Surse de informare

Compartimentul Referinţe şi
cercetare bibliografică

Cataloagele bibliotecii
Catalogul tradiţional alfabetic (cărţi, reviste)
Catalogul tradiţional sistematic (cărţi, reviste)
Catalogul analitic al articolelor revistelor de IPA

Accesul utilizatorului
în bibliotecă

Instrumente bibliografice
Buletinul bibliografic al noutăţilor de cărţi
Repertoriul tezelor de doctorat

Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

Repertoriul lucrărilor de referinţă
Repertoriul periodicelor
Repertoriul analelor universităţii
Repertoriul documentelor electronice
Instrumente web
Pagina web a bibliotecii
Pagina Facebook a bibliotecii
Pagina slideshare instrumente de informare online

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi
Consultaţi Ghidul utilizatorului!

Consultaţi pagina web a
BUDJG!

Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Performanţa ta este prioritatea noastră!
Str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţi
Tel: +40 336 130 134
Fax: +40 236 461 353
E-mail: refbib@ugal.ro
Facebook: http://www.facebook.com/
biblioteca.udjgalati
Slideshare: http://www.slideshare.net/lursachi

http://www.lib.ugal.ro
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Permisul de bibliotecă

Împrumutul publicaţiilor

Actele necesare pentru înscrierea la BUDJG:

Studenţi / personal universitate
număr publicaţii împrumutate: max. 10
 împrumut pe termen lung: 90 zile
prelungire împrumut: 2 x 21 zile
 împrumut pe termen scurt: 28 zile
prelungire împrumut: 1x 21 zile
 împrumut pe termen f. scurt: 14 zile
prelungire împrumut: 1 x 7 zile

Categoriile de utilizatori
La BUDJG au acces următoarele categorii de
utilizatori:
utilizatori interni

studenţi

cadre didactice

personal universitate

cadre medicale

preoţi

elevi în ultimul an de liceu
utilizatori externi

personal perfecţionare

personal cercetare








legitimaţie student /
legitimaţie serviciu /
carnet student /
adeverinţă secretariat facultate
carnet elev
carte identitate

La bibliotecă, utilizatorul va avea:





Fişa contract utilizator
Permis bibliotecă
Permis Internet
Cont utilizare copiator

Ca utilizator al BUDJG se pot împrumuta publicaţii de la sediul central şi filiale prin consultarea:

catalogului tradiţional/electronic;

instrumentelor bibliografice din sălile de
lectură;

paginii web a bibliotecii.

Alte menţiuni
Circuitul utilizatorului în bibliotecă

Pentru a solicita o publicaţie
pe care ai identificat-o în cataloagele noastre, notează:

titlul

autorul

localizarea

cota de raft

Valabilitatea permisului de bibliotecă diferă astfel:
 cadrele didactice şi salariaţii universităţii pentru
perioada în care sunt încadraţi la universitate;
 cadrele medicale pe o perioadă de 5 ani; permisul
se va viza la începutul fiecărui an universitar;
 studenţii pe toată durata studiilor; permisul se va
viza la începutul fiecărui an universitar;
 elevii pe o perioadă de un an;

La vizualizarea înregistrării bibliografice verifică
numărul de exemplare şi disponibilitatea
(împrumutată / la raft).

*****************

Cadre didactice
număr publicaţii împrumutate: max. 20
 împrumut pe termen lung: 90 zile
prelungire împrumut: 2 x 21 zile
 împrumut pe termen scurt: 28 zile
prelungire împrumut: 1x 21 zile
 împrumut pe termen f. scurt: 14 zile
prelungire împrumut: 1 x 7 zile
număr publicaţii împrumut special (grant): 50
perioada de împrumut: 1 an

 utilizatorii externi pe o perioadă de un an;
 persoanele din alte localităţi (înscrise la doctorat,
definitivat sau pentru cercetare în diverse domenii),
studenţi înscrişi la alte universităţi etc. care vor să
apeleze la serviciile bibliotecii pe o perioadă scurtă,
accesul în sălile de lectură şi la sala multimedia se
realizează pe baza cărţii de identitate; nu vor putea
împrumuta publicaţii la domiciliu.







documente electronice (>2 ex.): 7 zile
împrumut interbibliotecar: < 5 publicaţii
consultare Internet: 1 h/zi
utilizatorii externi: împrumut la sală
elevii: 5 publicaţii; 28 zile

SANCŢIUNI





nerestituirea la termen a publicaţiilor;
pierderea sau distrugerea publicaţiilor;
utilizarea permisului altei persoane;
scoaterea publicaţiilor din sală.

