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Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » s-a înfiinţat în anul 1974, prin 

contopirea fondurilor de documente ale bibliotecilor Institutului Politehnic şi Institutului 

Pedagogic din Galaţi (în total 316.462 unităţi bibliografice). 

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 2009, colecţiile bibliotecii cuprind un număr total de 447366 

volume de bibliotecă (cărţi, enciclopedii, dicţionare, reviste, microfişe, CD-ROM-uri, 

STAS-uri, brevete de invenţie), în anul 2009 numărul de volume intrate este de 6453 

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 cca. 35000  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 1095 

documente în format electronic (CD-ROM),  de asemenea, începând cu anul 2009 

universitatea are asigurat accesul online prin intermediul proiectului finanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională ANELIS – Acces Național Electronic la Literatura 

Științifică de Cercetare1  la conținutul full-text al următoarelor baze de date: Thomson 

 
1  http://www.infocercetare.ro/ 



ISI, Science Direct, platforma de cercetare medicală Ovid, Scopus, Cambridge 

University Journals Press, etc.  

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 

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”.  

Începând din octombrie 2008 biblioteca este implicată într-un  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”, în cadrul acestui proiect se urmărește realizarea unui 

consorțiu de depozite instituționale de documente digitale, literatura științifică rezultată în 

urma procesului educațional și de cercetare din cadrul universităților cuprinse în acest 

consorțiu și integrarea acestuia în direcțiile strategice la nivel național  și la nivelul 

Uniunii Europene în privința digitizării informației. 

 Biblioteca universităţii are relaţii de schimb interbibliotecar cu un număr de 50 

de parteneri din ţară şi 60 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 

cca. 500 titluri de reviste şi 2500 titluri de cărţi, în anul 2009 numărul de volume primite 

este 992.  

 

Spatiile bibliotecii :  

Sediul central :  

- sală de lectură I –110 mp (40 locuri ): cuprinde în colecţiile sale cărţi din 

domeniul ştiinţelor umaniste (lingvistică, literatură română şi străină, jurnalism), 

publicaţii periodice româneşti şi străine, teze de doctorat, lucrări de referinţe (dicţionare, 

enciclopedii etc.); depozitul sălii de lectură I – 176  mp 

- sală de lectură II- 116 mp (60 locuri): cuprinde în colecţiile sale publicaţii din 

domeniul ştiinţelor exacte (matematică, fizică, chimie, biologie etc.), ştiinţelor inginereşti 

(informatică, electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, construcţii de nave, 

industrie chimică, construcţii civile, hidrotehnică, industrie alimentară, piscicultură, etc.); 

depozitul sălii de lectură II – 176 mp 

- secţie de împrumut- 200 mp : curinde în colecţiile sale publicaţii din domeniul 

ştiinţelor exacte (matematică, fizică, chimie, biologie etc.), ştiinţelor inginereşti 

(informatică, electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, construcţii de nave, 

industrie chimică, construcţii civile, hidrotehnică, industrie alimentară, piscicultură); 



- sala multimedia – 36 mp (8 locuri) : 4 calculatoare conectate la Internet şi la 

bazele de date proprii ale Bibliotecii  

Filiala de Ştiinţe Economice şi Umaniste : 

- 2 săli de lectură – 140 mp (60 locuri): deţine în colecţiile sale cărţi din domeniul 

ştiinţelor sociale şi umaniste (filosofie, religie, istorie, teologie, economie, drept), 

educaţie fizică şi sport ; depozitul sălii de lectură – 133 mp 

- secţie de împrumut – 188 mp : cărţi din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste,  

educaţie fizică şi sport. ; 

Filiala Facultăţii de Medicină : 

- sală de lectură şi secţie de împrumut - 150 mp (36 locuri): deţine în colecţiile 

sale cărţi românesti şi străine, publicaţii periodice, CD-ROM-uri, din domeniul medicinei, 

chimiei, biologiei, etc. ; 

Filiala Facultăţii de Inginerie Brăila:  

- secţie de împrumut şi sală de lectură - 113 mp (50 de locuri); deţine în 

colecţiile sale cărţi şi periodice din domeniile ştiinţelor exacte şi tehnice;  

 

Colecţiile bibliotecii la începutul anului 2009: 

Număr total volume de bibliotecă: 447366 volume 

Număr titluri cărţi : 68900 titluri 

Număr de reviste (titluri): 2826 titluri, din care: 

româneşti: 2076 titluri 

străine: 750 titluri 

Număr documente electronice (CD-ROM/DVD-ROM): 

      -    1291 volume 

- 756 titluri 

Număr STAS-uri : 35800 titluri/volume 

Număr brevete de invenţii : 15000 titluri/volume 

Număr baze de date ştiinţifice, accesibile pe INTERNET: 15 

o Thomson ISI   *  

o SpringerLink  *  

o EBSCO - Academic Search Premier *   

o ScienceDirect  *    

o CSA Research Pack  *  

o PROQUEST Academic Research Library  *  

o Oxford Journals Collection  *    

o Cambridge University Press Journals  *   

o Emerald Publishing Group  *    

o Wiley-Blackwell - Journals  *   

o Platforma de cercetare medicală Ovid - acces pentru anul 2009 prin intermediul 

Agenţiei Naţionale de Cercetare Ştiinţifică *    

o ASME - American Society Of Mechanical Engineers *  

o Scopus - acces pentru anul 2008 prin intermediul Agenţiei Naţionale de Cercetare 

