
mentare NATO. Colecţia Lituania.
Capacitatea sălii - 116 locuri. 
(et. 1; tel.: 0(231) 52-433)).
Sala de lectură nr. 2 (SL2): Ştiinţe Filologi-
ce: limbă şi literatura română, rusă, ucrai-
neană. Baza de date EBSCO, SpringerLink, 
Catalogul electronic. Colecţia Institutului 
Cultural Român.
Capacitatea sălii – 160 locuri 
(et. 2, tel.: 0(231) 52-444)).

Sala de lectură nr. 3 (SL3): Ştiinţe 
psihopedagogice, naturii, reale. Arte: psiho-
logie, pedagogie, informatică, matemati-
că, fizică, tehnică, chimie, biologie, medi-
cină, ştiinţe naturale, agricultură, ecologie, 
artă. Colecţia AGEPI. Acces Internet.    
Baze de date: EBSCO, SpringerLink, BioONE, 
Nature Publishing Group Journals, Catalo-
gul electronic. 
Capacitatea sălii - 156 locuri 
(et. 1, tel.: 0(231) 52-434)).
Sala de lectură nr. 4 (SL4), nr. 6 (pentru 
cadrele didactice) (SL6, ODLS): Documen-
te în limbi străine. Acces Internet. Colecţia 
GOETHE. Colecţia WILHELMI. Colecţia JDP 
(SUA) - publicaţii periodice în limba engle-
ză. Baze de date: EBSCO, Catalogul electro-
nic, SumarScanat.
Capacitatea sălii – 130 locuri 
(et. 2, tel.: 0(231) 52-450)).
Sala de lectură nr. 5 (SL5): Publicaţii mu-
zicale. Materiale AV. Audiţii. Interpretări la 
pian. Baza de date: Lucrări Muzicale în  MP3
Capacitatea sălii - 25 locuri 
(et. 1, tel. 0(231) 52-431)).
Serviciul Informare și Cercetare bibli-
ografică (SICB). Expoziții. Bibliografii la 
cerere. Lucrări bibliografice. E-bibliografiil, 
Expoziţii Achiziţii noi, Lunarul Licenţiatului/ 
Masterandului/Doctorandului, Salonul edi-
torial Universitaria. 
Capacitatea sălii – 26 locuri 
(et. 1, tel. 0(231) 52-432)).
Oficiul Referinţe bibliografice (ORB): En-
ciclopedii, dicționare enciclopedice, lingvis-
tice și pe domenii. Bibliografii generale și 
speciale. Cataloage tradiţionale şi electronic. 
Acces Internet, baze de date: EBSCO, Spring-
erLink, „MoldLex”, Catalogul electronic. Ser-
viciul electronic Întreabă bibliotecarul. Im-
primări/copiere pe stick.
(parter, tel. 0(231) 52-426)).
Mediateca (M): Colecţii speciale. Internet. 
Baze de date: EBSCO, SpringerLink, Cata-

logul electronic. Studierea limbilor străine.  
Biblioteca e-Books. Audiţii/vizionări TV. Con-
sultare CD-uri, DVD-uri. Expoziţii.
Capacitatea sălii – 92 locuri 
(et. 2,  tel. 0(231) 52-441)).
Centrul de Documentare al ONU (CD 
al ONU). Centrul Manifestări Culturale 
(CMC): Colecţii speciale. Internet. Baze de 
date ale ONU. Baze de date EBSCO, Springer-
Link, Eu Bookshop. Expoziţii. 
• Clubul de discuţii ONU NORD 
• Centrul Educaţie Civică Europeană
• Centrul de Informare al Uniunii Europe-

ne (EUi)
Capacitatea sălii – 15 locuri 
(et. 2, tel.: 0(231) 52-442)).

 " Acces la cca 56 baze de date (Săli de 
lectură, ORB, SICB, M, CD al ONU)
	Bibliografice:

- Catalogul electronic 
- Sumar Scanat, 
- Lucrări Muzicale în  MP3
	Cu text integral:

- EBSCO, SpringerLink, BioONE, IOP 
Sciense, EDWARD ELGAR Publishing, 
Royal Society Journals and Archi-
ve, Oxford Journals, Cambridge 
Journals Online, Nature Publishing 
Group Journals, E-LIS, Emerald 
DOAJ, OPEN KNOWLEDGE REPO-
SITORY, Baza de date ONU, World 
Bank, Documente UE, Comisia Euro-
peană, EU Bookshop, Polpred etc.

