
Maria Fotescu -70

O VIAŢĂ DĂRUITĂ CĂRŢII ŞI 
INFORMAŢIEI 



• Născută la 09 iulie 1946, în satul Soloneț, 

raionul Soroca

• Mama – Elizaveta Boicu

• Tata – Alexandr Boicu

Specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării,
bibliograf, categorie de calificare întîi, vechime în domeniu – 43 de
ani



1974, Mama Elizaveta și soacra Eudochia

1962, clasa a X-a, şc. 
medie din Vertiujeni 

1999, Soloneţ, in ospeție la sora Mila

Parcurs biografic



Educaţie şi formare

• 2006 – 2014 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor
bibliotecare, conferirea/confirmarea categoriei de calificare I,
Ministerul Culturii al RM.

• 1979 – stagiere în Ukraina, Kiev : Resurse informaţionale

• 1964 – 1968 - Facultatea de Fizică şi Matematică (IPSB)

• 1964 – Şcoala medie din or. Vertiujeni, raionul Soroca, Republica
Moldova



Anii de studenţie

1968, Bălţi, absolventă a IPSB
1966, împreună cu colegele

1967, alături de cea mai 
bună prietenă, Nina



Experienţa profesională

• 2013 – prezent, bibliograf, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi

• 1995 – 2013, bibliograf principal

• 1985 – 1995, bibliograf superior

• 1973 – 1985, bibliograf

• 1970 – 1973, învățător de matematică

• 1969 – 1970, bibliotecar IPSB

• 1968 – 1969, învățător de matematică



Profesoară de matematică



În anul 1973 s-a angajat la una din cele mai renumite Biblioteci universitare din

Republica Moldova, cu care şi-a contopit destinul profesional, activînd cu succes în cea

mai laborioasa şi importantă subdiviziune Informare şi cercetare bibliografică.

Bibliotecar în Serviciul Informare şi cercetare bibliografică
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB





• Acoperirea informaţională a temelor de cercetare
ştiinţifică în regim DSI şi SDC, a procesului didactic
şi a cercetării ştiinţifice

• Cercetării ştiinţifico-bibliografice şi bibliometriсe
• Crearea bazei de date analitice prin descrierea

analitică a publicaţiilor în serie, culegerilor din
domeniul economiei

• Bibliografii tematice şi personalizate la solicitare
• Realizarea funcţiei de agenţie bibliografică
• Elaborarea şi completarea Fișierului de autoritate

în format electronic Cadre didactice; Bibliotecari,
Vedete de subiect etc.

Activităţi infobibliotecare



A contribuit la organizarea şi promovarea primelor lecţii de cultură a informaţiei,

cultivînd cunoştinţe bibliotecar-bibliografice utilizatorilor bibliotecii (1970 – 2003).

Continuă această activitate şi la moment în cadrul Zilelor Informării, Zilelor

Catedrei, Lunarului licenţiatului / masterandului, Salonului editorial UNIVERSITARIA.



Lansarea biobibliografiei Alexandru Budişteanu

Alcăt. a biobliografiei consacrată 
dr. arhitect Al. Budişteanu, fost elev 
al Liceului „Ion Creangă”



Împreună cu colegele din SICB



În Clubul BiblioSpiritus





Publicaţii

Autor, coautor a peste 50 de lucrări (bibliografii, biobibliografii,
cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice) editate în
colecţiile:

– Bibliographia Universitas

– Facultas Biography – USARB

– Vestigia semper adora

– Doctori Honoris Causa

– IN HONOREM

– Personalităţi universitare bălţene

– Universitari bălţeni

– Promotori ai culturii



Bibliografii

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/manag_ed.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/manag_ed.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/asistenta_soc.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/asistenta_soc.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/informat.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/informat.pdf


Anuare ale publicaţiilor profesorilor USARB

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2002.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2002.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2011.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2011.pdf


Colecţia Bibliographia Universitas 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/contrib_st_reale.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/contrib_st_reale.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_tfmi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_tfmi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_dr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_dr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ped_ps.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ped_ps.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_lls.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_lls.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_muz.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_muz.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ec.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ec.pdf


Colecţia Facultas Biography-USARB



Bibliografii locale

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/ind_bibliogr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/ind_bibliogr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf


Biobibliografiile desemnează personalităţi onorabile 
universitare, care îşi intersectează viaţa cu Universitatea şi 
biblioteca ei, adevăraţi intelectuali cu merite deosebite în 

formare şi cercetare, adevăraţi patrioţi ai neamului, 
exemple demne de urmat pentru tineri



Colecţia Personalităţi universitare bălţene

Universitari bălţeni

Biobibliografii

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/berejan/berejan.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/berejan/berejan.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/cabac/cabac.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/cabac/cabac.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bancila/bancila.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bancila/bancila.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/popa_iu/iu_popa.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/popa_iu/iu_popa.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/babii/babii1.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/babii/babii1.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/belinschi/belinschi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/belinschi/belinschi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/abramciuc/abramciuc.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/abramciuc/abramciuc.pdf


In cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XXIV-
a, consacrată scriitorului, bibliologului şi filosofului 

Alexe RĂU, Bibliotecii Ştiinţifice USARB i-a fost acordată 
Diploma Premiul Bibliotecii Naţionale a RM, editurii 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru Colecţia Personalităţi 

Universitare Bălţene.

Premii internaţionale



Activitatea ştiinţifică

Autor articole / studii publicate în culegeri şi reviste de

specialitate: Confluenţe bibliologice, Buletinul ABRM,

Bibliouniversitas@abrm.md inclusiv pe Internet

www.slideshare.net pe domenii de actualitate: Aplicarea

indicilor scientobibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor;

Parteneriat: Bibliotecă – Facultate - Catedră - Cadru didactic;

Bibliografii etnografice - forme noi şi tradiţionale de prezentare

ş.a.

mailto:Bibliouniversitas@abrm.md
http://www.slideshare.net/


Comunicări



Formator local



Participare la reuniuni profesionale





Aprecieri

• Diploma Ministerului Educaţiei (1978) 

• Diploma ABRM (2008)

• Diploma Administraţiei Bibliotecii Pentru activitate profesională îndelungată, contribuţii esenţiale în 
dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice şi cu prilejul a 70 de ani de la fondarea USARB (2015)

• Diploma Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru promovarea patrimoniului ştiinţific 
universitar prin elaborarea lucrărilor bibliografice şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondare (2010) 

• Diploma BŞ USARB pentru Promovarea imaginii Bibliotecii şi Bibliotecarului prin elaborarea publicaţiilor 
ştiinţifice şi bibliografice premiate la Concursul Naţional Anul Bibliologic (2007) 

• Diploma Rectorului (2002) 





• Premiul Mare, I, II, III la Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări 
din domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţele informării (2005-2014)

• Premiul Concursului Lucrărilor Ştiinţifice USARB (2015)



PROCESARE ŞI REDACTARE COMPUTERIZATĂ A REVISTEI TEHNOCOPIA



Referinţe

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar.pdf


On-line
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009166683689
&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009166683689&fref=ts


Realizat: 
Ana NAGHERNEAC, şef serviciu SICB

Elena SCURTU,
Antonina ANTONOVA, 

Tatiana POGREBNEAC, bibliotecare

Bălţi, 2016


