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Capacitatea sălii - 144 locuri
Instrumentele de lucru puse la dispoziţie:
 Catalogul electronic PRIMO ExLibris
 Expoziţii Achiziţii recente
 Documente de referinţe
 Expoziţii tematice
Patrimoniu: 23 947 ex
în limba română - 16 044 volume
în limba rusă - 5 155 volume
în limba ucraineană - 2 746 volume
Publicaţii în serie abonate:
266 tit. / 11 349 ex. reviste inclusiv 65 tit. ziare
În limba română
Reviste
Academica: www.acad.ro
Apostrof http: http://www.revista-apostrof.ro/
Basarabia
Contrafort:http://www.contrafort.md/
Convorbiri literare: http://convorbiri-literare.ro/
Familia: www.revistafamilia.ro
Lettre internationale
Limba română: www.limbaromana.md
Luceafărul http:http://www.revistaluceafarul.ro/
Manuscriptum http: www.mnlr.ro/romanuscriptum.html

Revista de lingvistică şi ştiinţă literară
Secolul XX : www.secolul21.ro
Semn http: http://www.semn.md/
Sud-Est: http://sud-est.md/
Vatra http: http://vatraoficial.wordpress.com/
Viaţa Românească
Ziare
Flux: www.flux.md
Literatura şi arta: www.literaturasiarta.md
România literară: www.romlit.ro

Timpul: www.timpul.md
În limba rusă şi ucraineană
Reviste
Bопросы литературы
Bопросы языкознания
Иностранная литература: www.inostranka.ru/
Литература в школе
Русская речь: www.ruslang.ru
Русский язык в школе: www.riash.ru/
Филологические науки: http://filnauki.ru
Мовознавство: www.inmo.org.ua/jm.html
Дивослово, Київ, Слово і час
Ziare
Русское слово: www.russlovo.md
Литературная газета: http://lgz.ru/
Літературна Україна: http://litukraina.kiev.ua/

Colecţia
Institutului Cultural Român
www. icr.ro

Anul inaugurării: 2009. Conţine 324 titluri
în 541 exemplare din toate domeniile de
ştiinţă, inclusiv publicaţii periodice susţinute
de ICR (Limba română, Semn, Destin
Românesc, Sud-Est Cultural, Clipa, Lettre
internationale, Revista la PLIC)

Colecţia
Daniela Gifu
Donată de către Daniela Gifu, licenţiată în
fizică, masterat în comunicare, doctor în
filosofie, cadru didactic asociat şi bursier
POSDRU al Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.
Anul inaugurării: 2014
Conţine: 67 exemplare de cărţi şi publicaţii
periodice în 54 de titluri în limba română.
Domeniile de ştiinţă: politologie, artă,
lingvistică, literatura artistică, critica literară.

Servicii:
-

-

Consultarea documentelor în regim de
acces liber la raft, cerere/ofertă
Expoziţii tematice şi informative
Expedierea informaţiei pe e-mail
Lansări de documente
Asistenţă în căutarea informaţiei în
mod tradiţional şi informatizat
Servicii consultative
Catalogul on-line, Biblioteca Digitală
Servicii INTERNET
Bazele de date
internaţionale EBSCO,
SpringerLink
Resurse web pe domenii de profil
Acces la Arhiva Instituţională ORA
USARB
http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/

Accesul în sala de lectură
 Accesul în sala de lectură se produce în
baza Permisului de intrare.
 Pentru
obţinerea
documentelor
din
depozitul principal (nu mai mult de 5 unităţi
odată), utilizatorul perfectează un Buletin
de cerere pentru fiecare titlu solicitat.
 Documentele utilizate nu se aşează la raft,
dar se lasă pe rafturile sau mesele
speciale.
 Scoaterea documentelor din sala de
lectură pentru copiere se produce numai
cu permisiunea bibliotecarului pe un
termen de 30 de minute.
 Enciclopediile şi dicţionarele de valoare,
unicatele primite prin donaţie ori din
colecţiile străine nu se oferă pentru copiere.
 Nu se admite intrarea în sălile de lectură în
paltoane, trenciuri, pardesiuri precum şi cu
genţi, serviete, mape. Folosirea garderobei
este obligatorie.

Program
Luni-vineri – 9.00 – 18.00
Sâmbătă – fără program
Duminică – 10.00 -17.00
 tel.intern: 444; extern: 0(231)52 444
Suntem pe:
Web: http://libruniv.usarb.md
Blog:
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/

