


1966 - în Serviciul  Bibliografic a fost deschis un ,,colţişor cu 

materiale audio-vizuale” : 27 de microfişe-primele resurse 

informaţionale netipărite pe hîrtie



1995 - Constituirea Oficiului de  Materiale audio-vizuale şi a 

colecţiei de carte rară cu o sală de lectură pentru 

documente audio-video, microfişe, microfilme,  diapozitive, 

discuri de vinil. Materialele audio-vizuale fac parte din 

moştenirea ştiinţifică  şi încorporează o cantitate imensă de 

informaţii  prezervate pentru viitor: 788 de documente privind 

studierea limbilor străine (franceza, engleza, germana, 

poloneza, rusa ), a civilizaţiei  ţărilor francofone, a Angliei, 

Germaniei, Rusiei, a însuşirii cunoştinţelor prin sunet, 

imagini şi  din alte domenii: economie, informatică, artă, 

muzică, ştiinţe umanistice, politice şi sociale : 16 - casete 

audio, 60 - videocasete,137-microfilme, 404 - microfişe,182 -

diafilme, 410 - seturi audio,5 - MGF(bobine 5) 30 de discuri, 

2 - dischete.  

Echipamentul tehnic:  1 televizor, 3 documatoare, 2 pikup-

uri, 3 audio-casetofoane,  1 video-casetofon.

Spaţiu:  sala de materiale AV,  sala de conferinţe şi de 

proiectare a filmelor.

MILENIUL II

Discuri 

magnetice - anii 
60-70 

Anii 90 - magnetofon,  

audio-video casete

Anii 90 - dischete



STUDIEREA  LIMBII ENGLEZE



LIMBA FRANCEZĂ

,,Cărțile îți deschid mintea, îți lărgesc gândirea şi te

întăresc precum nimic altceva”.  William Feather







1973 - utilizarea

epidescopului

1975 - pikup-ul

cu discuri de vinil 

1979 - diafilme sau

filme pe diapozitive

fotografice în imagini

color sau alb negru



LIMBA GERMANĂ







2001 - Mediateca în care se regăsesc atît mediile

informaţionale tradiţionale cît şi electronice, sursele tipărite

coexistă cu analoagele sale digitale. În acest an este deschis

accesul la Internet mai întîi în Bibliotecă, mai tîrziu în

Universitate.

2004 - Facilităţi şi servicii noi: acces la baze de date

EBSCO, ONU, INASP-PERI, Springer, Oxford University

Press, Cambridge University Press. Colecţia digitală a

lucrărilor cadrelor didactice, 18 mape cu adrese electronice

utile naţionale şi internaţionale.

2005 - Extinderea spaţiului Mediatecii: 2 săli de informare

cu mobilier elegant, locuri de citire a CD-Romurilor , DVD-

Romurilor. O colecţie preponderent umanistică, medii noi de

comunicare: CD, DVD-Romuri, audi-video casete,

diapozitive.

Resurse hardware : 25 de computere cu acces la Internet,

baze de date naţionale şi internaţionale, acces la baza de

date locală-TINLIB şi posibilităţi de redactare a textelor

ştiinţifice.

Echipament tehnic: 1 televizor, antena parabolică care

asigura recepţionarea a 36 de programe internaţionale,

videocasetofoane, o singură imprimantă, un proiector, 20

de locuri pentru utilizatori.

MEDIATECA MILENIULUI III



MEDIATECA ÎN 2015
Fond documentar - 3 881 unităţi materiale  înregistrate în catalogul on-line, ce 

poate fi accesat pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice http://libruniv.usarb.md

• 91-Cărţi

• 391-Publicaţii periodice  

• 10-Documente electronice

• 121-Documente AV

• 570-Audio-casete

• 115-Video-casete

• 3-Dischete

• 252-Microfilme

• 404-Microfişe

• 291-Diafilme

• Set AV-564

• DVD-Rom-248

• CD-Rom-812

• Sliduri-249

• Din ele:

• 572-în limba rusă

• 562-în limba română

• 236-în limba engleză

• 645-în limba franceză

• 703-în limba germană

• 34-în limba poloneză

• 60 de baze de date pot fi 
consultate on-line

• acces Internet

• 27 staţii de lucru pentru
cercetare/ documentare

http://libruniv.usarb.md/


Servicii oferite: 

 Acces la resursele informaţionale şi comunicare via Internet
 Servicii de cercetare  în  60  baze de date naţionale şi internaţionale abonate prin 

Consorţiul  Resurse Electronice pentru Moldova (REM) :

 EBSCO- Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de publicaţii, 

inclusiv din aproximativ 3 900 de titluri peer reviewed; 

 eIFL.net – acces la platformele IOP Science, Bio One,Edward Elgar Publishing;  

Cambridge Journals  Online, IMF Library,Nature Publishing Group Journals,Royal Society  

Journals and Archive, Emerald, Doaj etc. 

