BAZELE CULTURII INFORMAŢIEI
curs universitar

Tema 3

Instrumente de informare privind
resursele informaţionale şi
documentare

Stimaţi studenţi, sincere felicitări cu prilejul integrării în comunitatea universitară, precum şi a utilizatorilor
Bibliotecii noastre.
În Biblioteca Universităţii a început promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, care este inclus în
planul de studiu conform Hotărîrii nr.1/9 din 8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi
în urma deciziei Senatului Universităţii din 14.05.2003, prin ordinul Rectorului nr. 05-659 din 18.12.2003 Formarea
culturii informaţionale a studenţilor şi informatizarea procesului de învăţămînt în universitate, precum şi prin Ordinul
nr. 05-596 din 26.10.2012.
În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ordinul ME nr. 455 din 03 iunie 2011), punctul 37,
în planurile de învăţămînt la toate sprecialităţile, la anul I de studii se include disciplina obligatorie Bazele Culturii
Informaţiei ca component de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, (cod G), în volum de 30 de ore (1
credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins. Responsabilă de promovarea acestei discipline este Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii.
Disciplina este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum de 30 ore (la învăţămîntul cu frecvenţa la zi –
10 ore de contact direct şi 20 de ore pentru lucrul individual: la învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 6 ore de
contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual):
Responsabili de promovarea disciplinei sînt bibliotecarii desemnaţi de către directoarea Bibliotecii, Elena
Harconiţa, coordonator este desemnată Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura Informaţiei,
Prodecanii facultăţilor vor forma grupe a cite 25-30 de studenţi (atît la secţia cu frecvenţa la zi, cît şi cu
frecvenţa redusă) şi vor include în orarul facultăţilor disciplina nominalizată, de comun acord cu Biblioteca
Ştiinţifică, în perioada 01 octombrie - 24 decembrie, anual.
Orele de cultură a informaţiei (se promovează de bibliotecari universităţii bălţene din anul 1966) vizează
pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea eficientă a informaţiei, oferă studenţilor un suport teoretic şi practic
necesar pentru orientarea în sistemele informaţionale locale/naţionale/globale, în fluxul informaţional modern, în
modul de aplicare a tehnicilor muncii intelectuale.
În cadrul cursului bibliotecarii – asistenţi universitari Vă vor învăţa cum să Vă orientaţi în spaţiile
informaţionale locale şi globale, să accesaţi Internetul, bazele de date în sprijinul procesului de studiu, să obţineţi
deprinderi de cercetare bibliografică utilizînd instrumentele ştiinţifice informaţionale: cataloage electronice, baze de
date, pagini Web, documente secundare, terţiare etc.

Cursul este strucurat în 5 teme: Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Structuri info-documentare:
servicii, resurse; Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice
USARB; Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare; Genuri de documente. Metode
de identificare bibliografică a documentelor; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific.
Urmînd acest curs, studentul va cunoaşte: noţiunile de bază ale Modulului Bazele Culturii informaţiei;
structura sistemului instituţiilor informaţionale din Republica Moldova şi de peste hotare; ofertele informaţionale ale
Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrumentele de informare oferite de biblioteci (fondul de referinţă, cataloage, baze de
date); tipurile şi genurile de documente (cărţi, seriale, CD); metodele de identificare bibliografică a documentelor
(descrierea cărţilor, articolelor, analelor; etc.; regulile de întocmire a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi
didactice; va fi capabil: să acceseze eficient Internetul, elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki, reţele sociale), pagini
web ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul procesului didactic; să efectueze descrierea bibliografică a articolelor
din diverse tipuri de documente; să elaboreze liste bibliografice pentru teze de an, licenţă, master; să întocmească
adnotări, abstracte a documentelor; să identifice sursele de referinţă din documentele secundare/ terţiare
(dicţionare, enciclopedii, bibliografii); să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare
tradiţionale/electronice (catalog sistematic, alfabetic); să formuleze corect cererea informaţională; să accepte
principiul instruirii pe parcursul întregii vieţi; să aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în Societatea
Informaţiei şi a Cunoaşterii.
Pentru evaluare se acordă cîte două ore pentru fiecare grupă academică, indiferent de forma de studii.
Evaluarea finală se realizează imediat după finalizarea cursului printr-un test, cu întrebări din toate temele.
Borderourile se prezintă decanatelor facultăţilor nu mai tîrziu de două zile după evaluare.
Sălile de curs unde veţi promova lecţiile sînt: Referinţe Bibliografice - parter, Mediateca - etajul 2, Sala de
Lectură pentru Cadrele Didactice, etajul 2.
Bibliotecarii au elaborat un şir de lucrări didactice, tutoriale în sprijinul studentului, expuse pe site - Pagina
Utilizatorului de pe site-ul Bibliotecii.
Întîlnirea preventivă cu bibliotecarul – asistent universitar are loc în Muzeul Bibliotecii, parter, hol.
În hol la intrare, pe peretele din stînga, este afişat orarul intern.
Vă dorim mult succes!
Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii, e-mail: elena.harconita@mail.ru

