CUM?

Surse de informare
Ghidul utilizatorului

Ghidul bibliotecii

Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

Permisul de intrare la bibliotecă
Cartea de identitate
Carnetul de student

UNDE?
Sediul Central
Str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţi
Filiala Ştiinţe economice şi umaniste
Str. Gării nr. 63-65, 800003 Galaţi
Filiala Facultăţii de Medicină şi Farmacie












Dezvoltarea unei teme de cercetare
Surse de informare utilizate în activitatea de
cercetare
Utilizarea resurselor Internet
Utilizarea bazelor de date
Căutarea tradiţională a publicaţiilor
Căutarea electronică a publicaţiilor
Localizarea tradiţională a publicaţiilor
Localizarea electronică a publicaţiilor
Citarea surselor de informare
Realizarea unei bibliografii

Str. Oţelarilor nr. 25, 800649 Galaţi
Filiala Facultăţii de Inginerie din Brăila
Calea Călăraşilor nr. 29, 810017 Brăila
Filiala Facultăţii de Litere
Str. Domnească nr. 111, 800201 Galaţi

CÂND?
Luni-vineri: 8-16

TOATE ÎNTR-UN SINGUR LOC!

Performanţa ta este prioritatea noastră!

Tutoriale cultura informaţiei

SERVICIILE BIBLIOTECII
Universităţii “Dunărea de Jos”
din Galaţi

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

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

2013

Servicii gratuite

Servicii contra-cost

1 referinţe din toate punctele de intrare în bibliotecă
2 consultarea cataloagelor tradiţionale şi a celui electronic

Tarife servicii
2012-2013
Taxă eliberare permis BUDJG

0 lei

Taxă eliberare duplicat permis

20 lei

Copie xerox alb/negru A4

0,10 lei/pag.

Copie xerox alb/negru A3

0,20 lei/pag.

Copie xerox color A4

3 consultarea colecţiilor în sălile de lectură cu acces
liber la raft şi a documentelor aflate în depozite

4 consultarea documentelor electronice
5

consultarea bazelor de date proprii sau bazelor de
date on-line la care biblioteca universităţii are abonament sau acces gratuit

1 leu/pag.

1 servicii de imprimare alb/negru şi color

Copie document pe suport electronic
(CD-ROM/DVD-ROM) - cu suportul
utilizatorului

2

Imprimare monocolor A4

0,20 lei/pag.

Imprimare color tip text A4

0,40 lei/pag.

servicii de fotocopiere documente, în conformitate
cu prevederile legii dreptului de autor

3

servicii de copiere documente în format electronic
pe CD-ROM/DVD-ROM

4 servicii de scanare documente

Imprimare color tip fotografie A4
Scanare documente
Cercetare bibliografică

5 servicii de cercetare bibliografică, în urma unui in-

2 lei

1 leu/pag.
1 leu/scanare
3 lei/10 referinţe
5 $/10 referinţe

terviu de referinţe

6 serviciul de împrumut interbibliotecar (ILL)


6 consultarea pe calculatoare a CD-urilor, DVD-urilor,
USB-urilor proprii (după ce au fost verificate şi devirusate de custode)

7 asistenţă tehnică de specialitate privind utilizarea



achitarea taxei poştale de solicitare şi restituire
a publicaţiilor împrumutate sau a altor taxe impuse de biblioteca furnizoare
achitarea serviciului de scanare a documentelor
solicitate prin ILL, în conformitate cu prevederile
legii dreptului de autor, în cazul livrării electronice a acestora.

instrumentelor de informare din bibliotecă

8 asistenţă tehnică pentru servicii de copiere
9 referinţe bibliografice prin e-mail

Mai multe detalii legate de serviciile
bibliotecii aflaţi în Ghidul bibliotecii!

Taxe poştale împrumut interbibliotecar
Taxe întârziere restituire publicaţii

0,05 lei/ex./zi
până la 50% din
valoarea de inventar actualizată a publicaţiei

