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Ai nevoie de o informaţie?

Permisul de intrare la bibliotecă
Cartea de identitate

http://www.lib.ugal.ro/Intreaba_bibliotecarul.html
http://www.lib.ugal.ro/Referinte_prin_e-mail.html
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Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

Cauţi un autor/titlu?

Carnetul de student

UNDE?
Sediul Central

Colecţiile bibliotecii
Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

Str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţi
Filiala Ştiinţe economice şi umaniste
Consultă catalogul alfabetic tradiţional (<1997)
Consultă lista de autori/titluri din OPAC (>1997)

Consultă secţiunea Colecţii de pe site-ul bibliotecii.

Str. Gării nr. 63-65, 800003 Galaţi
Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie
Str. Oţelarilor nr. 25, 800649 Galaţi
Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila
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Cauţi titluri dintr-un domeniu?

Calea Călăraşilor nr. 29, 810017 Brăila
Filiala Facultăţii de Litere
Str. Domnească nr. 111, 800201 Galaţi

Consultă catalogul sistematic tradiţional (<1997)
Consultă lista de subiecte din OPAC (>1997)
Consultă bibliotecarul de referinţe.

CÂND?
Luni-vineri: 8-16
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Cauţi informaţii online?
Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

Performanţa ta este prioritatea noastră!

Consultă bazele de date online.
Consultă resursele online în acces deschis.
Consultă motoarele de căutare academice (secţiunea
Resurse Internet)

http://www.lib.ugal.ro
http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalati
http://www.slideshare.net/lursachi

http://www.lib.ugal.ro
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CĂRŢI

PERIODICE

Sediul central vă pune la dispoziţie:

Sediul central vă pune la dispoziţie:

 teze de doctorat, lucrări de referinţă: dicţionare, enciclopedii, atlase (Sala de Lectură I);
 cărţi de matematică, fizică, chimie, biologie,
informatică, electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, construcţii de nave, industrie chimică, construcţii civile, hidrotehnică,
industrie alimentară, piscicultură, etc. (Sala de
Lectură II, Împrumut).
Filiala Ştiinţe economice şi umaniste vă pune la
dispoziţie cărţi de:
 filosofie, religie, istorie, teologie, economie, drept, pedagogie,
psihologie, educaţie
fizică şi sport (Sala de
Lectură, Împrumut).
Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie vă pune
la dispoziţie cărţi de:
 medicină, stomatologie, farmacie, biologie,
chimie.
Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila vă pune la
dispoziţie cărţi:
 din toate domeniile cunoaşterii umane: ştiinţe
exacte, aplicate, umaniste, sociale; lucrări de
referinţă (dicţionare, enciclopedii) etc.
Filiala Facultăţii de Litere vă pune la dispoziţie cărţi
de:
 lingvistică, literatură, critică literă, jurnalism.

RESURSE ELECTRONICE
Baze de date abonate

 reviste de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, construcţii de nave,
industrie alimentară etc.
(Sala de Lectură I);
 ziare locale şi de pe plan central (Sala de Lectură I);
 standarde şi brevete de invenţii (Sala de Lectură II).
Filiala Ştiinţe economice şi umaniste vă pune la dispoziţie:
 reviste de filosofie, religie,
istorie, teologie, economie,
drept, pedagogie, psihologie,
educaţie fizică şi sport (Sala
de Lectură);
 ziare din domeniul economic
(Sala de Lectură).
Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie vă pune la dispoziţie:

1.
Web of Knowledge;
2.
Science Direct;
3.
ProQuest;
4.
SpringerLink;
5.
Institute of Physics;
6.
Taylor & Francis;
7.
Cambridge Journals Online;
8.
Oxford Journals Collection.
Accesul se face din intranetul universităţii sau
accesul mobil de pe www.anelis.ro/summon.
Documente electronice
Sediul central vă pune la dispoziţie documente electronice din domeniile:







 reviste de medicină.
Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila
vă pune la dispoziţie:
 reviste de agricultură, construcţii
civile.




biblioteconomie;
cursuri operare PC;
ştiinţe sociale (economie, drept, educaţie);
ştiinţe naturale (matematică, fizică, chimie,
geologie, biologie, zoologie, astronomie);
ştiinţe aplicate (medicină, tehnică);
artă, divertisment, sport (muzică simfonică,
instrumentală, vocală, uşoară, populară, tradiţională; teatru, film);
limbă şi literatură;
lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii).

Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie vă pune la
dispoziţie documente electronice din domeniile biologie şi medicină.
Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila vă pune la
dispoziţie cursurile cadrelor didactice de la această
facultate.