COMPETENŢE PREALABILE










Cunoaşterea structurilor de informare şi documentare
(localizare, organizare, servicii, oferte);
Formarea în cercetarea de bibliotecă (cunoaşterea serviciilor
oferite, a surselor de informare etc.);
Formarea în utilizarea resurselor informaţionale (localizarea şi
exploatarea informaţiei indiferent de sursa de informare)
Orientarea în sistemele informaţionale locale/naţionale/globale,
în fluxul informaţional modern, şi modul de aplicare a tehnicilor
muncii intelectuale;
Abilitatea de a:
prospecta / localiza informaţia relevantă de a o examina
detaliat şi critic, de a o selecta;
;
interpreta - transforma informaţiile şi datele în cunoştinţe,
perspicacitate şi înţelegere;
crea noi idei - dezvolta noi perspective cognitive.

COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
Atitudinale:
 aderarea la opţiunea necesităţii informării în formarea profesională;
 acceptarea principiului instruirii pe parcursul întregii vieţi;
 aprecierea rolului modulului Bazele Culturii Informaţiei în contextul
Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii;
 aprecierea rolulului Bibliotecii Ştiinţifice în formarea culturii informaţiei;
Gnoseologice (cognitive):
 perceperea conceptelor fundamentale ale modulului Bazele Culturii
Informaţiei;
 delimitarea structurii sistemului instituţiilor informaţionale din R. Moldova;
 identificarea ofertelor info-documentare ale Bibliotecii Ştiinţifice USARB;
 cunoaşterea semnificaţiei termenilor din domeniul biblioteconomiei,
informării şi
 documentării;
 sesizarea instrumentelor de informare oferite de biblioteci, genurile de
documente;
 perceperea metodelor de identificare bibliografică a documentelor;

Praxiologice ( formative):
 formulare corectă a cerinţelor informaţionale;
 identificarea tipurilor de cataloage (alfabetic,
sistematic, electronic);
 efectuarea cercetări bibliografice în cataloagele
Bibliotecii (selectarea informaţiei după autor,
titlu, vedetă de subiect, cuvînt-cheie etc.);
 obţinerea informaţiei din documentele primare,
secundare, terţiare, din resursele informaţionale
tradiţionale/electronice;
 perfectarea corectă a buletinelor de cerere;
 operarea cu sursele de referinţe.

FINALITĂŢILE CURSULUI:
Studentul va fi capabil:
 Să identifice sursele de referinţă din documentele
secundare/ terţiare (dicţionare, enciclopedii,
bibliografii);
 Să efectueze cercetări bibliografice în surse de
informare tradiţionale/electronice (catalog sistematic,
alfabetic, electronic);
 Să formuleze corect cererea informaţională;
 Să accepte principiul instruirii pe parcursul întregii vieţi;
 Să aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în
Societatea Cunoaşterii.