 Springer Link- 1 493 de reviste indexate ISI.

 Repozitorii digitale :
 Open knowledge Repozitory World Bank

 e-LIS – International Digital Repository for Library and Information Science (LIS) (Depozit 

Digital Internațional pentru Bibliotecă şi Ştiinţa Informării (LIS)

 ORA (Open Research Arhive) USARB-Repozitoriul instituţional

 Biblioteca Digitală- lucrările cadrelor didactice universitare bălţene

http://libruniv.usarb.md/bibl_digit/bibl_digit.htm

 Baze de date ale partenerilor internaţionali:

 www.onu.org

 www.europa.eu

 www.europa.eubookshop.eu

 www.worldbank.org

http://libruniv.usarb.md/bibl_digit/bibl_digit.htm
http://www.onu.org/
http://www.europa.eu/
http://www.europa.eubookshop.eu/
http://www.worldbank.org/


- Acces la site-ul Bibliotecii Ştiinţifice http://libruniv.usarb.md
- Acces la catalogul electronic http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp 

al documentelor existente al Bibliotecii Ştiinţifice. Asistenţă şi îndrumare; 
- Asigurarea accesului liber şi neîngrădit la toate tipurile de documente    
educaţionale şi de cercetare, pe orice suport informaţional, inclusiv de la    
distanţă;  

- Studierea limbilor străine prin intermediul CD, DVD-Romuri, materialelor   
AV; 

- Audiţii individuale şi în grup la căşti; 
- Servicii de consultare şi furnizare a documentelor electronice; 
- Salvarea paginilor cu informaţii utile, imprimarea informaţiilor, copiere pe 
discuri flexibile; 

- Furnizarea informaţiilor pe cale electronică; 
- Comunicarea cu utilizatorii prin poşta electronică, Skype; 
- Acces la programele de aplicaţie (Word, Excel, Power Point, copierea    
şi procesarea textelor, browser Internet)

- Imprimare, scanare 
- Copiere pe memory stick , CD, DVD a documentelor electronice

Marketingul serviciilor  :
- Expoziţii informative / tematice tradiţionale / on-line

http://libruniv.usarb.md/
http://libruniv.usb.md/Expo/intrari_noi.htm
http://libruniv.usb.md/Expo/tematice.htm


Echipament tehnic :

 27 calculatoare

 printer Lazer

 scaner

 videoproiector

 casetofoane audio& video

 televizor

Locuri: 40



COLECŢIA  ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Cazania de la 1643 şi 

Cazania de la 1768

,, Nu locuieşti într-o ţară , locuieşti într-o limbă ” . Emil 

Cioran



LITERATURA ROMÂNĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC  - 186 VOL.



TESTE,  ENCICLOPEDII , DICŢIONARE



COLECŢIA INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN
În sprijinul practicii pedagogice

Colecţia de cărţi pentru copii, frumos ilustrată, invită la o lectură

minunată în lumea poveştilor ascultînd:

- poveşti spuse într-un mod inventiv, simplu, antrenant şi 

amuzant

-îmbogăţeşte vocabularul

- dezvoltă imaginaţia

- învaţă să comunici

,,Orice carte care ajută un copil să-și formeze obiceiul de a citi, să facă din 

citit o nevoie adâncă și continuă pentru toată viața sa, este bună”. Maya 

Angelou



LUCRĂRI  CINEMATOGRAFICE PE DVD-ROMURI (FILME DE FICŢIUNE, 
DOCUMENTARE) , DVD-URI LITERARE

. 



