
Biblioteca Centrală Universitară 
“Carol I” 

Prezentare 



În holul de la intrare se observă podeaua de marmură, care a supravieţuit incendiului şi 

gloanţelor din decembrie 1989. 

Corpul Dacia  
Este construit în stil neoclasic, după planurile arhitectului Paul Gottereau, ca şi Palatul C.E.C.-ului 

şi al Muzeului Naţional de Artă (Palatul Regal).  



Holul Dacia poate fi utilizat pentru lansări de carte, conferinţe de presă, catering, expoziţii. 

 

Suprafaţă: 145 mp, aprox. 50 de locuri 

Corpul Dacia  

- Hol Dacia -  



Corp Fundaţie 
- Salonul "Carol I" - 

 Complet restaurat după distrugerea 

sa din 1989, este cea mai elegantă şi 

mai reprezentativă sală din întreg 

ansamblul. Iniţial, aici era Sala 

Mare a Cataloagelor, pusă la 

dispoziţia publicului în anul 1914. 

Aşezarea fotoliilor în formă de 

semicerc,măsuţele din lemn alcătuiesc 

locaţia perfectă pentru reuniuni, 

dezbateri într-o atmosferă elitistă. 

 În sală există două portrete care îi 

înfăţişează pe ctitorii României 

moderne, Regele Carol I şi Regina 

Elisabeta.  

 Balcoanele oferă imagineastatuii 

ecvestre a lui Carol I şi a Palatului 

Regal, actualmente MNAR.  



Suprafaţă: 115 mp, capacitate 50 persoane 

Dotări: 6 mese rotunde, 10 fotolii +1 canapea, 1 birou, opţional sistem audio şi videoproiector  

+ ecran proiecţie 

Corp Fundaţie 
- Salonul "Carol I" - 



Corp Fundaţie  

- Aula -  

Aula reprezintă o bijuterie arhitectonică decorată cu eleganţă şi sobrietate. Aici, în Amfiteatrul cu lambriuri de 

lemn, vitralii, coloane de stuc şi mozaicuri colorate au răsunat de-a lungul timpului discursurile regelui Carol I al 

României şi ale altor personalităţi: C. Rădulescu-Motru, Gh. I Bratianu, D. Gusti, N. Iorga, Nae Ionescu, T. 

Vianu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica etc. 



Corp Fundaţie  

- Aula -  

Suprafaţă: 223 mp 

Locuri: 241+ 4 locuri (Loja Regală, Loja Profesorilor) 

Dotări: 3 fotolii /7 scaune pentru prezidiu, 1 ecran de proiecţie, 1 

video-proiector, 1 Mixer,  4 microfoane fixe , 5 microfoane mobile , 

2 LCD-uri LG, 2 laptop-uri DELL, căşti traducere simultană 



Corp Fundaţie  

- Hol Aulă - 

Suprafaţă: 149 mp (max. 50 scaune, aprox .150 persoane) 

Dotări: 4 birouri - dimensiuni: 1.60/0.80; 4 mese pliante dimensiuni: 1.80/ 0.75;  

suport afişe : 1m / 0.70 cm; 9 vitrine de prezentare 


