3.
4.
5.
6.

7.

Condiţii optimale de interpretare la pian a
compoziţiilor muzicale;
Înregistrări: disc - CD, stic;
Utilizarea mijloacelor audio-vizuale în
scopuri didactice;
Calculatoare puse la dispoziţie pentru
consultarea Catalogului electronic,
selectarea şi obţinerea documentelor
necesare;
Furnizarea informaţiilor prin e-mail.

PROGRAM:
Luni - vineri 900 - 1600
Sîmbătă, Duminică - fără program

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

IMPORTANT:
Formulaţi clar şi concis cererea informaţională
(nume compozitor, titlu, tonalitatea, autor,
subiect, tema)
Preţuiţi timpul: solicitaţi asistenţa
bibliotecarului privind căutarea şi regăsirea
informaţiilor necesare
Alte informaţii

Oficiul
Documente
Muzicale

Adresa: str. Puşkin, 38, mun. Bălţi,
R. Moldova, 3100
Tel/fax: (0231)52445
http://libruniv.usarb.md/
Oficiulmuzica@gmail.com
Ne găsiţi aici:

Structura subdiviziunii:
1. Împrumut la domiciliu cu depozit.
Echipament audio.
2. Sală de lectură, audiţii în grup şi
individual, TV, 2 calculatoare.
3. Sală de interpretare (pian).
4. 2 cabine de audiţii individuale.

Web: http://libruniv.usarb.md
Blog:http://librunivusarb.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/
Twitter:http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/
Youtube:http://www.youtube.com/user/libruniv
Slideshare: http://www.slideshare.net/libruniv
În biblioteci deschise, platforme
internaţionale:
OpenLibrary, Calameo, Issuu, Scribd
Bălţil, 2015

Consultaţi prezentul ghid, dacă:
 Doriţi să Vă orientaţi în resursele
informaţionale şi documentare privitor la
muzică
 Doriţi să găsiţi informaţie relevantă în
domeniul muzicii





Oficiul Documente Muzicale a fost deschis in
anul 1976 şi răspunde cerinţelor de informare,
audiţii, interpretare la pian a profesorilor şi
studenţilor.

1 089 discuri de vinil
282 audio casete



PATRIMONIUL – 51 982 u.m.

 prezintă un lot impunător de:
 Dicţionare şi enciclopedii în domeniu;
 Monografii, cursuri universitare, manuale,
culegeri;
 Metodici de predare a muzicii în instituţiile
de invăţămînt superior,colegii, şcoli
muzicale, şcoli de cultură generală;
 Metodici de dirijat coral, metodica
instrumentului;
 Partituri corale cu şi fără acompaniament
pentru adulţi şi copii;
 Romanţe, arii din opere şi operete;
 Partituri pentru ansambluri, orchestre,
simfonii;
 Lucrări instrumentale: pian, acordeon,
baian, vioară;
 Claviruri de opere şi operete.








Publicaţii periodice: 2 948 ex. în 37 titluri:
Arta şi educaţie artistică
Realităţi culturale
Arta
Univers muzical
Muzica
Ethnomusicology

The journal of Musicology
Искусство в школе
Музыкальная жизнь

 Colecţia de documente audio-vizuale:


 Documente electronice: 
224 CD-uri
5 DVD
Muzică clasică, modernă, folclor.
Informaţia privind toate titlurile deţinute este
oglindită în sistemul de cataloage, baze de
date:
 Catalogul Electronic
 Va ajută să găsiţi informaţia conform
următoarelor criterii: nume autor, titlu,
vedetă de subiect, indice CZU, căutări
combinate.
 Catalogul Alfabetic (1976-2008).
 Catalogul Sistematic (1976-2007).
 Catalogul alfabetic al titlurilor Vă oferă:


Lucrări muzicale la instrumentul de bază şi
cel suplimentar (1980 - 1994).



Lucrări corale (1980 - 1994).



Romanţe şi cîntece (1980 - 1994).

 Catalog alfabetic al denumirilor de
cîntece din Moldova şi România (1998).

 Catalog sistematic (Discuri)(1976 - 1999).
 Catalog sistematic (CD-uri)(2000 - 2007).
 Baza de date Înregistrări Muzicale în
format MP3 – 277 CD cu 2 795 titluri şi
135 discuri de vinil cu 3 361 titluri
 Baza de date analitice pe domeniul
muzicii (2010-) 20 257 titluri
Promovarea documentelor prin:
 expoziţii informative/tematice/on-line;
 reviste bibliografice: informative/tematice;
 lansări de carte;
 activitaţi în cadrul Salonului Muzical;
 activitaţi în parteneriat cu Atheneul
Universitar.
Servicii oferite:
1. Împrumutul documentelor pentru consultare individuală în sala de lectură şi la domiciliu;
2. Audiţii în grup şi individual la căşti;
3. Expedierea informaţiilor prin e-mail (noutăţi,
linkuri, resurse educaţionale)
4. Servicii bibliometrice, stabilirea indicelui
Hirsch al autorilor-profesori, identificarea reistelor cu impact pentru publicarea articolelor din domeniile de profil.

