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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂŢII

Biblioteca Universității «Dunărea de Jos» s-a înființat în anul 1974, prin contopirea fondurilor de
documente ale bibliotecilor Institutului Politehnic și Institutului Pedagogic din Galați (în total 316.462
unități bibliografice).
Biblioteca joacă un rol important în întreaga infrastructură de informație a universității, ea
sprijină cercetarea comunității științifice locale prin popularizarea resurselor sale sau prin acordarea
de servicii de alerte individuale la cerere.
Funcția majoră a biblioteciii a rămas, însă, cea de dezvoltare a colecțiilor; colecții care să
răspundă necesităților informaționale ale comunității academice locale. Conținutul colecțiilor și
serviciile bibliotecii sprijină atât formarea educațională cât și cercetarea din universitate, biblioteca
răspunzând la necesitățile mediului în care și pentru care a fost inființată.
Întreaga activitatea a bibliotecii nu trebuie să fie statică, ci sensibilă la schimbările lumii
exterioare care au un impact puternic asupra componenței colecțiilor, accesului la acestea și asupra
serviciilor bibliotecare. Schimbările continue din mediul universitar produc schimbări în interiorul
bibliotecii, schimbări tehnologice, intelectuale și sociale. Toate aceste schimbări au o influență
puternică asupra modului în care biblioteca informează mediul academic, dar și asupra modului în care
specialiștii din bibliotecă își văd conturat rolul în cadrul învățământului superior, în cadrul procesului
educațional și al procesului de cercetare.
Succesul bibliotecii depinde de modul în care se adaptează dinamismului și complexității lumii
academice, acestea influențând structura organizatorică, structura colecțiilor și serviciile oferite de
aceasta.
În ultimii ani biblioteca a parcurs un proces amplu de reabilitare, atât la nivelul structurii
colecțiilor cât și al diversității serviciilor oferite.
Progresele tehnologiei informației au dus la integrarea în cadrul colecțiilor a unei mari
diversități tipologice a documentelor. Managementul actual al colecțiilor include decizii legate de
politica de achiziții partajate, de problematica catalogării sau clasificării tipologiei de resurse, de
digitizarea și arhivarea materialelor și accesibilitatea pe Internet, precum și probleme legate de
păstrarea documentelor.

La sfârșitul anului 2018, colecțiile bibliotecii cuprind un număr total de 464977 volume
de bibliotecă (cărți, enciclopedii, dicționare, reviste, microfișe, CD-ROM-uri, STAS-uri, brevete
de invenție), în anul 2018 numărul de volume intrate este de 3769.
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În cele 7 săli de lectură de la Sediul Central și din cadrul filialelor bibliotecii sunt puse la
dispoziția utilizatorilor, în acces liber la raft, un număr de 54955 volume de bibliotecă (cărți, teze de
doctorat și publicații periodice românești și străine).
Pentru diversificarea colecțiilor și asigurarea suportului informațional pentru specializările
existente în cadrul universității, s-au achiziționat un număr de 2132 documente în format electronic (CDROM); de asemenea, universitatea a avut asigurat în anul 2017 accesul online, în cadrul consorțiului Anelis
Plus, la conținutul abstractelor și la conținutul full-text al publicațiilor științifice din următoarele baze
de date: Science Direct, S c o p u s , SpringerLink Journal, Thomson Reuters – Derwent Innovations Index,
Thomson Reuters – Web of Science, Thomson Reuters – Journal Citation Reports, și 2000 titluri cărți
electronice din toate domeniile care pot fi accesate full-text, în Depozitul Național ANELIS PLUS la adresa:
https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/ .

