultate 62.931 de volume. (41) 
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