
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program de funcţionare: 
 
Luni – vineri:  09:00 – 17:00 
Sîmbătă/duminică: fără program 
Tel. intern 4-19 
 
Alte informaţii: 
 
Adresa: 
str. Puşkin, 38, mun. Bălţi,  
R. Moldova MD, 3121 

 Tel/Fax: 0 (231) 52445 

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

 Wikipedia: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Știin

țifică_Universitară_din_Bălți 

 Blog: 
     http://bsubalti.wordpress.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 

 

 
 

Biblioteca Ştiinţifică 
a Universităţii de Stat 
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Colecţii la 01.01.2015:  136 359 ex. 

 

În limbile română - 126 711 ex.,  

rusă – 7 851 ex., ucraineană - 1 797 ex.  din 

toate  domeniile de ştiinţă 

 

 Manuale 

 Metodici 

 Curriculum-uri, ghiduri 

 Culegeri de exerciţii şi probleme 

 Teste 

 

Activităţi / Servicii: 

 Împrumut la domiciliu pe un termen 

limitat: 

 10 zile - documente de înaltă solicitare 

sau unicate; 

 un semestru - literatura didactică şi 

metodică  

 Întocmirea/eliberarea seturilor specifice 

disciplinilor 

 Expoziţii informative şi tematice; 

 Reviste bibliografice informative; 

 Consultaţii individuale şi în grup; 

 Ture ghidate prin spaţiile Bibilotecii 

 Servicii de fotocopiere 

 

 Servicii interactive on-line prin e-
mail, SMS, chat, messenger, skype 
privind informarea cu noutăţi, 
linkuri utile, rezervarea 
documentelor, prelungirea 
termenului de împrumut etc. 

 

 

Expoziţii : 

 Vorbeşte şi gîndeşte corect 

 Didactica pedagogiei, psihologiei 

 Metode şi forme de evaluare 

 Verificaţi-vă cunoştinţele din diverse 

domenii 

Categorii de utilizatori: 

 membrii comunităţii universitare: 

studenţi, masteranzi, doctoranzi, 

corpul profesoral-didactic, cercetători, 

personal auxiliar, elevi ai Liceului 

Teoretic Republican  şi Colegiului 

Pedagogic „Ion Creangă”. 

 

Acces: 
 În baza Permisului de intrare prevăzut cu 

un cod de bare personal.  

 

 

 

 

Reguli privind împrumutul de 

documente la domiciliu 

 

 Termenul de utilizare a documentului 

poate fi prelungit de două ori, după care 

restituirea documentului devine 

obligatorie. 

 Membrii comunităţii universitare pot 

împrumuta publicaţii în condiţiile în care 

au Permisul de intrare valabil, nu au nici 

o carte cu termenul de restituire. depăşit, 

nu au avertizări pentru reţineri anterioare.  

 La primirea publicaţiilor utilizatorii sînt 

obligaţi să verifice starea lor, semnalînd 

bibliotecarului orice defecţiuni (lipsa 

codului de bare, sublinieri, deteriorări), 

cunoscînd, că în caz contrar sunt 

răspunzători la restituirea lor.  

 Studenţii, elevii, cadrele didactice sînt 

obligaţi să restituie Bibliotecii, la finele 

anului de studii, toate documentele 

împrumutate. 

 

Vă atenţionăm 

 

 Nerestituirea documentelor la finele 

anului de studiu se sancţionează cu 

suspendarea dreptului de acces la 

serviciile Bibliotecii pe o perioadă de la 1 

pînă 6 luni din ziua achitării. 

 Nu se împrumută  nici o carte dacă nu le-

a restituit pe cele cu termenul de utilizare 

expirat. 