,,Nu judeca niciodată o carte după filmul ei”.  J.W. Eagan

http://florinrosoga.ro/blog/citate-celebre-din-filme/




COLECŢIA DE DISCURI AGEPI



,,Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare

spirituală continuă, nu numai un instrument de 

informaţie sau contemplaţie." ( Mircea Eliade)



BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB



PEDAGOGIE, SOCIOLOGIE, 
MANAGEMENT, ECOLOGIE 



COLECŢIA ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
1999 - proiectul EIFL-EBSCO

Abonarea la publicaţiile periodice în limba engleză pe suport 

electronic

2001 - Biblioteca Ştiinţifică- membru al Consorţiului 

internaţional EBSCO Publishing. Asigură accesul la 5000 de 

titluri de publicaţii periodice 



PROIECTUL DEZVOLTAREA COLECŢIILOR MULTIMEDIA

(FUNDAŢIA SOROS)









COLECŢIA 
din Proiectul Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale

Acces off-line la bazele de date  - The World Bank E-Library: World Development 
Indicators; Global Development Finance; Africa Development Indicators; 

Global Economic Monitor (5 600 lucrari ştiinţifice, articole etc.)



Civilizaţie, management, agroecologie



COLECŢIA ÎN LIMBA FRANCEZĂ
ÎN AJUTORUL CITITORILOR IN FORMAREA, DEZVOLTAREA ŞI 

EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE (ASCULTAT, 

VORBIT, CITIT ŞI SCRIS)



,,Citatul te citează să citeşti,

Cititul te citeşte cine eşti.

Cunoaşterea cunoaşte şi cutează,

Citind cunoşti şi ceilalţi te citează”.

Cornel Stelian Popa





COLECŢIA ÎN LIMBA GERMANĂ

,,Cel care nu cunoaşte limbi străine nu ştie 

nimic despre propria lui limbă”.

Johan Volfgang Goethe











COLECŢIA din Proiectul Parteneriatul Germania – Moldova: Universitatea din 
Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi 

Compania Draxelmaier





ÎN LIMBA RUSĂ
Megaproiectul „Biblioteca Puşkin” - Moscova



„Первое сентября”+ Метод. журн. для учителей

Deutsch : Метод. журн. для 
учителей нем. яз. прил. к 
„Первое сентября”+ CD. – М. : 
Изд. Дом „Первое сентября ”,  
2012-2013

Литература :  Журн. для учителей 
словесности прил. к „Первое сентября” + 
CD. – М. : Изд. Дом „Первое сентября”,  
2012-2013



Русский язык : Метод. журн. 
для учителей-словесников 
прил. к „Первое сентября”+ CD. 
,  2012-2013.

English : Учеб.-метод. журн. 
„Англ. яз”. : Журн. для тех, 
кто преподает и изучает 
англ. яз. прил. к „Первое 
сентября”+ CD. – М. : Изд. 
Дом „Первое сентября”,  
2012-2013.



La Langue Francaise : Журн. для тех, 
кто преподает и изучает фр. яз. прил. 
к „Первое сентября”+ CD. – М. : Изд. 
Дом „Первое сентября”,  2012-2013.

Физика : Научн.-метод. журн. 
для учителей физики, 
астрономии и естествознания 
прил. к „Первое сентября”+ CD. 
– М. : Изд. Дом „Первое 
сентября”,  2012-2013.

Информатика : Учеб.-метод. журн. для учителей информатики прил. к 
„Первое сентября”+ CD. – М. : Изд. Дом „Первое сентября”,  2012-2013.



COLECŢIA ÎN LIMBA SPANIOLĂ 





DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ÎN MAI 
MULTE LIMBI , ÎMBOGĂŢIREA CUNOŞTINŢELOR DIN ALTE 

CULTURI 



ARTE





CĂLĂTORII VIRTUALE  PRIN MUZEELE LUMII 



PROMOVAREA COLECŢIEI MEDIATECII PRIN EXPOZIŢII DE 
DOCUMENTE, 

PREZENTĂRI BIBLIOGRAFICE TRADIŢIONALE ŞI ON-LINE



Expoziţii informative Achiziţii recente



PROMOVAREA CURSULUI  BAZELE 

CULTURII INFORMAŢIEI



TRAINING DE INSTRUIRE ÎN BAZA DE DATE EBSCO, 

TAYLOR AND FRANCIS, SPRINGER LINK



ACTIVITĂŢILE  FILIALEI BIN – BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD  

A ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ABRM)



MATERIALE PROMOŢIONALE
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