Metode:
 Informare teoretică, prezentare, demonstraţie,
lucru în echipă, activitate practică.
Grup ţintă: studenţii anului I, studii cu frecvenţă
la zi şi cu frecvenţă redusă; elevii Liceului
Teoretic Republican „Ion Creangă”.
Evaluare:
 Evaluarea iniţială, formativă (sarcini practice,
exerciţii individuale şi în grup)
 Evaluare sumativă: test
Durată: 4 ore academice

CONŢINUT
Sistemul de cataloage în Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 Cataloage tradiţionale: catalogul alfabetic,
catalogul sistematic, catalogul analitic sistematic
 Catalogul electronic (OPAC): modalităţi şi
posibilităţi de utilizare
 Catalogul on-line TinRead
 Surse de referinţă: Bibliografii. Enciclopedii.
Dicţionare

CUVINTE CHEIE










Catalog tradiţional pe
fişe
Catalog alfabetic
Catalog sistematic
Clasificarea Zecimală
Universală
Index alfabetic pe
noţiuni
OPAC
Buletin de cerere
Cota cărţii








Cercetare bibliografică
Documentare
Documente primare
Documente secundare
Dicţionare
Enciclopedii

SISTEMUL DE CATALOAGE ÎN
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A USARB


Prin catalog se înţelege o enumerare sau o listă de
persoane sau obiecte, de acelaşi fel, aşezate în ordinea
cuvintelor care le desemnează. Termenul provine din limba
greacă (katalogos = listă) sau Catalog – document secundar
care cuprinde descrierile documentelor tipărite aparţinînd
unei colecţii, unei biblioteci sau unui grup de biblioteci şi
realizat conform unor principii standardizate facilitînd
regăsirea acestor documente de către utilizator [7, p.101 ].

Biblioteca Universitară pune la dispoziţia utilizatorilor
următoarele tipuri de cataloage:
•Catalogul electronic OPAC, accesibil din localul Bibliotecii şi
la distanţă de pe pagina web a Bibliotecii
www.libruniv.usarb.md sau direct la adresa
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp

Şi patru tupuri de cataloage tradiţionale:
•catalogul alfabetic
•catalogul sistematic conform BBK şi CZU
•catalogul sistematic analitic
•catalogul colecţiilor speciale
Cataloagele Bibliotecii sînt plasate în Oficiul Referinţe
Bibliografice (parter)

CATALOGUL ELECTRONIC (OPAC):
MODALITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE



Catalogul electronic - este un motor de căutare a documentelor
aparţinînd unei biblioteci, realizat conform unor principii
standardizate facilitînd regăsirea acestor documente de către
utilizator cu ajutorul unui calculator. [7, p. 105]










În scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale Biblioteca Ştiinţifică a
USARB pune la dispoziţia utilizatorilor catalogul electronic (OPAC),
care este organizat în programul integrat de bibliotecă TinLib.
Iniţiat în anul 1989, Catalogul electronic include toate documentele
achiziţionate în Bibliotecă din 1989 pînă în prezent inclusiv
documentele catalogate prin retroconversie (achiziţionate pînă în
anul 1990) şi numără la etapa actuală peste 401 093 notiţe
bibliografice (73% din toate titlurile deţinute în colecţia Bibliotecii).
Cărţi
217 199
Analitice
178 279
Periodice
2 812
Resurse
electronice
2 803

Catalogul OPAC

Avantaje: calitatea datelor, ordonarea informaţiei automat,
posibilităţi de consultare on-line, deplasare rapidă pe
listele înregistrărilor, posibilităţi ample de căutare, căutări
libere din text prin decupare, căutări combinate cu ajutorul
operatorilor logici după mai multe criterii etc. Utilizatorul, în
demersul său de cercetare, are posibilitatea de a combina
mai multe subiecte, utilizînd operatorii logici, să modeleze
modificări interactive ale strategiei de căutare în funcţie de
rezultat. Eficienţa căutărilor după subiect depinde în mare
măsură de limbajul de informare.





În Oficiul Referinţe Bibliografice (parter) sînt organizate 10
locuri cu acces la catalogul electronic, şi cîte unul sau două
locuri în săli de lectură a Bibliotecii.
Catalogul electronic este expus şi on-line pe site-ul Bibliotecii,
care poate fi accesat atît din localul Bibliotecii cît şi de la
distanţă.

CATALOGUL ELECTRONIC (OPAC): POSIBILITĂŢI DE
UTILIZARE
Pentru a începe cercetarea bazei de date, tastaţi butonul
ENTER. Va fi afişat Meniul principal de opţiuni OPAC.

