BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Biblioteca joacă un rol important în întreaga infrastructură de informaţie a
universităţii, ea sprijină cercetarea comunităţii ştiinţifice locale prin popularizarea
resurselor sale sau prin acordarea de servicii de alerte individuale la cerere.
Funcţia majoră a biblioteciii a rămas, însă, cea de dezvoltare a colecţiilor; colecţii
care să răspundă necesităţilor informaţionale ale comunităţii academice locale. Conţinutul
colecţiilor şi serviciile bibliotecii sprijină atât formarea educaţională cât şi cercetarea din
universitate, biblioteca răspunzând la necesităţile mediului în care şi pentru care a fost
infiinţată.
Întreaga activitatea a bibliotecii nu trebuie să fie statică, ci sensibilă la schimbările
lumii exterioare care au un impact puternic asupra componenţei colecţiilor, accesului la
acestea şi asupra serviciilor bibliotecare. Schimbările continue din mediul universitar
produc schimbări în interiorul bibliotecii, schimbări tehnologice, intelectuale şi sociale.
Toate aceste schimbări au o influenţă puternică asupra modului în care biblioteca
informează mediul academic, dar şi asupra modului în care specialiştii din bibliotecă îşi
văd conturat rolul în cadrul învăţământului superior, în cadrul procesului educaţional şi
al procesului de cercetare.
Succesul bibliotecii depinde de modul în care se adaptează dinamismului şi
complexităţii lumii academice, acestea influenţând structura organizatorică, structura
colecţiilor şi serviciile oferite de aceasta.
În ultimii ani biblioteca a parcurs un proces amplu de reabilitare, atât la nivelul
structurii colecţiilor cât şi al diversităţii serviciilor oferite.
Progresele tehnologiei informaţiei au dus la integrarea în cadrul colecţiilor a unei
mari diversităţi tipologice a documentelor. Managementul actual al colecţiilor include
decizii legate de politica de achiziţii partajate, de problematica catalogării sau clasificării
tipologiei de resurse, de digitizarea şi arhivarea materialelor şi accesibilitatea pe Internet,
precum şi probleme legate de păstrarea documentelor.
La sfârşitul anului 2007, colecţiile bibliotecii cuprind un număr total de 460157
volume de bibliotecă, în anul 2007 numărul de volume intrate este de 11721 volume.
În cele 6 săli de lectură de la Sediul Central şi din cadrul Filialelor bibliotecii sunt
puse la dispoziţia utilizatorilor, în acces liber la raft, un număr de 31358 volume de
bibliotecă (cărţi şi publicaţii periodice româneşti şi străine).
Pentru diversificarea colecţiilor şi asigurarea suportului informaţional pentru
specializările existente în cadrul universităţii, s-au achiziţionat un număr de 627
documente în format electronic (CD-ROM), de asemenea, începând cu anul 2006 au fost
achiziţionate baze de date online şi anume: SpringerLink Journals, Knovel Interactive
Library, ProQuest Science Journals, Literature Online, History Online, ABI Global
Inform, Oxford Journals.
Biblioteca şi-a dezvoltat o reţea informatizată, există un număr de 45 de
caluclatoare, dintre care 6 sunt servere iar restul staţii de lucru pentru bibliotecari şi
utilizatori; 18 staţii de lucru, cu acces la Internet şi la bazele de date proprii ale
bibliotecii, sunt detinate utilizatorilor.
În ultimii doi ani se observă o scădere a numărului de documente împrumutate la
domiciliu şi a documentelor consultate în sălile de lectură, o migrare a utilizatorilor către
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informaţia în format electronic, accesibilă oricând şi în afara spaţiului fizic al bibliotecii.
Aceasta conturează una din direcţiile strategice ale bibliotecii, şi anume dezvoltarea
bibliotecii digitale.
Dezvoltarea şi diversificarea tehnologiilor informaţionale duc implicit la
schimbări în structura resurselor umane, la specializarea şi perfecţionarea continuă a
personalului bibliotecii. Din personalul bibliotecii cu studii superioare 8 persoane au
urmat cursuri postuniversitare de bibliologie şi ştiinţa informării. Pentru perfecţionarea
continuă, în fiecare an specialişti din cadrul bibliotecii participă la lucrările Conferinţei
Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România sau la lucrările anuale ale secţiunilor
de lucru ale acestei conferinţe. În acest cadru au fost dezvoltate mici proiecte comune
bibliotecilor universitare, cum sunt REM-RO (referinţe prin email România), pagina
găzduită pe serverul Bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos”.