Biblioteca și-a dezvoltat o rețea informatizată, în prezent există un număr de 59 de
calculatoare funcționale, 35 stații de lucru pentru utilizatori, cu acces la Internet și la bazele de date
proprii ale bibliotecii, sunt destinate utilizatorilor), aplicațiile specifice de bibliotecă sunt găzduite pe
3 servere.
În ultimii doi ani se observă o scădere a numărului de documente împrumutate la domiciliu și a
documentelor consultate în sălile de lectură, o migrare a utilizatorilor către informația în format
electronic, accesibilă oricând și în afara spațiului fizic al bibliotecii. Aceasta conturează una din direcțiile
strategice ale bibliotecii, și anume dezvoltarea unei bibliotecii digitale și a depozitului digital instituțional
ARTHRA (www.arthra.ugal.ro ).
Dezvoltarea și diversificarea tehnologiilor informaționale duc implicit la schimbări în structura
resurselor umane, la specializarea și perfecționarea continuă a personalului bibliotecii. Tot personalul
bibliotecii cu studii superioare a urmat cursuri postuniversitare de bibliologie și știința informării, restul
personalului de specialitate având studii postliceale de biblioteconomie. Pentru perfecționarea continuă, în
fiecare an, specialiști din cadrul bibliotecii participă la lucrările Conferinței Naționale a Asociației
Bibliotecarilor din România sau la lucrările anuale ale secțiunilor de lucru ale acestei asociații. În acest cadru
au fost dezvoltate mici proiecte comune bibliotecilor universitare, cum sunt REM-RO (referințe prin email
România), pagina găzduită pe serverul Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos”.

La sfârșitul anului 2015 biblioteca a finalizat cercetările privind implementarea unui nou soft
de bibliotecă. Începând cu 1 ianuarie 2016 managementul documentelor în format electronic este
realizat prin intermediul softului open source Koha (https://opac.lib.ugal.ro/ ).
Biblioteca universității are relații de schimb interbibliotecar cu un număr de 75 de
parteneri din țară și 67 de parteneri externi din 22 de țări (Albania, Argentina, Austria, Belgia,
Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Spania, S.U.A., Taiwan, Ucraina). În cadrul schimbului
interbibliotecar, în anul 2018, au intrat în colecții un număr de 371 titluri de publicații (cărți, reviste
și documente electronice) într-un număr de 825 de volume.
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Spațiile bibliotecii

Filială/ Locație

Spațiu
depozite
(m2)

Spațiu
sală
lectură
(m2)

Spațiu
administrativ
(m2)

Total
spațiu
(m2)

Nr.
locuri
în sală

Sală lectură
documentare

142,06

110,40

-

252,46

40

Sală lectură –
documente tehnice

110,83

115,73

-

226,56

60

Împrumut

351,54

-

-

351,54

-

Sală multimedia

-

30,24

-

30,24

4

Birouri

-

-

141,40

141,40

Sală lectură

-

140,00

-

140,00

60

Împrumut

188,00

-

-

188,00

-

Sală lectură și
împrumut

207,36

53,64

75,31*

336,31

80

Sală multimedia

-

14,12

-

14,12

4

Biblioteca Facultății de
Științe Juridice, Sociale
și Politice*****

Sală lectură,
împrumut,
multimedia

-

106,6

-

106,6

31

Biblioteca Facultății de
Litere**

Sală de lectură

-

54,00

-

54,00

20

56,50

-

-

56,5

-

-

56,50

-

56,5

24

-

55

-

55

20

27,00

-

27,00

18

12,00

-

-

12,00

-

Sediul Central

Filiala de Științe
Economice și Umaniste

Biblioteca Facultății de
Medicină și Farmacie

Biblioteca Facultății de
inginerie din Brăila
Biblioteca Facultății de
Arte

Secție

Împrumut
Sală de lectură
Sală de lectură

Biblioteca Facultății de
Educație
Fizică
și
Sport***

Sală de lectură

Biblioteca Facultății de
Istorie, Filosofie
și
Teologie****

Depozit
Sală lectură

-

21,00

-

21,00

15

Centru de documentare
Europeană*****

Sală de lectură

-

80,00

-

80,00

12

1068,29

864,23

216,71

2644,23

388

TOTAL

* - spații anexe (hol, scări, grup sanitar)

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro
Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.
3/15

