
BIBLIOTECA 
Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Unde ne găsiţi? 

Sediul central al bibliotecii – Str. Domnească 
nr. 47, 800008 Galaţi 

Filiala de Ştiinţe economice şi umaniste – Str. 
Gării nr. 63-65, 800003 Galaţi 

Filiala Facultăţii de Litere , Filiala Facultăţii de 
Ştiinţe Juridice, Sociale si Politice, Filiala 
Facultăţii de Arte, Centrul de Documentare 
Europeană – Str. Domnească nr. 111, 800201 
Galaţi 

Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie – 
Bulevardul Oţelarilor nr. 25, 800606 Galaţi 

Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila – Calea 
Călăraşilor nr. 29, 810017 Brăila 

Program: luni-joi: 8-16:30, vineri: 8-14 

Pagina web: http://www.lib.ugal.ro 

Catalog online: http://opac.lib.ugal.ro 

P
e

rf
o

rm
an

ţa
 t

a 
e

st
e

 p
ri

o
ri

ta
te

a 
n

o
as

tr
ă!

 

http://www.lib.ugal.ro 
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Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi  

Str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţi 
Tel: +40 336 130 134 
Fax: +40 236 461 353 
E-mail:  refbib@ugal.ro 
Chat: http://www.lib.ugal.ro/Intreaba_bibliotecarul.html 
Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalati 



BIBLIOTECA ÎN CIFRE REŢEAUA INFORMATIZATĂ SURSE DE INFORMARE 

CATALOAGELE TRADIŢIONALE 

Catalogul alfabetic (cărţi, reviste) 
Catalogul sistematic (cărţi, reviste) 
Catalogul analitic al articolelor 
revistelor de IPA 

CATALOGUL ELECTRONIC 

Căutarea după titlu 
Căutarea după autor 
Căutarea după subiect 
Căutarea după cuvinte cheie 
Căutarea combinată 

INSTRUMENTE BIBLIOGRAFICE 

Buletinul bibliografic de cărţi 
Repertoriul tezelor de doctorat  
Repertoriul lucrărilor de referinţă 
Repertoriul periodicelor 
Repertoriul analelor universităţii 
Repertoriul documentelor 
electronice 
Liste publicaţii OPAC  
Bibliografii ARTHRA 

INSTRUMENTE WEB 

Pagina web a bibliotecii 
Depozitul digital ARTHRA 
Catalogul online Koha 
Catalogul colectiv ROLiNest 
Pagina Facebook a bibliotecii 

GHIDURI PENTRU CERCETARE 

Dezvoltarea unei teme de cercetare 
Surse de informare 
Căutarea în bazele de date 
Managementul referinţelor cu 
Mendeley, Zotero 
Citarea surselor de informare 
Realizarea unei bibliografii etc. 

Volume de bibliotecă: > 450000 
Volume în acces liber la raft: > 51000  
Volume cărţi: aprox. 280000 
Volume periodice: > 110000 
Volume documente electronice: > 1800 
Volume standarde: > 36000 
Volume brevete de invenţii: > 18000  
Resurse online pe pagina web a BUDJG: > 1500 
Număr baze de date abonate: 7 
Număr cataloage de bibliotecă: 10 

 Cataloage tradiţionale: 8 

 Cataloage electronice: 2 
Număr parteneri schimb: > 70 (în ţară), 50 (în 
străinătate) 
Număr filiale: 8 
 
Înregistrări în bazele de date ale bibliotecii (1999–
2017) 

 157482 volume de bibliotecă 

 57660 titluri cărţi 

 2001 titluri reviste 

 1862 titluri documente 
electronice 

 236 titluri articole 

 36211 standarde 

 18560 brevete de invenţii 

 22211 cititori 
 

Înregistrări în depozitul digital ARTHRA (2011-
2017) 

 articole ştiinţifice: 708 titluri 

 rezumate teze doctorat: 510 titluri 

 teze doctorat: 103 titluri 

 bibliografii şi repertorii: 1309 înregistrări 

 ghiduri pentru cercetare: 86 titluri 

 instrumente de marketing: 36 titluri 

 prezentări conferinţe etc.: 31 titluri 

 cursuri: 4 titluri 

HARDWARE 

computere: 59 (funcţionale) din care: 

 servere: 3 

 staţii de lucru bibliotecari: 21 

 staţii de lucru utilizatori: 35 

 28 staţii de lucru cu acces la Internet şi OPAC 

 7 staţii cu acces la OPAC 
HDD extern cu capacitate de 2 TB/unitate: 2 unităţi 
imprimante: 7 
scannere: 4 
copiatoare: 4 (şi imprimante de reţea) 
cititoare de barcoduri: 12 
 

SOFTWARE 

Aplicaţii software destinate 
personalului bibliotecii 

 Sistem integrat de bibliotecă 
open source Koha 

 Sistem integrat de bibliotecă TINLIB 400 

 Sistem de management al documentelor digitale 
DSpace  

 Aplicaţie software rapoarte 
bibliotecă TGWORD 

 Ecosoft Premier – gestiune 
financiar-contabilă 

 Aplicaţie software Evidenţă chitanţiere 

 Aplicaţie software Gestiune standarde 

 Aplicaţie software Inventariere reviste 

 Aplicaţie software Evidenţă împrumuturi publicaţii 
 
Aplicaţii software destinate utilizatorilor bibliotecii 
(accesibile de pe site-ul bibliotecii)  

 Formulare electronice pentru referinţe prin email 
(REFBIB şi REM-RO) – disponibile la secţiunea Servicii – 
Referinţe prin e-mail 

 Actualizare preţ documente - disponibil la secţiunea 
Servicii – Împrumutul publicaţiilor. 


