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Accesul în bibliotecă 

Universității “Dunărea de Jos” din Galați 
Permisul BUDJG este valabil la toate filialele şi secțiile. 

Prezentați permisul BUDJG la intrarea în sălile de 

lectură. 

Nu aşezați la raft cărțile consultate în sălile de lectură. 

Completați buletinul de cerere din sălile de lectură, 

menționând publicațiile consultate. 

Nu intrați în sălile de lectură cu alte publicații, fără să 

anunțați bibliotecarul. 

Nu împrumutați permisul BUDJG unui prieten sau unei 

cunoştințe. 

Nu consumați produse alimentare în spațiile bibliotecii. 

Nu distrugeți bunurile materiale ale bibliotecii. 

2018 



Colecții 
 

Publicațiile tipărite ale BUDJG sunt distribuite la filiale în funcție 
de domeniul acoperit. Accesul la publicațiile din sălile de lectură 
este liber, la raft. Sălile de lectură dispun de calculatoare pentru 
consultarea cataloagelor bibliotecii şi a bazelor de date 
abonate. 

Sediul central 
Sala de lectură I - periodice, teze de doctorat, materiale de 
referință (enciclopedii, dicționare, ghiduri etc.), baze de date 
Sala de lectură II și secția de împrumut - cărți, tratate, cursuri 
(ştiințe exacte, inginerie, calculatoare) 
Sala multimedia - documente electronice (cărți, cursuri, 
dicționare etc.) 

Filiala de științe economice și umaniste 
Sala de lectură - periodice, cărți (ştiințe economice şi sociale, 
educație, sport), baze de date 
Secția de împrumut - cărti, cursuri (ştiințe economice, sociale şi 
umaniste, educație, sport) 

Filiala Facultății de Inginerie din Brăila 
Sala de lectură și împrumut - periodice, cărți, documente elec-
tronice (toate domeniile), baze de date 

Filiala Facultății de Medicină și Farmacie 
Sala de lectură și împrumut - periodice, cărți, documente elec-
tronice (biologie, chimie, ştiințe medicale), baze de date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filiala Facultății de Litere - cărți, cursuri de lingvistică şi litera-
ture, baze de date 

Filiala Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice - peri-
odice, cărți, tratate, dicționare, cursuri de administrație publică 
şi drept, baze de date 

Centrul de Documentare Europeană - periodice, cărți şi docu-
mente electronice care vizează Uniunea Europeană. 

Filiala Facultății de Arte - periodice, cărți şi documente electro-
nice din domeniul artelor (muzică, teatru, film, pictură etc.) 
 

Localizare 

Sediul Central 

 str. Domnească nr. 47, 80008 Galați (corp U; sediul universi-

tății) 

 2 săli de lectură, 1 secție împrumut, 1 sală multimedia, 1 sală 

Internet 

Filiala de științe economice si umaniste 

 str. Gării nr. 63-65, 800003 Galați (corp IC; în incinta 

Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor) 

 1 sală de lectură, 1 secție împrumut 

Filiala Facultății de Inginerie din Brăila  

 Calea Călăraşilor nr. 29, 810017 Brăila (în incinta facultății)  

 1 sală de lectură şi împrumut 

Filiala Facultății de Medicină și Farmacie 

 str. Oțelarilor nr. 25, 800649 Galați (corp MF; fostul sediu 

Cozamin)  

 1 sală de lectură şi împrumut, 1 sală Internet 

 

Filiala Facultății de Litere (corp AS; 1 sală de lectură) 

Filiala Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice (corp AE; 
1 sală de lectură şi împrumut) 

Centrul de Documentare Europeană (corp AE; 1 sală de 
lectură) 

Filiala Facultății de Arte (1 sală de lectură şi împrumut) 

 str. Domnească nr. 111, 800201 Galați (în incinta facultăților) 

 

Orar: luni-joi: 8:00-16:30 

           vineri: 8:00-14:00 

Contact 
Sediul central: 0336130134 (multimedia) 
int. 8332 (L I), 8334 (L II), 8333 (Î) 
Filiala de ştiințe economice si umaniste: int. 8412 
Filiala Facultății de Medicină şi Farmacie: int. 8320 
Filiala Facultătii de Litere: 0336130205 
Centrul de Documentare Europeană: 0336130168 
 
E-mail: biblioteca@ugal.ro 
 
Pagina web:  
www.lib.ugal.ro 

Sediul central 
Sala de lectură I: 40 locuri; 2 calculatoare Internet, 1 
calculator OPAC; 1 copiator 
Sala de lectură II: 60 locuri; 1 calculator Internet 
Secția de împrumut - 1 calculator OPAC 
Sala multimedia – 6 locuri; 3 calculatoare Internet 

Filiala de științe economice și umaniste 
Sala de lectură: 60 locuri; 2 calculatoare Internet, 1 calculator 
OPAC; 1 imprimantă 
Secția de împrumut: 1 calculator OPAC 

Filiala Facultății de Inginerie din Brăila 
Sala de lectură: 24 locuri; 1 calculator Internet, 1 calculator 
OPAC 

Filiala Facultății de Medicină și Farmacie 
Sala de lectură: 80 locuri; 1 calculator OPAC; 1 copiator; 1 
imprimantă 
Sala multimedia: 4 locuri; 4 calculatoare Internet 

Spații și dotări 

Filiala Facultății Litere 
Sala de lectură: 20 locuri; 2 calculatoare Internet, 1 calculator 
OPAC 

Filiala Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice 
Sala de lectură: 31 locuri; 1 calculator Internet; 1 imprimantă; 
1 scanner 

Centrul de Documentare Europeană 
Sala de lectură: 12 locuri; 1 calculator Internet; 1 imprimantă 

Filiala Facultății de Arte 
Sala de lectură: 20 locuri 
Biblioteca multimedia: www.lib.ugal.ro/mediacenter.html 
 


