
 

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi dispune de o bibliotecă dotată cu săli de 

lectură şi fond de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de 

învăţământ ale facultăţilor. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi 

străină există într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din 

planurile de învăţământ. Publicaţiile achiziţionate de bibliotecă provin de la edituri 

recunoscute iar abonamentele la periodicele româneşti şi străine, sunt într-un număr 

corespunzător misiunii asumate.  

Biblioteca UDJ este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi 

participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum 

şi la activitatea de cercetare din universitate. Biblioteca colecţionează, organizează şi 

valorifică fonduri de cărţi, publicaţii seriale şi alte publicaţii româneşti şi străine din domeniile 

specifice; de asemenea asigură accesul gratuit la colecţiile sale studenţilor, cadrelor didactice 

şi cercetătorilor Universităţii "Dunărea de Jos", este deschisă, însă, şi altor categorii de 

utilizatori, asigurând accesul nediscriminatoriu la informaţii. Biblioteca face parte din sistemul 

integrat al bibliotecilor din Romania. În acest scop cooperează cu bibliotecile centrale 

universitare şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior pentru asigurarea maximei 

eficienţe în completarea, organizarea şi utilizarea colecţiilor de publicaţii, precum şi în 

activitatea bibliografică şi de informare documentară, participă la realizarea catalogului 

naţional partajat şi a bibliotecii virtuale româneşti.  

Biblioteca întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare cu organisme, instituţii, biblioteci, 

unităţi de informare documentară, din ţară şi străinătate. În concluzie, misiunea Bibliotecii 

este aceea a asigurării unei colecţii de materiale de referinţă adecvate susţinerii programelor 

de învăţământ şi de cercetare, a asigurării accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale 

de referinţă sau la alte servicii destinate cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor şi altor 

categorii de utilizatori, a asigurării condiţiilor corespunzătoare din punct de vedere fizic 

propice studiului şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii şi aceea a asigurării 

folosirii responsabile a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de 

provenienţă, printr-o administrare eficientă şi o dotare adecvată cu personal şi să garanteze 

un nivel corespunzător al acestora pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.  

Biblioteca universităţii dispune de un patrimoniu format din 5 clădiri, având 4 filiale, 4 

secţii de împrumut şi 6 săli de lectură. Colecţiile bibliotecii sunt repartizate pe domenii la 

Sediul Central, Filiala de Ştiinţe Economice şi Umaniste (SEU), Filiala Facultăţii de Medicină 

şi Farmacie (BMF), Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila (Br) şi, mai nou, Filiala Facultăţii 

de Litere. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate în mod sintetic spaţiile bibliotecii, parametrii luaţi 

în calcul fiind: suprafaţa, numărul de locuri şi de calculatoare (destinate utilizatorilor), tipurile 

de publicaţii deţinute, domeniile acoperite şi suprafaţa depozitelor sălilor de lectură. 

 

 

 

 



 

Spaţiile bibliotecii 

 

Param. 

SEDIUL CENTRAL 
FILIALA  

SEU 
FILIALA  

BMF 
FILIALA  

BR 
FILIALA 

LIT 

Sala de 
lectură I 

Sala de 
lectură II 

Secţie de 
împrumut 

Sala 
Multimedia 

Sala de 
lectură 

Secţie de 
împrumut 

Sala de 
lectură+secţie 
de împrumut 

Sala de 
lectură+secţie 
de împrumut 

Sala de 
lectură 

supraf. 110 mp 116 mp 200 mp 36 mp 140 mp 188 mp 367 mp 113 mp 54 mp 

nr. locuri 

(sală 

lectură) 

40 60 - 8 60 - 36  50  20 

nr. calc. 

(utilizat.) 

1 (OPAC) 

4 (Internet) 

1 (OPAC) 

4 (Internet) 

2 (OPAC) 4 (Internet) 1 (OPAC) 

1 (Internet) 

1 (OPAC) 1 (OPAC) 

5 (Internet) 

 4 (Internet) 

publicaţii periodice, 

teze 

doctorat, 

lucrări de 

referinţă 

cărţi, 

standarde, 

brevete de 

invenţii 

cărţi documente 

electronice, 

baze de 

date, 

resurse 

Internet 

cărţi, 

periodice 

cărţi cărţi, 

periodice, 

baze de date 

cărţi, 

periodice, 

documente 

electronice 

cărţi 

domenii  inginerie, 

informatică, 

industrie 

alimentară 

inginerie, 

informatică, 

industrie 

alimentară 

inginerie, 

informatică, 

industrie 

alimentară 

toate 

domeniile 

(mai puţin 

medicină) 

filosofie, 

ştiinţe 

economice, 

informatică, 

religie, 

drept, 

istorie, 

sport, 

ştiinţele 

educaţiei 

filosofie, 

ştiinţe 

economice, 

religie, 

drept, 

istorie, 

sport, 

ştiinţele 

educaţiei, 

filologie 

medicină 

chimie 

biologie 

ştiinţe exacte 

ştiinţe aplicate 

ştiinţe agricole 

ştiinţe sociale 

lingvistică 

literatură 

jurnalism 

supraf. 