La începutul anului 2008 a fost depusă o propunere de proiect, în cadrul
Programului 4 „Parteneriate în domeniile prioritare”, împreună cu Universitatea
„Politehnica” Bucureşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov şi Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, cu titlul „Sistem integrat pentru indexarea şi partajarea on-line
a documentelor tehnice digitizate”.
Biblioteca universităţii are relaţii de schimb interbibliotecar cu un număr de 50 de
parteneri din ţară şi 57 de parteneri externi din 24 de ţări (Albania, Argentina, Austria,
Belgia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Korea,
Letonia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Serbia, Spania,
Slovacia, S.U.A., Taiwan). În cadrul schimbului interbibliotecar au intrat un număr de
493 titluri de reviste şi 2.020 titluri de cărţi, în anul 2007 numărul de volume primite este
727.
Direcţii strategice de dezvoltare a Bibliotecii în perioada 2007 – 2011:
1. Realizarea de noi spaţii de lectură, de organizare a colecţiilor în acces liber la
documente şi reorganizarea spaţiilor existente, astfel încăt biblioteca universităţii
să satisfacă cerinţele unei biblioteci informatizate, moderne la nivelul standardelor
internaţionale.
2. Dezvoltare armonioasă a colecţiilor Bibliotecii corelată cu structura programelor
de studiu, cu temele de cercetare ale cadrelor didactice şi cu planurile de
învãţãmânt ale facultãţilor, pentru toate formele de învãţãmânt universitar (de
lungã şi scurtã duratã, la distanţã, postuniversitar, masterat, doctorat) prin crearea
unui cadru de colaborare dinamicã care sã faciliteze participarea cadrelor
didactice universitare la procesul de selecţie al documentelor.
3. Dezvoltarea achiziţiei de documente electronice prin intermediul consorţiilor
(experimentarea achiziţiei partajate în colaborare cu alte biblioteci universitare
tehnice care au o structură a colecţiilor similară)
4. Reevaluarea activitãţii de schimb intern şi internaţional de publicaţii în vederea
optimizãrii acesteia :
- prin selecţia şi expedierea unor publicaţii (cursuri ale cadrelor didactice
din universitate) care să îmbunătăţească şi să intensifice relaţia cu
partenerii de schimb ;
- atragerea de noi parteneri de schimb.
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5. Planificarea şi realizarea retroconversiei la Sediul Central şi la sediile bibliotecilor
filiale, în paralel cu prelucrarea în regim informatizat a tuturor tipurilor de
documente nou achiziţionate, pentru introducerea completă a fondului de
publicaţii în bazele de date.
6. Informatizarea tuturor filialelor Bibliotecii prin :
- dotarea corespunzãtoare cu echipamente electronice adecvate,
- introducerea împrumutului informatizat în toate sectoarele de împrumut.
7. Participarea activã a bibliotecii la viaţa cultural-ştiinţificã a facultãţilor din
universitate şi intensificarea colaborãrii dintre catedre şi bibliotecã.
8. Participarea în proiecte comune cu biblioteci universitare din ţară şi străinătate
care să aibă drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă, a colecţiilor de
documente şi baze de date, optimizarea relaţiei utilizator-bibliotecă, în sensul
diversificării serviciilor puse la dispoziţia utilizatorului şi crearea unui feed-back
cu acesta .
9. Dezvoltarea bibliotecii digitale prin :
- introducerea cursurilor cadrelor didactice din universitate, a tezelor de
doctorat şi a altor documente în format electronic ;
- digitizarea într-o primă etapă a tezelor de doctorat ale cadrelor didactice
din universitate existente deja în colecţiile bibliotecii (digitizarea
documentelor şi introducerea acestora în bazele de date se va face doar cu
acordul autorilor)
- crearea unei interfeţe de căutare în bazele de date ;
10. Angajarea studenţilor în regim part-time în activităţile bibliotecii, pentru
completarea bazelor de date şi digitizarea documentelor.
11. Îmbunătăţirea sitemului de informare a cititorilor, crearea de noi instrumente de
informare şi de comunicare cu utilizatorii, promovarea serviciului de marketing
de bibliotecă.
12. Continuarea perfecţionării profesionale a personalului bibliotecii pentru aducerea
acestuia la un nivel profesional superior racordat la noile cerinţe ale integrării
României în Uniunea Europeană.