Folosiţi tastele SUS şi JOS pentru a alege un tip de căutare,
apoi tastaţi ENTER pentru a-l selecta şi pentru a afişa un set
curent de înregistrări (de nume, de autori sau de titluri) sau
un submeniu de opţiuni.
Tastele cu care se operează:
1. Enter pentru a vizualiza o listă de înregistrări sau
buletinul de cerere.
2. F10 pentru căutare înregistrare.
3. F1, Alt+F1, Esc - operaţii de ieşire dintr-o opţiune sau
alta.
4. Shift+Alt – selectarea limbii de căutare
5. Săgeţile SUS, JOS navigare de la o înregistrare la alta.
6. Page Up, Page Down – navigare de la o listă la alta.

CĂUTARE DUPĂ AUTORI
Selectarea opţiunii Autori din meniul principal
OPAC va determina afişarea unui Set curent
de înregistrări pentru Autori şi Editori. Lista
va
include
şi
conţinutul
cîmpului
Conferinţă/Seminar precum şi denumiri de
instituţii al bazei de date. Selectaţi orice
înregistrare pentru a afişa o listă a titlurilor
cărţilor, serialelor şi articolelor asociate cu
numele autorului ales. Apăsaţi PgDn dacă
doriţi să vedeţi întreaga listă de titluri.



Fig. 1



Fig. 2

Pentru a efectua căutările după
opţiunea AUTORI veţi parcurge
următorii paşi:

Pasul 1. Selectaţi limba de căutare
cu tastele Shift+Alt;
Notă: Pentru documentele în
grafie chirilică, veţi selecta limba
de căutare rusă.
Pasul 2. Duceţi poziţia cursorului
în faţa opţiunii AUTORI (vezi Fig.
1);

Pasul 3. Tastaţi ENTER, va
apărea lista autorilor existenţi în
catalog (vezi Fig. 2), aranjată în
ordine alfabetică. În lista autorilor
se includ atît autorii publicaţiilor cît
şi traducători, editori, responsabili
de apariţia publicaţiei.

Vedeta Autorii se divizează în:
Autori persoane fizice şi colectivităţi
Autori persoane fizice, pot fi la rîndul lor:
Principali –
autor, căruia îi aparţine conţinutul unui document [7, p. 55]
Secundari – autor, care a contribuit la elaborarea unui
document [7, p.55]
Colectivităţi – organism, instituţie sau grup de persoane,
responsabili de conţinutul unui document [7, p. 55]



Pasul 4. Tastaţi F10, jos în
partea stîngă a monitorului va
apărea instrucţiunea de a
introduce primele litere ale
numelui autorului căutat (vezi
Fig. 3), introduceţi numele
autorului Capcelea Maria,
tastaţi ENTER. Va apărea un set
de înregistrări. Dacă autorul
căutat este în lista autorilor,
duceţi poziţia cursorului în
dreptul autorului Capcelea
Maria, tastaţi ENTER şi
vizualizaţi situaţia autorului dat
(Nr de cărţi, Nr articole) (vezi
Fig. 4). Cărţile şi articolele sînt
aranjate în ordine alfabetică,
mai întîi cărţile apoi articolele.



Fig. 3



Fig. 4





Pasul 5. Cu ajutorul cursorului SUS
– JOS selectaţi cartea Metode şi
algoritmi la Analiza numerică,
tastaţi ENTER, pe monitor vor
apărea datele despre carte (vezi
Fig. 5): titlul cărţii, autorul,
numărul de inventar, cota cărţii,
editura, anul publicaţiei, locul
publicării, numărul de pagini.
Dacă ve-ţi selecta un titlu de
articol al acestui autor, se vor afişa
datele despre titlul serialului în
care este publicat articolul,
numărul, anul de ediţie al
serialului, paginile (vezi Fig. 6).



Fig. 5



Fig. 6





Pentru a împrumuta cartea la domiciliu
este necesar de a completa cîte un
buletin de cerere pentru fiecare
publicaţie în parte.