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Notă:
**Spațiu administrat de Facultatea de Litere
***Spațiu administrat de Facultatea de Educație Fizică și Sport
****Spațiu administrat de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
*****Spațiu administrat de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Denumire

Locație

Adresă

Biblioteca – Sediul Central

Corp U

Galați,Str. Domnească 47

Filiala de Științe Economice și Umaniste

Corp IC

Galați, Str. Gării nr. 63-65

Biblioteca Facultății de Medicină și Farmacie

Corp MF

Galați, Str. Oțelarilor nr. 25

Biblioteca Facultății de Inginerie din Brăila

-

Brăila, Str. Călărașilor nr. 29

Biblioteca Facultății de Litere

Corp AS

Galați, Str. Domnească nr. 111

Biblioteca Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice

Corp AE

Galați, Str. Domnească nr. 111

Biblioteca Facultății de Educație Fizică și Sport

Corp A

Galați, Str. Gării nr. 63-65

Centrul de Documentare Europeană

Corp AE

Galați, Str. Domnească nr. 111

1. Structura colecțiilor bibliotecii, pe tipuri de documente, în cadrul filialelor și a secțiilor bibliotecii la
31.12.2018

Denumire Filială/ Secție

Cărți
(vol.)

Teze de Publicații
doctorat periodice
(vol.)
(vol.)

Doc.
electronice
(vol.)

Standarde
(vol.)

Brevete
(vol.)

Biblioteca – Sediul Central

196410

5533

97693

1133

36441

18560

Sală documente tehnice sala 2

47495

-

-

-

36441

18560

Sală documentare – sala 1

854

5533

97693

-

-

-

Împrumut

148061

-

-

-

-

-

Multimedia

-

-

-

1133

-

-

Filiala de Științe Economice
și Umaniste

50173

-

12392

-

-

Sala de lectură

16242

-

12392

-

-

-

Împrumut

33931

-

-

-

-

-

Biblioteca Facultății de
Medicină și Farmacie

8686

-

1840

62

-

-
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Denumire Filială/ Secție

Cărți
(vol.)

Teze de Publicații
doctorat periodice
(vol.)
(vol.)

Doc.
electronice
(vol.)

Standarde
(vol.)

Brevete
(vol.)

Biblioteca Facultății de
Inginerie din Brăila

15723

-

2902

510

-

-

Biblioteca Facultății de
Științe Juridice, Sociale și
Politice „Konrad Adenauer”

6212

-

2189

-

-

-

Biblioteca Facultății de
Litere

5679

-

-

-

-

-

Biblioteca Facultății de Arte

376

-

223

445

-

-

Centrul de Documentare
Europeană

1557

229

9

-

-

TOTAL /tip documente

284816

117468

2159

36441

18560

TOTAL volume

464977

5533

Baze de date științifice online achiziționate in anul 2018:
•

număr de baze de date științifice abonate: 6
1. ScienceDirect*
2. Scopus*
3. SpringerLink*
4. Thomson Reuters – Derwent Innovations Index*
5. Thomson Reuters – Web of Science*
6. Thomson Reuters – Journal Citation Reports*

(*acces din Intranet/acces mobil, pe bază de cont și parolă)

•

2018 - număr accesări ale bazelor de date: 194040

•

2018 - număr vizite pe pagina web a bibliotecii: 74602

•

2018 - număr accesări ale depozitului digital instituțional ARTHRA: 2457
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Serviciile bibliotecii în anul 2018:
•

achiziția de cărți: 2379 volume / 760 titluri

•

achiziția de reviste: 1109 volume / 306 titluri

•

achiziția de standarde: 125 volume / 125 titluri

•

achiziția de documente electronice: 156 volume / 87 titluri

•

împrumutul de publicații: 16622 volume (în sălile de lectură), 4571 volume (împrumut la
domiciliu)

•

împrumutul interbibliotecar: 215 titluri solicitate de BUDJG / 180 titluri primite; 151 titluri
solicitate de alte biblioteci / 10 titluri furnizate de BUDJG

