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În Zilele de 7  -  11 octombrie 2013  

Biblioteca Ştiinţifică a realizat un program special, 

prilejuit  de  a  68-a aniversare În care s-au regăsit 

toate Facultăţile. 



În spaţiul virtual a fost relansată expoziţia  

„Contribuţii  Ştiinţifice ale Profesorilor  

şi Bibliotecarilor Bălţeni”  actualizată cu 

lucrări pînă în octombrie 2013.    



7 octombrie 

A fost lansat 

„ Dicţionarul de termeni 

economici„  

În 6 limbi (vol.I), elaborat în cadrul   

Proiectului  internaţional de 

 cercetare ştiinţifică  „Dicţionar  

poliglot de termeni”:   

Oxana CHIRA – revizor ştiinţific  

şi coordonare limba germană;   

dr. Victor SCHIBA – referent 

ştiinţific. Dicționarul este 

rezultatul colaborării  

a 21 cadre didactice universitare  

din 4 centre universitare,  

pe parcursul a ultimilor 2 ani  

de zile.  

Au participat  studenţi,  

 cadre didactice de la Facultatea  

de Litere şi bibliotecarii  

care au pregătit   

expoziţia documentelor  

de referinţe    

„Repere  ştiinţifice”.  

 



7 octombrie 



8 octombrie  

În Sala de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi economice 

a găzduit lansarea cărţilor:  

• ION  PELIVAN: Părinte al mişcării naţionale din 

Basarabia de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe  

Negru;   

• Lipoveanul, un fenomen basarabean în Duma de Stat 

a Imperiului Rus de Andrei Grosu;  

• Молдавский Великоросс. Бессарабский  

феномен в государстевенной Думе Российской 

 Империи de A. R. Grosu.  

  

Au participat autorii lucrărilor: Ion Negrei, Gheorghe 

 Negru, Andrei Grosu, Mircea Ciobanu, redactor-şef 

la Editura Ştiinţa, studenţi, cadre didactice de la  

Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, elevi de la Liceul  

“Ion Creangă”,  bibliotecari .  

 

Cu acest prilej  Bibliotecii i-au fost donate cărţi şi  

reviste din domeniul istoriei de la Institutul de Istorie 

a Academiei de Ştiinţe din Moldova.    

 





Medalion aniversar 

 La 8 octombrie într-un medalion aniversar au fost omagiaţi profesorii:  

Pavel TOPALO, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, decan al Facultăţii 

Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

 Eugen PLOHOTNIUC, doctor în ştiinţe matematice şi fizice, conferenţiar 

universitr 

Vasilii ŞARAGOV, doctor habilitat în chimie.  

 

Profesorii au povestit despre anii de copilărie, şcoală, studenţie şi munca 

de pedagog şi cercetător, încurajîndu-i pe tineri să muncească mai mult, să 

citească cît mai multe cărţi, să-şi consacre viaţa de student învăţăturii, 

cercetărilor nu numai în laboaratoarele, aulele universităţii, dar şi la Biblioteca 

Ştiinţifică. N-au lipsit momentele hazlii şi umoristice, împletite cu melancolia 

timpului copilăriei, adolesecenţei, studenţiei. 

Valentina Topalo a prezentat expoziţiile omagiale în Power 

Point: Profesorul şi Savantul Pavel Topalo (omagiu la 50 de ani); Eugeniu 

Plohotniuc - doctor în ştiinţe fizice şi matematice (omagiu la 60 de ani); Vasilii 

Şaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice (omagiu la 65 de 

ani), fiind expuse documente care conturează evoluţia carierei profesionale ale 

cadrelor didactice universitare. 

   La eveniment au participat studenţii Facultăţii Ştiinţe Reale, Economice 

şi ale Mediului, bibliotecari. Coordonatorii medalionului aniversar au fost 

Valentina Topalo, şef serviciu, Ana Spînu, Decanul Studenţilor Facultăţii Ştiinţe 

Reale, Economice şi ale Mediului. 

 

 







Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României  

la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 

„Alecu Russo“ din Bălţi 

Sala de lectură Ştiinţe Filologice a fost neîncăpătoare 

pentru sutele de admiratori şi doritori de a se întîlni cu Alteţa Sa 

Regală, Principele Radu al României, aflat în vizită la 

Universitatea bălţeană. Într-o atmosferă cordială şi fastuoasă,  

Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României a rostit un 

discurs şi a prezentat colecția “Casa Regală” – Curtea Veche 

Publishing.  

Directoarea editurii Curtea veche Publishing, Doamna Iren 

Arsene, a vorbit  despre parteneriatul fructuos cu Casa Regală 

în editatea cărţilor şi promovarea  lecturii pentru românii din 

întreaga lume. 

Biblioteca a primit în dar un set de carte din renumita 

colecţie. 