Pasul 6. Pentru vizualizarea buletinului
de cerere, tastaţi ENTER, pe ecran va
apărea un BULETIN DE CERERE tipizat
pentru documentul găsit (vezi Fig. 7). La
dorinţă buletinul de cerere poate fi
printat direct din OPAC (vezi modelul 1).
Pentru
aceasta
adresaţi-vă
bibliotecarului de referinţă din oficiul de
referinţe bibliografice sau completaţi un
buletin de cerere manual (vezi modelul
2)



Pasul 7. Tastaţi F1 pentru a ieşi la lista
de autori, sau Esc pentru întoarcere la
Meniul principal.



Fig. 7



Notă: Un buletin de cerere tipizat
pentru carte include următoarea
informaţie: cota cărţii, autorul, titlul
deplin al cărţii, locul editării, anul
de ediţie, localizarea cărţii în
bibliotecă şi numărul total de
exemplare .

BULETIN DE CERERE PENTRU CARTE


Modelul 1 (printat)



Modelul 2 (manual)
BULETIN DE CERERE
Permis Nr ……….. 8734........
Numele …….Roşca Vasile
Cota
publicaţiei

519.6 / C20

Autor………Capcelea M......
Titlu...Modele şi algoritmi la
Analiza numerică.: Indicaţii
metodice.
Anul de
ediţie…2010 Nr.......Vol......
Data şi luna
(pentru ziare)
.........................................
Semnătura........Rosca..............
«14 »……septembrie........2013
Motivul neonorării……………..

CĂUTARE TITLURI


Selectarea opţiunii Titluri
din meniul principal OPAC
va determina afişarea
submeniului titluri.
Submeniul include
obţiunile: căutare pentru
toate titlurile, căutare titluri
cărţi, căutare titluri articole,
căutare titluri ziare/reviste,
etc. Selectaţi opţiunea
necesară pentru a afişa o
listă a titlurilor din categoria
aleasă (vezi Fig. 8).



Fig. 8



Fig. 10



Notă: Căutările după titluri se vor
efectua numai atunci cînd se ştie cu
precizie titlul unei cărţi, unui articol,
serial, audio-vizual.

CĂUTARE TITLURI CĂRŢI
Selectarea opţiunii Căutare titluri
Cărţi şi serii/colecţii Cărţi din meniul
principal OPAC va determina afişarea
unui set de titluri cărţi.
 Pentru căutarea unui titlu de carte
efectuaţi următoarele operaţii:
 Pasul 1. Selectaţi limba de căutare cu
tastele Shift+Alt;
Notă: Pentru documentele în grafie
chirilică, ve-ţi selecta limba de
căutare rusă.
 Pasul 2. Duceţi poziţia cursorului în
faţa opţiunii Căutare titluri Cărţi şi
serii/colecţii Cărţi (vezi Fig. 9);
 Pasul 3. Tastaţi ENTER, va apărea
lista titlurilor de cărţi existente în
catalog (vezi Fig. 10), aranjate în
ordine alfabetică.




Fig. 9



Fig. 11



Fig. 10





Pasul 4. Tastaţi F10, jos în
partea stîngă a monitorului va
apărea instrucţiunea de a
introduce titlul cărţii căutat (vezi
Fig. 11), introduceţi titlul cărţii
Deontologia juridică, tastaţi
ENTER. Va apărea un set de
înregistrări. Dacă titlul căutat
este în catalog, duceţi poziţia
cursorului în dreptul lui, (vezi
Fig. 12) tastaţi ENTER de două
ori şi vizualizaţi BULETINUL DE
CERERE al cărţii selectate (vezi
Fig. 13). Completaţi buletinul de
cerere.
Pasul 5. Tastaţi F1 pentru a ieşi
la lista de titluri, sau Esc pentru
întoarcere la Meniul principal.



