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Colecţia Ioan Nicorici 
 

 

Spaţii:  8 500 metri liniari 

612 m2 
 

 
Program: 

 
Luni – Vineri        09.00 – 17.00 

Sîmbătă-Duminică    fără program 
 

Alte informaţii: 
Adresa: 

str. Puşkin, 38,mun. Bălţi, 
R. MoldovaMD, 3121 

 
Relaţii la tel.52417 

 
Tel/Fax: 0 (231) 52445 

 
Ne găsiţi pe: 

Web: http://libruniv.usarb.md 
Blog:http://librunivusarb.blogspot.com/ 

Flickr:http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/ 
Youtube:http://www.youtube.com/user/libruniv 
Twitter:http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo 
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 Satisfacerea intereselor de studiu, 
instruire, informare, documentare, 
activitatea de cercetare promovată în 
USARB, prin punerea în valoare a 
patrimoniului documentar deţinut şi 
prin asigurarea de servicii moderne de 
informare adecvate fiecărei categorii 
de utilizatori. 
 

 

 Fond principal:504 800  unităţi 

materiale, destinate comunicării prin 
toate subdiviziunile Bibliotecii: cărţi, 
broşuri, publicaţii periodice, ziare, 
hărţi, cărţi poştale etc., în limba 
română, rusă şi ucraineană. 

 Fond de schimb:18 596 documente,  

destinate pentru efectuarea schimbului 
naţional / internaţional.  

 Atelierul Legare, recondiţionare a 

cărţilor este dotat cu echipament 
ethnic şi materiale de lucru. 

 Colecţii speciale:20 938 documente, 

destinate documentării, cercetării şi 
conservării: 

 Carte Rară– 5 081 

 Carte cu autografe – 960  

 Colecţia Ioan Nicorici – 750   

 Autoreferate – 5 405 

 Teze de licenţă – 5 496 

 Teze de master - 1082 

 Teze de doctor  -27 

   Depozit Obligatoriu  

Universitaria – 2 137  

 

Asociaţia Pro Basarabiaşi 
Bucovina, filiala „Costache Negri” 
din Galaţi, secretaring. Radu 
Moţoc, România; 

 Ioan Vasile Nicorici, cadru didactic 
universitar, Bălţi;   

 Dr. Teo-Teodor Marşalcovschi, 
conferenţiar universitar, Bălţi;  

 Iulius Popa, publicist, 
corespondent la săptămînalul 
Literatura şi Arta; 

 Preot, Vasile Secrieru, fost 
colaborator al Bibliotecii Ştiinţifice. 

Organizarea, gestionarea, 
cercetarea, conservarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului deţinut.  
 Întreţinerea si sitemului colecţiilor 

speciale: Carte rară, Carte cu 
autografe, Colecţia Ioan Nicorici, 
Autoreferate, Depozit Obligatoriu 
Universitaria. 
 Gestionarea colecţiei de schimb 

interbibliotecar şi repozitoriu. 
 Gestionarea cataloagelor 

topografice ale Bibliotecii. 
 Participarea la procesul de 

retroconversie a informaţiei în 
format electronic (prin Modulul 
Circulaţie) privind cele mai 
reprezentative publicaţii din anii 60-
80 ai ses. 20, păstrate în fondul 
principal. 
 Trierea şi eliminarea documentelor 

depăşite moral şi fizic.  
 Asigurarea securităţii, integrităţii şi 

recondiţionării colecţiilor integrale 
ale Bibliotecii. 

 Organizarea măsurilor de 
igienizare şi dezinsecţie în spaţiile 
Bibliotecii. 

 
 
 
 