depozit 

(sală 

lectură) 

176 mp 176 mp - - 133 mp - - - - 

 

Numărul total de volume existente în bibliotecă la începutul anului 2012 este de 

454524 volume. Numărul de titluri de carte este de 81410. Numărul de titluri de reviste este 

de 3585, din care româneşti 2579 titluri, iar străine, 1006 titluri. Biblioteca mai deţine în 

colecţiile sale 1037 titluri documente electronice (1437 volume) şi 18559 brevete de invenţii. 

Biblioteca a avut acces în cursul anului 2012 la 8 baze de date ştiinţifice, accesibile 

prin Intranet: Cambridge Journals Online, Institute of Physics, Oxford Journals Collection, 

ProQuest Central,  Science Direct, SpringerLink, Taylor & Francis, Thomson ISI Web of 

Knowledge. 

În plus, cercetătorii din universitate (profesori, doctoranzi) au avut acces mobil la baze 

de date suplimentare precum: Emerald Management 150, Engineering Village, GeoRef, 

GeoScienceWorld, IOP Publishing Current Journals Archive, Nature Journals Online, NESLi2 

Cambridge University Press Journals - Full Collection, Oxford Journals Full Collection 2012, 

SAGE Humanities and Social Science Package 2012, Science Magazine, ScienceDirect 

Freedom Collection 2012, SciTech Collection, Scopus, SpringerLink Contemporary (1997 – 

Present), Taylor & Francis Library CRKN 2012. 

 

 

 

 



 

 

 

DEZVOLTAREA COLECŢIILOR 

 

În Fig.1 ... Fig. 10 sunt prezentate câteva date statistice referitoare la colecţiile 

bibliotecii. 

 

 

Fig.1. Volume documente existente în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

 

 

Fig.2. Volume documente intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

0

5000

10000

15000

20000

Intrări documente  în colecțiile bibliotecii 2003-2012

volume 6657 9767 8163 9213 11721 15798 6303 6366 4259 5422

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   2003      2004    2005     2006    2007     2008    2009     2010    2011    2012



 

 

 

 

 

Fig.3. Volume cărţi intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

 

 

Fig.4. Valoare cărţi intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 
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Fig.5. Titluri reviste intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

 

 

Fig.6. Valoare reviste intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 
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Fig.7. Volume documente electronice intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

 

Fig.8. Valoare documente electronice intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 
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Fig.9. Baze de date online accesibile în perioada 2005-2012 

 

 

Fig.10. Valoare baze de date achiziţionate în perioada 2005-2012 

 

 

COLECŢIA DE STANDARDE 

 

Biblioteca UDJG deţine în colecţiile sale un număr de 35785 volume de standarde. Din 

cauza preţului ridicat al acestora, în ultimii 5 ani au fost achiziţionate doar 42 volume de 

standarde. 

Dinamica achiziţiei de standarde din perioada 2003-2012 este ilustrată grafic în Figura 

11 şi Figura 12. 
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Fig.11. Volume standarde intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

 

Fig.12. Valoare standarde intrate în colecţiile bibliotecii în perioada 2003-2012 

 

INFORMATIZAREA BIBLIOTECII 

 

Biblioteca dispune de un număr de 9 cataloage de bibliotecă (8 cataloage tradiţionale 

şi un 1 catalog electronic). Biblioteca UDJ este complet informatizată, dispunând de site web 

propriu prin intermediul căruia se pot accesa colecţiile din orice punct al campusului 

universitar. Infrastructura informatică este compusă din 59 de computere, din care 2 servere, 

8 Imprimante, 4 scannere, 3 copiatoare (cu funcţii de imprimantă de reţea), 8 cititoare de 

barcoduri. În bibliotecă există 3 reţele de calculatoare: la sediul central al bibliotecii, la Filiala 

de Ştiinţe Economice şi Umaniste şi la Biblioteca Facultăţii de Medicină. Adresa electronică a 

bibliotecii este www.lib.ugal.ro.  
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În plus, biblioteca are în dotare un număr de 57 staţii de lucru din care: 33 staţii de 

lucru pentru personalul bibliotecii; 24 staţii de lucru pentru utilizatori (18 staţii de lucru cu 

acces la Internet şi la catalogul electronic al Bibliotecii (OPAC) şi  6 staţii cu acces la 

catalogul electronic al Bibliotecii); 2 unităţi HDD externe cu capacitate de 2 TB/unitate. 