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

CĂUTARE TITLURI ARTICOLE









Pentru a efectua căutările unui
titlu de articol în baza de date
analitică,
efectuaţi
următoarele operaţii:
Pasul 1. Selectaţi limba de
căutare cu tasta Shift+Alt;
Notă: Pentru documentele
scrise cu grafie chirilică, ve-ţi
selecta limba de cătare rusă.
Pasul 2. Duceţi
poziţia
cursorului în faţa opţiunii
Căutare titluri articole din
Ziare/Reviste/Cărţi (vezi Fig.
14)
Pasul 3. Tastaţi ENTER, va
apărea lista titlurilor de
articole existente în catalog,
aranjate în ordine alfabetică
(vezi Fig. 15);



Fig. 14



Fig. 15







Pasul 4. Tastaţi F10, va apare în
partea de jos a monitorului o
instrucţiune de a introduce
primele litere ale titlului căutat.
Scrieţi primele cuvinte din titlul
articolului Codurile
deontologice... (vezi Fig. 16), apoi
tastaţi ENTER. Dacă titlul căutat
este în catalog, duceţi poziţia
cursorului în dreptul lui şi tastaţi
ENTER, vizualizaţi detaliile
înregistrării: titlul articolului, tip
publicaţie, autorul articolului,
titlul serialului, anul de ediţie,
numărul şi paginile unde este
publicat articolul, limba
articolului (vezi Fig. 17)
Completaţi buletinul de cerere
pentru articolul selectat (Modelul
3, 4, 5)
Pasul 5. Tastaţi F1 pentru a ieşi
la lista titlurilor, sau Esc pentru
întoarcere la meniul principal.



Fig. 16



Fig. 17

MODELUL UNUI CAPITOL, PARTE DIN
CARTE/CULEGERE
MODELUL UNUI ARTICOL DIN ZIAR

BULETIN DE CERERE PENTRU ARTICOL
Modelul 3

Modelul 4

Publicat în revistă

Publicat în ziar

BULETIN DE CERERE

Modelul 5
Publicat în culegere

BULETIN DE CERERE

BULETIN DE CERERE

Permis Nr ………..3456

Permis Nr ………..3456

Permis Nr ………..3456

Numele ……..Roşca Vasile

Numele ……..Roşca Vasile

Numele ……..Roşca Vasile

Cota publicaţiei

Cota publicaţiei Z

Cota publicaţiei 37.015.3 / P93

Autor………………………………….

Autor………………………………….

Autor………………………………….

Titlu…….Revista naţională de drept

Titlu…….Tribuna copiilor

Anul de

Anul de

Titlu…Problemele actuale ale psihologiei
pedagogice: culeg. de art. şt.

Ediţie 2008....

Nr.11...

Vol...p. 34-38.....

Ediţie 2010

Nr...... Vol.........

Data şi luna(pentru ziare)...............

Data şi luna(pentru ziare) 22 aprilie, p. 6

Semnătura...................Roşca.......

Semnătura.....Roşca..........................

« 14 »………..septembrie 2013

« 14 »………..septembrie 2013

Motivul neonorării…………………………..

Motivul neonorării…………………………..

Anul de

Ediţie .....1999..........Nr...... Vol.........
Data şi luna(pentru ziare)........................
Semnătura.....Roşca..........................
« 14 »………..septembrie 2013
Motivul neonorării…………………………..

Notă: Pentru un articol publicat

într-o revistă, pe buletinul de
cerere se va indica: Titlul
serialului, anul de ediţie,
numărul şi la dorinţă
paginile.

Notă: Pentru un articol publicat Notă: Pentru un capitol sau o parte
într-un ziar, pe buletinul de
cerere se va indica: Titlul
ziarului, anul de ediţie,
data şi luna publicării şi la
dorinţă paginile.

din carte / culegere, buletinul
de cerere se va completa ca
pentru o carte: cota cărţii,
autorul, titlul cărţii, anul de
ediţie, volumul, dacă există.

CĂUTARE VEDETE DE SUBIECT






Selectarea opţiunii VEDETE DE SUBIECT din meniul
principal OPAC va determina afişarea unui submeniu,
conţinînd două opţiuni: Vedete de subiect şi Termeni
Tezaur.
Pentru căutare se utilizează opţiunea VEDETE DE
SUBIECT. Vedetele de subiect introduse de către
bibliotecari în catalogul electronic reflectă tematica unei
cărţi, unui articol. Vedeta de subiect este reprezentată
de „un cuvînt sau un grup de cuvinte, un simbol sau un
grup de simboluri (litere, semne) evidenţiate/stabilite de
catalogator în scopul orînduirii lor după un sistem
standard şi constituie puncte de acces la informaţiile
cuprinse într-un catalog de bibliotecă.
Opţiunea respectivă se utilizează atunci cînd se
cunoaşte doar subiectul cercetării.

