•

referințe bibliografice: 1736 cereri / 87400 referințe bibliografice / 492 bibliografii

•

instrumente bibliografice (buletine, repertorii, ghiduri, tutoriale), elaborate după anul 2000:
66 titluri

Cataloage de bibliotecă:
Cataloage tradiționale pe fișe: 8
Catalog electronic TINLIB - funcțional din 1999
Catalog electronic KOHA - funcțional din ianuarie 2016
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Catalogul online al Bibliotecii: https://opac.lib.ugal.ro/

Instrumente de informare a utilizatorilor
Biblioteca a realizat o serie de instrumente de informare pe care le-a pus la dispoziția utilizatorilor săi și
anume: tutoriale, ghiduri, prezentări, bibliografii tematice, acestea pot fi consultate pe site-ul bibliotecii
(http://www.lib.ugal.ro/Instrumente_informare.html ) sau în cadrul Depozitului digital instituțional
ARTHRA al universității noastre (http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2514 )
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Instrumente bibliografice
Buletin bibliografic noutăți carte: format tipărit, accesibil în sălile de lectură;
format electronic, http://www.lib.ugal.ro/Carti.html
Repertoriul publicațiilor periodice românești și străine: format tipărit, accesibil în sălile de lectură;
format electronic, http://www.lib.ugal.ro/Periodice.html
Repertoriul tezelor de doctorat: format tipărit, accesibil în sălile de lectură;
format electronic, http://www.lib.ugal.ro/Teze_de_doctorat.html
Repertoriul documentelor electronice format tipărit, accesibil în sălile de lectură;
format electronic, http://www.lib.ugal.ro/Documente_electronice.html
Repertoriul Analelor Universității „Dunărea de Jos” din Galați intrate în 1978-2012
format electronic, http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2525
Repertoriul lucrărilor de referință: format tipărit, accesibil în sălile de lectură;
format electronic, http://www.lib.ugal.ro/Lucrari_de_referinta.html
Lista brevetelor de invenții, http://www.lib.ugal.ro/Brevete_inventii.html
Lista bibliografiilor (arhivă digitală), http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2515
Ghiduri pentru cercetarea științifică (utilizarea bazelor de date, managementul referințelor, tutoriale cultura
informației), disponibile în depozitul digital ARTHRA: 58

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2463
Ghidurile bibliotecii pe domenii de cercetare, disponibile în depozitul digital ARTHRA: 30
https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2771
Ghiduri video de utilizare a softului integrat de bibliotecă Koha (unice în România!): 30
Descrise în catalogul online, https://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opacshelves.pl?op=view&shelfnumber=247
Publicate pe YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=N_OMGTcYeuM&list=PLBFUMpTCU4xntMYmRB_xPoVVZ3UxGp7
86
Instrumente de marketing, disponibile în depozitul digital ARTHRA: 36
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2436

Informatizarea bbiliotecii
Computere: 59 (funcționale) din care:
• Servere: 3 servere
• Stații de lucru: 56 stații de lucru din care:
◦ 21 stații de lucru pentru personalul bibliotecii
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◦ 35 stații de lucru pentru utilizatori :
▪ 28 stații de lucru cu acces la Internet și la catalogul electronic al Bibliotecii (OPAC)
▪ 7 stații cu acces la catalogul electronic al Bibliotecii (OPAC)
Imprimante: 7
Scannere: 4
Copiatoare: 4 (cu funcții de imprimantă de rețea)
Cititoare de barcoduri: 12
Înregistrări în bazele de date ale bibliotecii (1999-2018)
Soft integrat de bibliotecă TLIB (1999-2018):
total volume de bibliotecă: 157482
total titluri cărți: 57660
total titluri reviste: 2001
total titluri documente electronice: 1862
total cititori înregistrați: 23740, din care 8482cititori activi.
Soft integrat de bibliotecă KOHA (2016-2017)
Indicator
Titluri

