Donaţii









Proiectul Tempus – Tacis (1997) – 216
titluri în 460 exemplare de documente în
limba germană din domeniul de psihologie,
pedagogie şi asistenşei sociale.
Universitatea Fresno, SUA (2005) - 9 mii
documente, dintre care în fondul sî4 –
1 590 titluri în limba engleză, franceză,
spaniolă, germană.

Amis Sans Frontiers (2006) – 1 320
documente în limba franceză.
Proiect JDP (Jurnal Donation Project) SUA
(1994) conţine 126 titluri de reviste în 4 541
exemplare ale celor mai prestigioase edituri
din SUA, ce reprezintă 31 % din numărul
total de reviste în limbi străine deţinute.
Preotul Artur Carlson (1994), SUA,
Enciclopedia Britanică 29 vol., 1988.

Program:
Sala de împrumut la domiciliu nr. 4:
Luni – Vineri
Sîmbătă, Duminică

09.00 – 17.00
fără program

Sălile de lectură nr. 4, 6:
Luni – Vineri
Sîmbătă,
Duminică

09.00 – 18.00
fără program
10.00 – 17.00

Alte informaţii:

Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat
„Alecu Russo”
din Bălți
Colecţia Ghidul utilizatorului

Documente
În Limbi Străine

Sala de împrumut nr. 4
Sala de lectură nr. 4
Sala de lectură nr. 6

Adresa:
str. Puşkin, 38
mun. Bălţi,
Republica Moldova,
MD, 3121
Tel/fax: (+373)(231) 52 445
Web: http://libruniv.usarb.md
E-mail: http://libruniv@usarb.md
Blog: http://librunivusarb.blogspot.com/
Skype: Biblioteca Științifică USARB
Facebook: http://www.facebook.com/

E-mail: odlsbsu@gmail.com
Bălţi, 2015

Accesul la resursele de
informare
Sala de împrumut
nr. 4
Documente
în Limbi Străine
(et. 2, tel.: +(373)
0(231) 52 443;
intern 443)
 Colecţia: 111 145 documente tipărite:
manuale, tratate, monografii, enciclopedii,
dicţionare din toate domeniile în 57 de limbi
ale lumii
 Metodici de studiere a limbii străine pentru
începători, nivel mediu, intermediar şi
avansat, pentru copii, adolescenţi şi adulţi;

Sala de lectură nr. 4
Documente în Limbi Străine
(et. 2, tel. : +(373) 0(231) 52 450; intern 450)
 Colecţia: 20 796 documente
 Colecţia Institutului Goethe (2003)
 Fondul Wilhelmi. Iniţiat în anul 2004 de către
dr. Thomas Wilhelmi, Basel / Heidelberger,
Elveţia. 1 737 ex. în 678 tit. (cărţi, AV, resurse
electronice) în limba germană, franceză,
engleză şi italiană din diverse domenii:
geografie, istorie, literatură, lingvistică, ce
constituie un suport ştiinţific valoros pentru
procesul de instruire şi cercetare ştiinţifică
universitară. Colecţia de CD-uri conţine o
gamă largă de informaţii, metode de studiere
a limbii germane (Optimal A1, A2, B1) şi
franceze şi includ exerciţii de gramatică,
pronunţie, precum şi oportunitatea de
studiere a limbii germane prin cîntece.
Capacitatea sălii: 87 locuri.

Sala de lectură nr. 6
pentru cadrele didactice









Le Francais dans le monde, Franţa.
Revue roumaine, România.
Deutsch als Fremdsprache, România.
Rumanisches Panorama, România.
Rezervare la raft a documentelor pentru
termenul solicitat
Capacitate: 20 de locuri

Important!
 Prezentaţi permisul de intrare.
 Studiaţi şi respectaţi Regulamentul Bibliotecii;
 În sală dispuneţi numai de obiectele strict
destinate procesului de documentare şi
informare;
 Respectaţi liniştea şi calmul în orice situaţie;
 Nu deterioraţi patrimoniul documentar şi
material;
 Garderoba este obligatorie.

Propunem:





Expoziţii informative
Expoziţii tematice
Expoziţii on-line ( informative şi tematice)
Reviste bibliografice informative.

(et. 2, tel.: intern 450)


 Beletristică în limbile engleză, franceză, germană, italiana, spaniolă ş.a
 Acces internet, baze de date internaţionale şi
locale: catalog electronic, Sumar Scanat;
Repozitoriul electronic instituţional - ORA
(Open Recearch Archive) USARB; Biblioteca
Digitală.






Acces deschis la 13 312 reviste şi ziare
în limbile engleză, franceză, germană,
poloneză, română, rusă, spaniolă, cehă.
Colecţia JDP American Journal of
Sociology, SUA.
Applied
Linguistics, SUA.
Discourse &
Society. SUA.
The Journal of
Philosophy, SUA.
Le Figaro, Franţa.

 Servicii interactive on-line: e-mail,

SMS, chat, skype privind
informarea cu noutăţi, link-uri,
rezervarea documentelor,
prelungirea termenul de împrumut
etc.