Ştiinţifică *  

o Developments in Aquaculture and Fisheries Science   

o Lege EU     
(*Prin intermediul proiectului ANELiS) 

  

Număr cataloage de bibliotecă: 9 

Cataloage tradiţionale: 8 

Catalog electronic (de când funcţionează): 1999 

 



Instrumente de informare a utilizatorilor : 

       - Buletin bibliografic (format electronic, accesibil de pe site-ul bibliotecii) 

         - Repertoriul publicaţiilor periodice  străine  

- Repertoriul tezelor de doctorat (format electronic, accesibil de pe site-ul bibliotecii) 

- Ghidul bibliotecii 

         - Site-ul bibliotecii www.lib.ugal.ro  

 

Informatizare: 

1. Computere : 45 din care: 

Servere:  - 6 servere  

Staţii de lucru: -  39 staţii de lucru din care: 

  - 17 staţii de lucru pentru personalul bibliotecii 

- 22 staţii de lucru pentru utilizatori :  

   - 18 staţii de lucru cu acces la Internet şi la catalogul  

                                electronic al Bibliotecii (OPAC) 

   - 4 staţii cu acces la catalogul electronic al Bibliotecii (OPAC) 

2. Imprimante: - 6 imprimante dintre care: 

- 1 imprimantă de reţea   

- 1 multifuncţional 

  - 4 imprimante de birou 

3. Scannere: -1 scanner 

4. Copiatoare: - 3 copiatoare (cu funcţii de imprimantă de reţea) 

5. Cititoare de barcoduri: - 8 cititoare de barcoduri 

Nr. reţele de calulatoare : 3 reţele (Sediul Central al Bibliotecii ; Filiala de Ştiinţe 

Economice şi Umaniste ; Biblioteca Facultăţii de Medicină) 

Înregistrări în bazele de date ale Bibliotecii în perioada 1999 - 2007 : 

 - 27825 titluri cărţi 

 - 1494 titluri reviste 

 - 756 titluri documente electronice 

 - 739 titluri articole 

 - 35800 STAS –uri  

 - 11000 brevete de invenţii 

 - 115932 volume de bibliotecă 

 - 11100 cititori  

Aplicaţii software destinate utilizatorilor accesibile de pe site-ul bibliotecii  

Formulare electronice pentru referinţe prin email (pe site-ul bibliotecii 

www.lib.ugal.ro)  

 Actualizare preţ documente -   Aplicaţia realizează actualizarea preţului pentru 

orice document din bibliotecă, conform legislaţiei în vigoare, fiind necesară pentru 

recuperarea valorii documentelor pierdute, distruse sau deteriorate. Aplicaţia este 

disponibilă utilizatorilor bibliotecii, pe site-ul bibliotecii www.lib.ugal.ro la secţiunea 

Servicii.  

 

Publicatii 

 

Analele Universităţii  “Dunărea de Jos” din 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: 

 

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


Fascicola I: Economie şi informatică aplicată (ISSN 1584-0409) 

Nr. de parteri externi: 13 (10 ţări); Nr. de parteri interni:  21 

Inclusă în categoria B+ de către CNCSIS 

Fascicola II: Matematică. Fizică. Mecanică teoretică (ISSN 1221-4531), începând cu 

2007 devine: Matematică. Fizică. Chimie. Informatică (ISSN 1842-6506) 

2009 revine la titlul inițial 

Nr. de parteneri externi: 34 (19 ţări); Nr. de parteneri interni: 20 

Inclusă în categoria B de către CNCSIS 

Fascicola III: Electrotehnică. Electronică. Automatică. Informatică (ISSN 1221-

454X) 

Nr. de parteneri externi: 21 (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 1221-

4558) 

Nr. de parteneri externi: 14 (10 ţări); Nr. de parteneri interni: 18 

Revistă recunoscută de catre CNCSIS 

Fascicola V: Tehnologia construcţiilor de maşini (ISSN 1221-4566) 

Nr. de parteneri externi: 16 (10 ţări); Nr. de parteneri interni: 19 

Inclusă în categoria B+ 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 

Revistă recunoscută de către CNCSIS 

Fascicola VIII: Tribologie (ISSN 1221-4590) 

Nr. de parteneri externi: 15 (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 

Revistă recunoscută de către CNCSIS 

Fascicola XI: Construcţii navale (ISSN 1221-4620) 

Nr. de parteneri externi: 16 (11 ţări); Nr. De parteneri interni: 12 

Inclusă în categoria B+ 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) 

Nr. de parteneri externi: 4 (2 ţări); Nr. De parteneri interni: 20 

Revistă recunoscută 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 

Recunoscută 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 

Fascicola XXII: Drept şi administraţie publică (ISSN 1843-8334) 

Nr. de parteneri externi 2(1 țară) ; 20 interni 

Fascicola XXIII : Mélanges Francophones (ISSN 1843-8539) 

Nr. de parteneri interni 20 

Fascicola XXII: Lexic comun / Lexic specializat (ISSN 1844-9476) 

Nr. de parteneri interni 20 

 

Cu respect, 

 

      Şef Serviciu Bibliotecă, 

      Mioara Voncilă 