În perioada 1999-2012 în bazele de date ale bibliotecii s-au înregistrat: 

• 31589 titluri cărţi; 

• 1805 titluri reviste; 

• 1042 titluri documente electronice; 

• 236 titluri articole; 

• 35785 STAS–uri; 

• 18559 brevete de invenţii; 

• 141574 volume de bibliotecă; 

• 15711 cititori;  

• înregistrări în fișierele de autoritate din care: 

• 26965 autori; 

• 11705 vedete de subiect; 

• 19746 clasificări. 

La sfârşitul anului 2011 biblioteca a încheiat proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru 

indexarea şi partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate”, în cadrul Programului 4 

„Parteneriate în domeniile prioritare”, având ca partenere: Universitatea „Politehnica” 

Bucureşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

S-a realizat un 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. Pagina Internet a bibliotecii găzduieşte 

depozitul digital instituţional (ARTHRA), în cadrul căruia s-au creat comunităţi şi colecţiii şi au 

fost indexate o parte din rezumatele tezelor de doctorat susţinute în cadrul Universităţii. În 

continuare se urmăreşte promovarea proiectului în cadrul comunităţii academice şi 

dezvoltarea depozitului digital, care să cuprindă tipuri de lucrări aparţinând literaturii gri, de la 

nivelul fiecărei comunităţi (facultăţi) create: lucrări de licenţă, disertaţii şi lucrări susţinute în 

cadrul manifestărilor ştiinţifice. La sfârşitul anului 2012 existau 503 înregistrări în depozitul 

digital ARTHRA din care: 

• articole științifice: 232 înregistrări; 

• rezumate teze doctorat: 104 înregistrări; 

• bibliografii și repertorii: 167 înregistrări.  

În cadrul bibliotecii sunt disponibile următoarele aplicaţii software: 

1. aplicaţii software destinate personalului bibliotecii: 

• Sistem integrat de bibliotecă TINLIB 400 

• Aplicaţie software rapoarte bibliotecă TGWORD  

• SIVADOC – management documente 

• Ecosoft Premier – gestiune financiar-contabilă 

• Aplicaţie software Evidenţă chitanţiere 



• Aplicaţie software Gestiune standarde 

• Aplicaţie software Inventariere reviste 

• Aplicaţie software Evidenţă împrumuturi publicaţii 

2. aplicaţii software destinate utilizatorilor (accesibile de pe site-ul bibliotecii)  

• Formulare electronice pentru referinţe prin email (REFBIB şi REM-RO) – permite 

interacţiunea cu bibliotecarul privind furnizarea de referinţe depsre colecţiile şi 

serviciile bibliotecii; formularele sunt disponibile pe site-ul bibliotecii, la secţiunea 

Servicii – Referinţe prin e-mail 

• Actualizare preţ documente - 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 pe site-ul 

bibliotecii, la secţiunea Servicii – Împrumutul publicaţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UTILIZATORII BIBLIOTECII 

 

În Fig.13 ... Fig. 15 sunt prezentate câteva date statistice referitoare la utilizatorii 

bibliotecii. 

 

 

Fig.13. Categoriile de utilizatori înscrişi la bibliotecă în perioada 2008-2012 

 

 

Fig.14. Numărul de utilizatori înscrişi la bibliotecă în perioada 2008-2012 

 



 

 

Fig.15. Repartizarea pe facultăţi a utilizatorilor înscrişi la bibliotecă în perioada 2008-2012 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTE DE INFORMARE 

 

Biblioteca UDJG oferă o serie de instrumente de informare online, utile pentru 

utilizatorii săi, după cum urmează: 

 

a) instrumente bibliografice: 

1. Buletin bibliografic noutăţi carte: 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură;  

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

2. Repertoriul publicaţiilor periodice româneşti şi străine: 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură;  

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

3. Repertoriul tezelor de doctorat: 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură; 

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

4. Repertoriul documentelor electronice 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură;  

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

5. Repertoriul Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi intrate în 1978-2009 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură; 

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

6. Repertoriul lucrărilor de referinţă: 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură;  

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

7. Bibliografia cărţilor Shakespeare: 

1. format tipărit, accesibil în sălile de lectură;  