42604

Numere inventar

67626

Autori

11498

Vedete de subiect

7603

Utilizatori

2779

Împrumuturi

673

Depozitul digital instituțional ARTHRA (2012-2017) www.arthra.ugal.ro
Indicator
Număr titluri

4418

Număr autori

1957

Număr subiecte

7450

Număr teze doctorat

132

Număr rezumate teze

641

Număr articole (anale științifice)

2003

Articole diverse (biblioteca)

1555

Cărți

4
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Resurse online pe pagina web a bibliotecii
total resurse online gratuite: 1568, din care:
•

baze de date cu acces deschis: 45

•

depozite digitale instituționale: 20

•

biblioteci digitale: 19

•

reviste pe domenii cu acces deschis: 1071

•

lucrări de referință (dicționare, enciclopedii etc.): 78

•

resurse Internet tematice: 315

•

alte resurse Internet (universități, biblioteci, edituri, motoare de căutare etc.): 20

Resurse software
Aplicații software destinate asigurării serviciilor de bibliotecă:
Sistem integrat de bibliotecă: TINLIB 400
Sistem integrat de bibliotecă KOHA
Sistem de management al documentelor digitale DSpace
Aplicație software rapoarte bibliotecă TGWORD
Ecosoft Premier – gestiune financiar-contabilă
Aplicație software - Evidență chitanțiere
Aplicație software - Gestiune standarde
Aplicație software - Inventariere reviste
Aplicație software - Evidență împrumuturi publicații
Aplicații software destinate utilizatorilor (accesibile de pe site-ul bibliotecii):
Formulare electronice pentru referințe prin email (REFBIB și REM-RO)
Actualizare preț documente
Publicații științifice transmise în cadrul schimbului interbibliotecar intern și internațional
Publicația științifică „Analele Universității “Dunărea de Jos” din Galați” a Universității “Dunărea de Jos” din
Galați are apariție anuală, bianuală sau trimestrială, fiind publicată în limbi străine de circulație internațională.
Primele fascicole au început să fie publicate începând cu anul 1978 sub denumirea de “Buletinul Universității
din Galați”. În prezent acestea sunt publicate în 22 de fascicole, dintre care o mare parte sunt acreditate de
către CNCSIS:

Fascicula I și Fascicula III, Fascicula VIII, Fascicula XIII, Fascicula XIV și Fascicula XXII au articolele
indexate, în acces deschis, și în Depozitul digital instituțional ARTHRA:
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Fascicula I: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2524 (457 articole indexate)

Fascicula III: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/411 (221 articole indexate)

Fascicula VIII: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/425 (158 articole indexate)
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Fascicula XIII: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4929 (52 articole indexate)
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Fascicula XIV: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/421 (326 articole indexate)

Fascicula XXII: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/429 (56 articole indexate)

1. Fascicola I: Economie și informatică aplicată (ISSN 1584-0409) Schimb interbibliotecar : nr. de
parteneri externi: 12 (7 țări); nr. de parteri interni: 17 (numai în format electronic)
http://www.eia.feaa.ugal.ro/
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2. Fascicola II: Matematică. Fizică. Mecanică teoretică (ISSN 2067-2071), începând cu 2007 devine:
Matematică. Fizică. Chimie. Informatică (ISSN 1842-6506) în 2009 revine la titlul initial. Schimb
interbibliotecar =
nr. de parteneri externi: 26 (16 țări); nr. de parteneri interni: 19
http://www.phys.ugal.ro/Annals_Fascicle_2/

3.Fascicola III: Electrotehnică. Electronică. Automatică. Informatică (ISSN 1221-454X) Schimb
interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 18 (10 țări); nr. de parteneri interni: 19 (numai în format
electronic) http://www.ann.ugal.ro/eeai/
4. Fascicola IV: Frigotehnie. Motoare cu ardere internă. Cazane și turbine (ISSN 1221-4558) Schimb
interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 11 (8 țări); nr. de parteneri interni: 15
http://www.stim.ugal.ro/Items/Annals/Annals.htm

