
Lucrări premiate în cadrul Concursului 
Naţional al ABRM 

 „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Important: 
 

 Prezentaţi permisul de intrare 
 Formulaţi clar şi concis cererea de 

informare  
 Respectaţi liniştea 
 Nu deterioraţi patrimonial documentar şi 

material 
 Garderoba este obligatorie 

 
Programul serviciului: 

 
Luni - Vineri   9.00 - 17.00 

Sîmbătă, Duminică - fără program 
 

Adresa: 
str. Puşkin, 38 

mun. Bălţi, Republica Moldova, 
MD, 3121 

 
Tel/Fax: 0 (231) 52445 

E-mail: libruniv@usarb.md 
Web: http://libruniv.usarb.md 

 
 

   Prezenţa în reţelele sociale 

 
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 
Slideshare: http://www.slideshare.net/libruniv 
Facebook: http://www.facebook.com/ 
 

Informaţie contact: 
Serviciul ICB: 

tel.intern: 432, extern: 0(231)52432 
 

 
Biblioteca Ştiinţifică 

a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” 

 
 

Colecţia Ghidul utilizatorului 
 

Niciodată n-a fost mai evidentă ca azi 
natura informaţională a omului, 

dependenţa faptelor, a deciziilor sale, a 
atitudinilor, a creaţiilor şi a 

comportamentului său de modul în care 
receptează, emite, combină, ierarhizează şi 

valorifică mesaje 
(Ion Stoica) 

 
Serviciul  

de Informare  
şi Cercetare 
bibliografică 

 

Bălţi, 2015 
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Misiune 
Serviciul Informare şi cercetare biblio-

grafică exercită funcţia de mediator de infor-
maţie în Bibliotecă, acordînd asistenţă informa-
ţională utilizatorilor în scopul asigurării cu re-
surse informaţionale şi documentare a proce-
sului educaţional şi de cercetare ştiinţifică. 

 
Funcţii 

 Crearea bazelor de date bibliografice. 

 Elaborarea instrumentelor secundare 
şi terţiare de muncă intelectuală. 

 
Editarea lucrărilor în colecţile: 
 Bibliographia Universitas; Facultas Biogra-

phy-USARB; Personalităţi universitare bălţe-
ne, Universitari bălţeni, Scriitori universitari 
bălţeni, Promotori ai culturii, Deţinători ai titlu-
lui Doctor Honoris Causa, Biblioteca şi Bib-
liotecarii în presă şi onl-line, In Honorem, Ves-
tigia Semper Adora; Cultura informaţiei, Profe-
sionalizare. 
http://libruniv.usarb.md/ 
 
 Contribuţii bibliografice anuale ale 

profesorilor şi universitarilor bălţeni 
 Bibliografii retrospective ale publicaţiilor 

cadrelor didactice şi bibliotecarilor 
 Vestigia Semper Adora – valorificarea 

cărţii rare, publicaţiilor periodice 

Asigurarea asistenţei informaţionale a 
utilizatorilor: 
 Acoperirea informaţională a temelor de 

cercetare ştiinţifică a profesorilor 
 Cercetări bibliografice la cerere 
 Cercetări bibliografice personalizate, 

difuzate prin e-mail în regim DSI şi SDC 
 Consultaţii individuale şi în grup privind 

întocmirea referinţelor bibliografice la 
tezele de (licenţă, master, doctorat) 

 Implicaţii în promovarea cursului Bazele 
Culturii Informaţiei 

 Elaborarea materialelor promoţionale:  
În ajutorul licenţiatului/ 

masterandului/doctorandului 
 

Exercitarea funcţiei de agenţie bibliografică 
universitară  
 Atribuirea indicelui CZU lucrărilor de mas-

ter şi doctorat 
 

Servicii oferite 

 Acces la baze de date 

 Asistenţă informational-bibliografică 

 Consultaţii în sprijinul cercetării 
bibliografice 

 Realizarea bibliografiilor la cerere 

 Servicii şi e-servicii în regim DSI şi SDC 

 Valorificarea surselor de informare recent 
achiziţionate: expoziţii şi prezentări 
bibliografice în cadrul Zilelor Informării, 
Zilelor Catedrelor pentru cadre didactice, 
studenţi 

 Servicii bibliometrice, stabilirea indicelui 
Hirsch al autorilor-profesori, identificarea 
revistelor cu impact pentru publicarea 
articolelor din domeniile de profil, 

 Formarea competenţelor informaţionale 
ale utilizatorilor 

 Expoziţii on-line Achiziţii recente pe site-ul 
Bibliotecii: http://libruniv.usarb.mdi_noi.htm 

 Prezentarea rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice ale universitarilor bălţeni în cadrul 
Salonului editorial Universitaria 

 Arhivarea electronică a lucrărilor semnate 
de profesorii universitari în absenţa 
surselor originale.  

  Promovarea Lunarului Licenţiatului 
/Masterandului / Doctorandului. 

 Expedierea informaţiilor prin e-mail (noutăţi, 
linkuri, resurse educaţionale) 

Cele mai valoroase şi solicitate documente      
           de patrimoniu  

 Bibliografia Naţională a Moldovei: Cărţi. 
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi 
ziare / Camera Naţ. a Cărţii din RM . – 
Ch.,1963-2013… 

 Bibliografia Naţională a Moldovei: Seriale / 
Camera Naţ. a Cărţii din RM. – Ch., 2002.   

 Bibliografia Naţională a României: Cărţi, 
albume, hărţi / Bibliografia Naţională 
Română. – Bucureşti, 1996-2013… 

 Издания ИНИОН РАН: Правоведение; 
политология: Новая лит-ра по социальн. 
и гуманитарным наукам: Библиогр. Указ. 
- 1973 – 2013… 

 Философия; социология: Новая лит-ра 
по социальн. и гуманит. наукам: 
Библиогр. указ. 1993 – 2008… 

 Экономика: Новая лит-ра по социальн. 
и гуманит. наукам: Библиогр. указ. – 
1991 – 2008... 

 Литературоведение: Новая лит-ра по 
социальн. и гуманит. наукам: Библиогр. 
указ. – 1993-2003… 
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