Cu prilejul celei de a 10-a 

aniversări a Facultăţii de Ştiinţe ale 

naturii şi Agroecologie a  fost editată 

lucrarea Facultatea de Ştiinţe ale 

naturii şi Agroecologie. Un deceniu 

de formare  şi cercetare în colecţia 

Facultas  Biography - USARB.  

Volumul a apărut  în deplină 

colaborare cu cadrele didactice  de la 

actuala  catedră de Ştiinţe ale Naturii 

şi Agroecologie. 

 

În aceste zile au continuat 

lucrările asupra biobibliografiilor dlui 

dr. habilitat  Pavel Topală şi dr. 

habilitat Vasilii Şaragov.   

 



9 octombrie 

Sala de lectură Ştiinţe 

Filologice a găzduit  lansarea 

lucrării  

MANUSCRISE de DIMITRIE 

BALICA COMISUL  

de Teo Teodor Marşalcovschi,  

Maria Abramciuc,  

Elena Harconiţa.  

Moderator:  

Gheorghe Popa,  

rectorul USARB. 

 

Vorbitorii au remarcat 

valoarea istorică   

şi culturală a lucrării, curajul 

asumat de grupul  

de cercetători pentru a 

transmite spiritul timpului  

de la mijlocul secolului  

al XIX-lea în tîrgul Bălţi  

din Basarabia ţaristă. 

  



PREMIUL I,  secţiunea BIBLIOLOGIE în 

cadrul Concursului naţional Cele mai 

reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei 

şi Ştiinţei Informării din anul 2012 





Ana BANTOŞ, dr habilitat, profesor universitar, a 

donat Bibliotecii  

revista Limba Română nr.1-4, 5-6 2013  şi 2 

volume de Ion Vatamanu  

oferite de Elena Vatamanu-Curecheru 



10 octombrie 

Academicianul Valeriu MATEI, Directorul Institutului 

Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău  

a donat Bibliotecii o colecţie impresionantă de 40 de cărţi 

şi DVD - uri, publicate la editura ICR, Fundaţia 

Academia Civică, Fundaţia Europeană Titulescu,  

Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului, 

Poesis ş.a. 

 



Pe data de 10 octombrie  a avut loc lansarea cărţilor Dicţionarul 

Enciclopedic Mihai  Eminescu de Academicianul Mihai CIMPOI; 

Cruciada Balcanică: Opera poetică a lui Valeriu MATEI; Valeriu 

Matei Pietre albe, pietre negre..., în lectura actorului Nicolae 

Jelescu (CD); CD-ul „Rămâi, iubirea mea, rămâi", cu versuri de 

Nicolae Dabija; Ecaterina Chele  Povestea vieţii mele: memorii / 

ed. îngrijită de Valeriu Matei. Varvara Buzilă, Covoare 

Basarabene şi inaugurarea  expoziţiilor: „Vreme trece, vreme vine” 

– Eminescu în imagini, „Poemele Limbii Române”; „Gavriil 

Bănulescu-Bodoni (1746-1821) - un ierarh ortodox apărător al 

culturii şi limbii române.  

 

10 octombrie 



În spaţiul expoziţional  virtual a fost deschisă  expoziţia:  

Giuseppe VERDI (10 octombrie 1813 – 27  ianuarie 1901) 

Compozitor romantic, Italia. 200 de ani de la naştere.  

Aniversări  

UNESCO  

2013 10 octombrie 



11 octombrie 



 

Au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanţi de la Biblioteca 

Ştiinţifică ASEM,Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM,  

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară a UASM, Biblioteca Ştiinţifică a 

Universităţii Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice, Camera Naţională a Cărţii. Dr. Silvia Ghinculov, directoarea  

Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat Diploma de Excelenţă Colectivului 

Bibliotecii Ştiinţifice a Univerităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi pentru 

realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, activitate  

prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie în 

realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă şi colaborare  

îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM. 

  

 

11 octombrie 



11 octombrie 



Au fost susţinute 13 comunicări în cadrul  

a două Secţiuni: Biblioteca universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice; 

Practici comunicaţionale în serviciile bibliotecare. 

Subiecte abordate: dezvoltarea viabilă a serviciilor  informaţionale; dezvoltarea 

cunoaşterii şi gîndirii divergente a studenţilor; viitorul Bibliotecii Universitare şi al 

Bibliotecarului Universitar; săptămîni de OA la Biblioteca universităţii bălţene; 

Repozitoriul  Instituţional - USARB; aplicarea indicilor sciento- bibliometrici în 

estimarea valorii cercetătorilor; estimarea          site-ului BŞ USARB;creşterea 

vizibilităţii USARB;  Buletinul electronic informativ Achiziţii recente; Lunarul 

Licenţiatului,  Masterandului, Doctorandului; blogul 

profesional; blogurile Bibliotecii USARB; interacţiunea utilizatorului modern cu 

spaţiul informaţional.  

 

 În sală a fost organizată expoziţia: Produsul ştiinţific editorial al  Bibliotecii 

Ştiinţifice USARB. 

11 octombrie 