 " Acces Internet (ORB, Săli de Lectură, 
M, CD al ONU, SICB)

 "                (SL1, SL3)
 " Consultare CD-uri , DVD-uri (SL4, M)
 " Procesare texte (M)
 " Informaţii factologice şi referinţe 

pe diverse teme (Oficiul Referințe 
Bibliografice)

 " Informare bibliografică (SICB, SL7)
• Zilele Informării, Zilele Catedrelor
• E-Buletine informative: Achiziţii
    recente

BINE AŢI VENIT
la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi care Vă 
susţine şi Vă ghidează în lumea cărţilor 
şi a resurselor informaţionale naţionale şi 
globale, oferind condiţii şi servicii optime 
de studiu, documentare, cercetare, rec-
reere.
	Împrumut de documente 
     la domiciliu 
Sala de împrumut nr. 1 (SÎ1): Documen-
te știinţifice/beletristică în limbile română, 
rusă, ucraineană. Acces deschis la raft. 
Expoziţii informative şi tematice. Împru-
mut interbibliotecar naţional (parter, tel.: 
0(231)52-418)).
Sala de împrumut nr. 2 (SÎ2): Documente 
didactice/metodice în limbile română, rusă, 
ucraineană. Expoziţii informative şi temati-
ce (parter, tel. 0(231) 52-419)).
Sala de împrumut nr. 3, Oficiul Documen-
te Muzicale (SÎ3, ODM) 
(et.1, tel. 0(231) 52-431)).
Sala de împrumut nr. 4 (SÎ4): Documente 
în limbi străine: manuale, tratate, monogra-
fii, enciclopedii, dicţionare în 57 de limbi ale 
lumii. Baza de date SumarScanat (et. 2, tel. 
0(231) 52-443)).

	Studiu în 12 săli de lectură specializa-
te (763 locuri) pe domenii cu terminale 
OPAC, acces Internet,            , baze de 
date, expoziţii informative şi tematice 
tradiționale/on-line. 

Sala de lectură nr. 1 (SL1): Ştiinţe Socio- 
umanistice și economice: filosofie, socio-
logie, economie, drept, contabilitate, ma-
nagement, geografie, istoria românilor şi 
universală în limbile română, rusă. Acces 
Internet.        Baze de date: EBSCO, Sprin-
gerLink, „MoldLex”, World Bank e-Library, 
Polpred, OPEN KNOWLEDGE REPO- SITORY. 
Biblioteca Depozitară Regională a Băncii 
Mondiale. Punctul de Informare și Docu-



• E-buletine informative Achiziții recente, 
Expoziţii on-line Achiziţii noi.

• Reviste bibliografice informative.
• DSI – difuzare selectivă a informa-

       ţiei.
• Atribuirea indicelui CZU tezelor şti- 

inţifice.
 " Copierea documentelor din colecţia 

Bibliotecii (XEROX) (SÎ2, parter) în 
corespundere cu legislaţia în vigoa-
re.

 " Activităţi culturale: Clubul Cărţii (Sa-
loanele Literar, Muzical) lansări de car-
te, Clubul ONU NORD, Clubul BiblioSpi-
ritus, Teleinformaţii.

 " Activităţi ştiinţifice: Colloquia Profes-
sorum, Colloquia Bibliothecariorum, 
Zilele Bibliotecii şi a Universității.

 " Pagina Web: http://libruniv.usarb.md
• Catalogul Electronic, Arhiva electro-

nică instituţională - ORA (Open Resear-
ch Arhive) USARB, Biblioteca Digitală

• Buletinul Achiziţii recente, Publicaţii 
periodice abonate, Donatori

• Pagina Utilizatorului: Servicii, Regu-
lamente, Ghiduri / Tutoriale, Cultura 
informației, Cercetătorului

• E-Resurse: Baze de date, Resurse tema-
tice, Surse de referințe, Arhive științifice

• Feedback: Întreabă bibliotecarul, Pro-
puneri achiziție, Fișa DSI, Chestionar 
on-line, Propuneri, sugestii, gînduri