5.Fascicola V: Tehnologia construcțiilor de mașini (ISSN 1221-4566) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri externi: 10 (7 țări); nr. de parteneri interni: 11
http://www.tcm.ugal.ro/Anale/index.html
6.Fascicola VI: Food Technology (ISSN 1843-5157) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 9
(6 țări); nr. de parteneri interni: 17, https://www.ann.ugal.ro/tpa/
7.Fascicola VIII: Tribologie (ISSN 1221-4590) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 10 (7
țări);
nr.
de
parteneri
interni:
17,
(numai
in
format
electronic)
http://www.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htm

8.Fascicola IX: Metalurgie și știința materialelor (ISSN 1453-083X) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri externi: 15 (11 țări); nr. de parteneri interni: 16 http://www.sim.ugal.ro/Annals.htm
9.Fascicola X: Mecanică aplicată (ISSN 1221-4612) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 12
(7 țări); nr. de parteneri interni: 17, (numai in format electronic)

www.mrm.ugal.ro/anale.htm

10.Fascicola XI: Construcții navale (ISSN 1221-4620) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi:
16
(11
țări);
nr.
de
parteneri
interni:
9
http://www.naoe.ugal.ro/index.php?p=analele_universitatii_fascicola_xi_arhives_2011

11.Fascicola XII: Utilajul și tehnologia sudării (ISSN 1221-4639) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri externi: 20 (14 țări); nr. de parteneri interni: 14
http://www.cmrs.ugal.ro/AWET.htm
12.Fascicola XIII: Limbă și literatură (ISSN 1221-4647) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi:
5 (1 țări); nr. de parteneri interni: 21
http://www.litere.ugal.ro/prev/docint/CERCETARE/Publicatii/Anale.%20Fascicula%20XIII.%20Limba%20si%20li
teratura/Indexare.htm

13.Fascicola XIV: Inginerie mecanică (ISSN 1224-5615) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi:
10 (8 țări); nr. de parteneri interni: 16

http://www.ann.ugal.ro/im/

14.Fascicola XV: Educație fizică și management în sport (ISSN 1454-9832) Schimb interbibliotecar =
nr. de parteneri externi: 3 (2 țări); nr. de parteneri interni: 15 http://www.efms.ugal.ro/
15.Fascicola XVII: Medicină (ISSN 1583-2074) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 5 (4 țări);
nr. de parteneri interni: 13 http://www.med.ugal.ro/annals.htm

16.Fascicola XVIII: Filosofie (ISSN 1583-512X) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 4 (1 țară);
nr. de parteneri interni: 15 http://www.filosofie.ugal.ro/anale.html
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17.Fascicola XIX: Istorie (ISSN 1583-7181) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 4 (1 țară); nr.
de parteneri interni: 20 http://www.istorie.ugal.ro/anale/anale2.htm

18.Fascicola XX: Sociologie (ISSN 1842-6492) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri externi: 3
(1țară); nr. de parteneri interni: 17 http://www.filosofie.ugal.ro/RVSociologie.htm
19.Fascicola XXI: Psihologie și științele educației (ISSN 1842-1318) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri externi: 4(1 țară); nr. de parteneri interni: 22
www.dppd.ugal.ro/
20.Fascicola XXII: Drept și administrație publică (ISSN 1843-8334) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri externi 4(1 țară); nr. de parteneri interni: 22 interni www.drept.ugal.ro/anale.php
21.Fascicola XXIII: Mélanges Francophones (ISSN 1843-8539) Schimb interbibliotecar = nr. de parteneri
interni 25, nr. de parteneri 5 (1 țară)

http://www.lit.ugal.ro/index.php/en/

22.Fascicola XXIV: Lexic comun/ Lexic specializat (ISSN 1844-9476) Schimb interbibliotecar = nr. de
parteneri interni 20, nr. de parteneri 5 (1 țară) http://www.lit.ugal.ro/index.php/en/

Șef Serviciu bibliotecă și editura universității,
Ing. Mioara Voncilă
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