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Biblioteca Facultății de Filosofie, str. Kogălniceanu nr. 1, cu un număr de 24.524 volume (22.354 

cărți și 2.170 periodice), dintre care peste 1720 volume intrate în ultimii 5 ani, dotată cu 2 săli de 

lectură (31 locuri) cu acces direct la raft, și cu abonamente la periodice de specialitate românești 

şi străine (peste 220 periodice intrate în ultimii 5 ani). Biblioteca de Filosofie dispune de colecții 

de specialitate, unele inițiate încă de la înființarea facultății (1924), altele după 1989. Exemple 

pentru Biblioteca de Filosofie (periodice): Chora. Revue d'études anciennes et médievales, History 

and Philosophy of Logic, Logic and Logical Philosophy, Logos & Episteme. An international 

journal of epistemology, Philosophy. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, Revista de 

filosofie, Revue de Métaphysique et de Morale, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philosophia, 

British Journal for the Philosophy of Science. 

 

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, str. Clinicilor nr.2, cu un fond total de peste 

3.836.380 volume şi reviste (dintre care 39.860 intrate în cursul anului 2016), care cuprind peste 

1.100.000 de cărți. Biblioteca dispune de resurse de învăţare in format electronic: există 

abonamente la 17 baze de date on-line (EBSCO, JSTOR, PROQUEST, Web of Science, Scopus, 

SpringerLink, Oxford Journals, Wiley Online Library, ScienceDirect etc.) și abonamente la reviste 

din tara şi străinătate adecvate pentru fiecare program de studiu. 

 

Biblioteca de Artă şi Filosofia Artei, și de Biblioteca S.C.I.R.I. ale Departamentului de Filosofie, 

cu un număr de peste 350 volume de specialitate şi reviste în limba engleză și franceză. 

 

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică și Medievală cu un număr de peste 3000 volume. 

Biblioteca funcționează după un program stabilit: Program cu publicul: vineri, 15:00 – 17:00. 

Publicaţiile din Biblioteca Centrului FAM pot fi consultate în sala de lectură a Bibliotecii de 

Filosofie, cu rezervare prealabilă. Program de consultare: luni – vineri, 8:00 – 14:30. Pentru 

rezervări, doctoranzii sunt rugați să trimite un mesaj folosind aplicaţia de chat de pe site-ul 

bibliotecii: http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/biblioteca/. Biblioteca face parte din Infrastructura 

Strategică de Cercetare a UBB (Institutul STAR‒UBB). 

 

Biblioteca „Szegő Katalin” ‒ Fundația „Pro Philosophia”, str. Napoca nr. 2–4/27, cu o suprafață 

de 70 mp. Numărul volumelor existente în inventarul bibliotecii este de cca. 5000. Printre acestea 

1500 sunt volume de cărți de specialitate – 400 în limba română, 300 în limba germană, 100 în 

limba engleză, franceză, italiană şi restul în limba maghiară. Cealaltă parte a publicațiilor 

constituie periodice în limba maghiară şi engleză. Baza de date a bibliotecii poate fi vizionată pe 



pagina de web: http://www.prophilosophia.ro. Biblioteca funcționează după un program stabilit: 

luni‒vineri, 10‒18. 

http://www.prophilosophia.ro/