PUBLICAŢII
ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI constituie o
publicaţie ştiinţifică a Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi cu apariţie anuală sau
bianuală, în limbi străine de circulaţie internaţională. Primele fascicole au început să fie
publicate începând cu anul 1978 sub denumirea de “Buletinul Universităţii din Galaţi”. În
prezent acestea sunt publicate în 21 de fascicole, dintre care o mare parte sunt acreditate
de către CNCSIS:
Fascicola I: Economie şi informatică aplicată (ISSN 1584-0409)
Nr. de parteri externi: 11 (9 ţări); Nr. de parteri interni: 23
Inclusă în categoria C de către CNCSIS
Fascicola II: Matematică. Fizică. Mecanică teoretică (ISSN 1221-4531), începând cu
2007 devine: Matematică. Fizică. Chimie. Informatică (ISSN 1842-6506)
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Nr. de parteneri externi: 34 (19 ţări); Nr. de parteneri interni: 20
Inclusă în categoria C de către CNCSIS
Fascicola III: Electrotehnică. Electronică. Automatică. Informatică (ISSN 1221454X)
Nr. de parteneri externi: 20 (12 ţări); Nr. de parteneri interni: 26
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola IV: Frigotehnie. Motoare cu ardere internă. Cazane şi turbine (ISSN 12214558)
Nr. de parteneri externi: 15 (10 ţări); Nr. de parteneri interni: 18
Inclusă în categoria C de catre CNCSIS
Fascicola V: Tehnologia construcţiilor de maşini (ISSN 1221-4566)
Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări); Nr. de parteneri interni: 19
Inclusă în categoria C de către CNCSIS
Fascicola VI: Food Technology (ISSN 1843-5157)
Nr. de parteneri externi: 12 (9 ţări); Nr. de parteneri interni: 20
Inclusă în categoria B de către CNCSIS
Fascicola VII: Fishing and Aquaculture (ISSN 1221-6585)
Nr. de parteneri externi: 18 (12 ţări); Nr. de parteneri interni: 12
Inclusă în categoria D de către CNCSIS
Fascicola VIII: Tribologie (ISSN 1221-4590)
Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări); Nr. de parteneri interni: 16
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola IX: Metalurgie şi ştiinţa materialelor (ISSN 1453-083X)
Nr. de parteneri externi: 18 (11 ţări); Nr. de parteneri interni: 15
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola X: Mecanică aplicată (ISSN 1221-4612)
Nr. de parteneri externi: 14 (8 ţări); Nr. De parteneri interni: 20
Inclusă în categoria C de către CNCSIS
Fascicola XI: Construcţii navale (ISSN 1221-4620)
Nr. de parteneri externi: 10 (8 ţări); Nr. De parteneri interni: 12
Inclusă în categoria D de către CNCSIS
Fascicola XII: Utilajul şi tehnologia sudării (ISSN 1221-4639)
Nr. de parteneri externi: 14 (11 ţări); Nr. De parteneri interni: 18
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola XIII: Limbă şi literatură (ISSN 1221-4647)
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Nr. de parteneri externi: 4 (2 ţări); Nr. De parteneri interni: 20
Inclusă în categoria D de către CNCSIS
Fascicola XIV: Inginerie mecanică (ISSN 1224-5615)
Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări); Nr. De parteneri interni: 20
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola XV: Educaţie fizică şi management în sport (ISSN 1454-9832)
Nr. de parteneri externi: 5 (4 ţări); Nr. De parteneri interni: 14
Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS
Fascicola XVII: Medicină (ISSN 1583-2074)
Nr. de parteneri externi: 5 (4 ţări); Nr. De parteneri interni: 13
Fascicola XVIII: Filosofie (ISSN 1583-512X)
Nr. de parteneri externi: 2 (1 ţară); Nr. De parteneri interni: 21
Fascicola XIX: Istorie (ISSN 1583-7181)
Nr. de parteneri externi: 3 (1 ţară); Nr. De parteneri interni: 20
Inclusă în categoria C de către CNCSIS
Fascicola XX: Sociologie (ISSN 1842-6492)
Nr. de parteneri externi: 3 (1ţară); Nr. De parteneri interni: 12
Fascicola XXI: Psihologie şi ştiinţele educaţiei (ISSN 1842-1318)
Nr. de parteneri externi: 3(1 ţară); Nr. De parteneri interni: 12
În curs de apariţie este Fascicola XXII: Drept şi administraţie publică

18.03.2008
Şef Serviciu Bibliotecă,
Mioara Voncilă
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