• Reviste universitare: Confluenţe Biblio-
logice, BiblioUniversitas@abrm.md, Artă 
şi Educaţia artistică; Fizică şi Tehnică, 
Limbaj şi Context, Semn, Glotodidactica, 
Tehnocopia, Noua Revistă Filologică

• Mostre de prezentare a referinţelor 
bibliografice şi a citărilor în text

Biblioteca Științifică a Universității 
de Stat „Alecu Russo” din Bălți

GHIDUL 
UTILIZATORULUI

Adresa: 
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121              

Republica Moldova

Tel/fax: (373)-(231) 52 445

Web: http://libruniv.usarb.md

E-mail: libruniv@usarb.md

2015

Cine beneficiază:

membrii comunităţii universitare: stu-
denţi, masteranzi, doctoranzi, corpul 
profesoral-didactic, cercetători, per-
sonal auxiliar, elevi ai Liceului Teoretic 
Republican „Ion Creangă”;

studenţi ai instituţiilor superioare de învă-
ţămînt de stat din Republica Moldova, 
România, Rusia, învăţători, elevi (cu 
un grad înalt de însuşită) din clasele 
superioare ale liceelor din Nordul Re-
publicii şi  mun. Bălţi.

Cum?
Accesul în bibliotecă se face în baza Per-
misului de intrare prevăzut cu cod de bare 
personal, eliberat contra plată în baza Or-
dinului de înmatriculare/angajare, foto ¾, 
carnetului de student, buletinului de iden-
titate, certificatului de la cursul de recicla-
re. (Oficiul Evidență. Permise, parter, SÎ1)

PERMISUL ESTE PERSONAL, 
CODIFICAT ŞI NETRANSMISIBIL 

Împrumut la domiciliu
• Cadrelor didactice, masteranzilor, doc-

toranzilor, studenţilor, elevilor - pînă la 
15-20 ex.

• Studenţilor de la Facultatea Litere – 
pînă la 25- 30 ex.;

• Colaboratorilor - 10-15 ex.;
• Altor categorii - pînă la 2 ex.

Termenul de împrumut :
• un semestru/un an de studiu – lite-

ratură didactică şi metodică, dicţio- 
nare disponibile în cantităţi mari;

• 10 zile - documente foarte solicitate, 
unicate şi periodice;

• 20 zile - beletristică;
• 30 zile - beletristică pentru lecturi 

individuale în limbile străine;
• 30 zile - documente ştiinţifice

Nu se împrumută la domiciliu: 
Publicaţiile periodice deţinute într-un sin-
gur exemplar; unicatele; documentele AV 
şi electronice (CD, DVD); documentele din 
sălile de lectură; publicaţii primite prin 
împrumutul interbibliotecar; lucrările din 
colecţiile speciale (cărţi rare, cărţi cu auto-
graf, tezele de licenţă, master, doctor)

 ) ATENŢIE!
 " La primirea publicaţiilor utilizatorul 

este obligat să verifice starea lor, 
semnalînd bibliotecarului orice de-
fecţiuni, în caz contrar este răspun- 
zător la restituirea lor.

 " La finele anului de studiu utilizatorii 
sînt obligaţi să restituie toate docu-
mentele împrumutate, fapt confir-
mat de bibliotecar în Foaia de achi-
tare și baza de date Utilizatorul prin 
înregistrarea Achitat.

 " Nerestituirea documentelor se san-
cţionează cu suspendarea dreptului 
de acces la serviciile Bibliotecii pe o 
perioadă de la 1 pînă 6 luni din ziua 
achitării.

 " Calculatoarele pot fi utilizate numai 
după conectarea lor de către biblio-
tecar. Durata sesiunii este de 1oră.

 " Detalii: În Regulamentul Bibliotecii 
afişat la parter şi pe site-ul Bibliotecii 
http://libruniv.usarb.md.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Luni – Vineri 900 - 1800
Sîmbătă – fără program
Duminica – 10.00 – 17.00

Biblioteca în cataloage internaționale 
și reţele sociale: 

Open Library, Calameo, Issuu, Wikipedia, 
Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, 
Slideshare, Flickr, Google+, Delicious, 

Pinterest, Scribd.


