Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

Instrumente bibliografice online

Resursele
electronice
ale bibliotecii

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos”
din Galaţi semnalează periodic noutăţile
achiziţionate de bibliotecă, organizate pe
tipuri de documente (cărţi, teze
doctorat,
periodice,
documente
electronice
etc.). Consultarea lor se
face rapid, titlurile intrate
Buletine şi putând fi ordonate după
diverse criterii (autor,
repertorii
titlu, cotă, dată de
publicare).

Universităţii “Dunărea de Jos”

În catalogul online Koha, la secţiunea
Lists, aveţi acces la intrările după anul
2016, iar pe pagina web a bibliotecii, la
secţiunea Colecţii, accesul la arhiva
2000-2015.
Instrumentele bibliografice elaborate de
Compartimentul Referinţe şi cercetare
bibliografică sunt:








Buletinul bibliografic de cărţi
Repertoriul tezelor de doctorat
Repertoriul periodicelor
Repertoriul analelor universităţii
Repertoriul documentelor electronice
Liste OPAC
Bibliografii pe domenii (ARTHRA)

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

Performanţa ta este prioritatea noastră!

din Galaţi

Str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţi
Tel: +40 336 130 134
Fax: +40 236 461 353
E-mail: refbib@ugal.ro

http://www.lib.ugal.ro

Chat: http://www.lib.ugal.ro/Intreaba_bibliotecarul.html
Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalati
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Baze de date online

1. Baze de date abonate
Catalogul online de
bibliotecă
permite regăsirea rapidă a informaţiilor bibliografice
legate de colecţiile bibliotecii (cărţi, reviste,
documente electronice). În prezent, la BUDJG sunt
funcţionale catalogul electronic TinLib (cuprinde
înregistrări bibliografice din perioada 1999-2015) şi
catalogul online Koha (funcţional începând cu anul
2016).
Consultarea catalogului BUDJG se poate face din
toate punctele de acces în
bibliotecă (săli de lectură, secţii de
împrumut), pentru baza de date
TinLib şi online, pentru Koha.
Criteriile de căutare a informaţiilor
sunt: titlu, autor, cuvinte cheie,
vedetă de subiect.
Dacă aţi regăsit o publicaţie în Interfaţa Koha
catalogul electronic al bibliotecii, OPAC a BUDJG
verificaţi disponibilitatea acesteia
(la sala de lectură/împrumut), iar pentru consultarea
ei, notaţi-vă: titlul, autorul, localizarea (filiala/sala) şi
cota de raft.
Dacă nu aţi găsit informaţiile
căutate în cataloagele BUDJG vă
recomandăm să folosiţi catalogul
colectiv al bibliotecilor din România, ROLiNeST, şi
să apelaţi la serviciul nostru de împrumut
interbibliotecar.
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://
www.lib.ugal.ro/Imprumutul_interbibliotecar.html

BUDJG oferă utilizatorilor săi accesul online, din intranet sau mobil,
la 7 baze de date: Web of Science, Journal
Citation Reports, Derwent Innovations
Index, Scopus, Science Direct, SpringerLink şi
Oxford Journals Collection. În depozitul
digital ARTHRA găsiţi ghidul de creare a
contului privind accesul mobil la aceste baze
de date care vă permite utilizarea lor
oriunde v-aţi afla.
http://www.e-nformation.ro/profil-acces

2. Baze de date în acces deschis

Resurse ştiinţifice online

1. Reviste online cu acces deschis
BUDJG furnizează utilizatorilor săi o
colecţie de reviste online, în acces
deschis, organizate pe domeniile din
universitate. Accesul la conţinutul
full text al articolelor revistelor este gratuit (fără înregistrare,
abonament sau din intranet).
http://www.lib.ugal.ro/Resurse_gratuite.html

2. Motoare de căutare academice

BUDJG furnizează utilizatorilor săi lista unor importante baze de
date online care furnizează conţinut
ştiinţific
gratuit,
util
pentru
cercetarea ştiinţifică. Bazele de date
pot fi accesate fără nicio restricţie
(înregistrare, abonament sau din
intranet).

BUDJG furnizează utilizatorilor săi o
colecţie de motoare de căutare
academice
şi
indexuri.
Prin
intermediul acestor surse de
informare pot fi regăsite informaţii
de nivel academic, utile în activitatea de cercetare ştiinţifică.

3. Depozite digitale instituţionale

http://www.lib.ugal.ro/Consultarea_resurselor_internet/pag_

BUDJG furnizează utilizatorilor săi o
colecţie
de
depozite
digitale
instituţionale. Acestea sunt surse
valoroase de informare reprezentând
producţia ştiinţifică a unei instituţii,
disponibilă în acces deschis. Aici veţi găsi articole ştiinţifice sau teze
de doctorat.
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html

4. Depozitul digital ARTHRA
BUDJG oferă accesul la conţinutul în
format digital pentru principalele tipuri
de publicaţii ştiinţifice (articole din
analele universităţii, teze de doctorat,
rezumate teze de doctorat), bibliografii
pe tipuri de documente şi pe domeniile din universitate etc.
http://www.arthra.ugal.ro

motoare.html

3. Ghiduri pentru cercetarea ştiinţifică
BUDJG a elaborat un set de ghiduri cu aplicabilitate în procesul
de învăţare şi cercetare. Sunt descrise aspecte legate de
utilizarea bazelor de date abonate (strategii de căutare şi
salvare a rezultatelor), managementul referinţelor bibliografice
cu instrumente software, citarea surselor de informare,
realizarea unei bibliografii etc.
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2463

NU EZITA!
Consultă site-ul bibliotecii!
Consultă bibliotecarul de referinţe!

