Biblioteca FacultăŃii de Medicină Veterinară, din cadrul Univ. ,,Spiru Haret'',
cu sediul în Calea Vitan, nr. 112, sectorul 3, Bucureşti, dispune de o sală de lectură
cu o suprafaŃă de 32,80 mp, care permite studiul individual, concomitent a 16
studenŃi. Rafturile ocupate de volumele de cărŃi şi colecŃiile de periodice însumează
98,2 m şi oferă acces liber studenŃilor pentru documentare.
Biblioteca dispune de un număr de 4205 volume reprezentând 1334 titluri de
cărŃi de specialitate (manuale/cursuri, tratate, atlase) şi 2392 periodice.
Pentru a veni în sprijinul studenŃilor, s-au întocmit:
- cataloage pe discipline (preclinice şi clinice);
- catalog inventar;
- catalog periodice;
- catalog cu lucrările de diplomă (1996 - a.c.);
- catalog cu lucrările de dizertaŃie (2006 - a.c.);
- catalog cu tezele de doctorat ale cadrelor didactice, foşti studenŃi ai FMV, USH.
- catalog cu referate, pe discipline.
De asemenea, tot pentru informarea studenŃilor, există o serie de panouri
publicitare:
- avizierul bibliotecii;
- informaŃii utile;
- noutăŃi editoriale intrate în biblioteca FMV - cărŃi ştiinŃifice româneşti şi străine;
- cărŃi ştiinŃifice apărute în Editura FundaŃiei ,,România de Mâine'' -panou şi expoziŃie
cu ultimele apariŃii;
- panou cu corpul profesoral al FMV, pentru o mai bună cunoaştere de către studenŃi a
activităŃii profesionale, didactice, ştiinŃifice a cadrelor didactice.
A fost demarat programul de introducere a titlurilor de cărŃi în baza de date a
Bibliotecii virtuale, activitate aflată în curs de desfăşurare, care ar permite o informare
rapidă şi completă.
Programul de funcŃionare al bibliotecii, pentru studenŃi este:
luni - joi : orele 8,30 - 15,30;
vineri: orele 8,30 - 14,00.
Biblioteca asigură condiŃiile necesare studiului la sală. Nu există secŃie de
împrumut, dar pentru studenŃii facultăŃii, cărŃile care nu se găsesc la vânzare (ex.
tratate, exemplarele unice, atlase, cărŃi străine), se dau pe bază de legitimaŃie de
student/CI, pe termen de 3 zile.