2. format electronic, http://www.lib.ugal.ro/colectii_bib.html 

8. Bibliografii. Repertorii (arhivă digitală), http://www.lib.ugal.ro/arthra 

 

b) materiale informative 

• Baze de date în acces deschis, http://www.slideshare.net/lursachi/baze-de-date-n-

acces-deschis 

• Bibliotecarul-formator în cultura informaţiei: o necesitate în societatea cunoaşterii, 

http://www.slideshare.net/lursachi/bibliotecarul-formator-in-cultura-informatiei 

• Instrumente destinate învăţării pe tot parcursul vieţii utilizând cultura informaţiei, 

http://www.slideshare.net/lursachi/instrumente 

• Locul Bibliotecii "Dunărea de Jos" Galaţi în spaţiul Internet, 

http://www.slideshare.net/lursachi/budjginternet 

• Noi concepte şi tehnici implementate de biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, http://www.slideshare.net/lursachi/new-concepts-and-techniques-implemented-

by-dunarea-de-jos-university-library-of-galati 

• SIPTEH: sistem integrat de conţinut tehnic digital, 

http://www.slideshare.net/lursachi/sipteh-sistem-integrat-de-continut-tehnic-digital 

• Tehnologiile web 2.0 în biblioteci: model de cercetare bibliografică, 

http://www.lib.ugal.ro/arthra/handle/123456789/341
http://www.slideshare.net/lursachi/baze-de-date-n-acces-deschis
http://www.slideshare.net/lursachi/baze-de-date-n-acces-deschis
http://www.slideshare.net/lursachi/bibliotecarul-formator-in-cultura-informatiei
http://www.slideshare.net/lursachi/sipteh-sistem-integrat-de-continut-tehnic-digital


http://www.slideshare.net/lursachi/tehnologiile-web-20-in-biblioteci-model-de-

cercetare-bibliografica 

• Viziunea unui bibliotecar de referinţe despre cultura informaţiei, 

http://www.slideshare.net/lursachi/viziunea-bibliotecarului-de-referinte-despre-cultura-

informatiei 

 

c) ghiduri / pagini web 

• Ghidul bibliotecii (format tipărit, accesibil în sălile de lectură) 

• Ghidul utilizatorului bibliotecii, http://www.slideshare.net/lursachi/ghidul-utilizatorului-

budjg-2012 

• Site-ul bibliotecii, http://www.lib.ugal.ro 

• Site-ul Compartimentului Referinţe şi cercetare bibliografică, 

http://lursachi.wix.com/budjg_referinte 

d) tutoriale online cultura informaţiei: http://www.slideshare.net/lursachi 

• Dezvoltarea unei teme de cercetare, http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-

unei-teme-de-cercetare 

• Căutarea publicaţiilor în cataloagele tradiţionale ale bibliotecii UDJG, 

http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca 

• Căutarea publicaţiilor în catalogul electronic al bibliotecii UDJG, 

http://www.slideshare.net/lursachi/cautare-electronica-a-publicatiilor-in-biblioteca 

• Citarea surselor de informare, http://www.slideshare.net/lursachi/citarea-surselor-de-

informare 

• Dezvoltarea unei teme de cercetare, http://www.slideshare.net/lursachi/tema-de-

cercetare-8385315 

• Elementele redacţionale ale unei lucrări ştiinţifice, 

http://www.slideshare.net/lursachi/elemente-redactionale-bibliografia 

• Localizarea tradiţională a publicaţiilor în biblioteca UDJG, 

http://www.slideshare.net/lursachi/localizare-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca 

• Localizarea electronică a publicaţiilor în biblioteca UDJG, 

http://www.slideshare.net/lursachi/localizarea-electronica-a-publicatiilor-in-biblioteca 

• Realizarea unei bibliografii, http://www.slideshare.net/lursachi/realizarea-unei-

bibliografii 

• Utilizarea resurselor Internet, http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-

internet 

• Utilizarea bazelor de date de periodice, http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-

bazelor-de-date 

 

SCHIMBUL INTERBIBLIOTECAR 

 

Biblioteca UDJG are relaţii de schimb interbibliotecar cu un număr de 58 de 

parteneri din ţară şi 56 de parteneri externi din 22 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, în anul 2012, au intrat în colecții un 

http://www.slideshare.net/lursachi/tehnologiile-web-20-in-biblioteci-model-de-cercetare-bibliografica
http://www.slideshare.net/lursachi/tehnologiile-web-20-in-biblioteci-model-de-cercetare-bibliografica
http://www.slideshare.net/lursachi/viziunea-bibliotecarului-de-referinte-despre-cultura-informatiei
http://www.slideshare.net/lursachi/viziunea-bibliotecarului-de-referinte-despre-cultura-informatiei
http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare
http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare
http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-bazelor-de-date
http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-bazelor-de-date


număr de 626 volume de reviste şi 248 volume de cărţi; au fost expediate către partenerii 

interni şi externi 429 volume de cărţi şi 558 volume de reviste. 

 

 

11.02.2013 

 

        Şef serviciu bbiliotecă, 

        Mioara Voncilă 

 

 