Fig. 18

Se efectuează următorii paşi:
Pasul 1. Selectaţi limba de căutare cu
tasta Shift+Alt
Pasul 2. Plasaţi cursorul în dreptul opţiunii
VEDETE DE SUBIECT, tastaţi ENTER (vezi
Fig. 18).
Pe ecran va apare un set curent de
înregistrări cu situaţia categoriei alese,
adică numărul de cărţi, articole şi seriale
asociate fiecărui subiect (vezi Fig. 19).
 Fig. 19
Notă: Vedetele de subiect sînt formate în
limba română şi în limba rusă:
O vedetă de subiect în limba română va
include cărţi, articole, seriale atît în limba
română cît şi în celelalte limbi străine.
Pentru a căuta informaţii în oricare limbă
străină, formulaţi vedeta de subiect în
limba română.
O vedetă de subiect în limba rusă va
include publicaţii numai în limba rusă.





Pasul 3. Tastaţi F10 şi introduceţi subiectul
căutat, de ex: ELEVI – DEZVOLTARE
INTELECTUALĂ (vezi Fig. 20), apoi tastaţi
ENTER. Dacă subiectul căutat este în baza
de date a vedetelor de subiect, duceţi poziţia
cursorului în dreptul lui şi tastaţi ENTER, se
va afişa o listă a titlurilor cărţilor, serialelor şi
articolelor referitoare la subiectul/termenul
ales, aflate în catalog (vezi Fig. 21). Din lista
afişată alegeţi înregistrările necesare şi
completaţi buletine de cerere pentru fiecare
publicaţie în parte, conform modelelor 1-5, în
dependenţă de tipul de publicaţie aleasă.
Pasul 4. Tastaţi F1 sau Esc pentru a ieşi din
opţiune.



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 21

CĂUTARE CUVINTE CHEIE






Selectarea opţiunii Căutare cuvinte
cheie din meniul principal OPAC va
determina afişarea submeniului.
Submeniul CĂUTARE CUVINTE CHEIE
include opţiunile: Căutare cuvinte Cheie
în toate titlurile, Căutare cuvinte cheie
în articole, în Cărţi, în Audio-vizual, în
periodice /Seriale, etc. (vezi Fig. 22).
Selectarea opţiunii Căutare cuvinte
cheie în toate titlurile va permite
afişarea un set curent de cuvinte cheie,
existente în catalog cu situaţia
numărului de cărţi, articole şi seriale
corespondente fiecărui cuvînt cheie din
titlu al listei. (vezi Fig. 23).
Selectaţi un cuvînt cheie pentru a afişa
toate titlurile asociate.

Principiul de căutare a cuvintelor cheie din
toate titlurile este identic cu cel de
căutare după vedete de subiect.



Fig. 22



Fig. 23

CĂUTARE CUVINTE CHEIE
ÎN ARTICOLE SAU CĂRŢI


Urmaţi instrucţiunile ecranului pentru a lansa
o căutare după cuvinte cheie. Pentru a fi siguri
că realizaţi căutarea după un cuvînt cheie
care există în baza de date, avînd format
corect şi ortografie corectă, folosiţi fereastra
de validare pentru a selecta cuvîntul corect.
Procedura obişnuită prin care se lansează o
căutare după cuvinte cheie este următoarea:

Fig. 24













Pasul 1. Selectaţi limba de căutare cu
tasta Shift+Alt
Pasul 2. Din submeniul Căutare cuvinte
Cheie, selectaţi opţiunea Căutare cuvinte
cheie în articole. (vezi Fig. 24).
Pasul 3. Tastaţi ENTER, se va afişa un Fig. 25
ecran de căutare (vezi Fig. 25)
Pasul 4. Scrieţi cuvîntul cheie dorit sau
primele litere ale acestuia, de ex: PASCAL
şi apăsaţi F10. Dacă este găsită o
corespondenţă exactă, cursorul va
evidenţia cuvîntul căutat.
Pasul 5. Tastaţi End şi Esc, pentru a valida
cuvîntul ortografiat corect din lista de
cuvinte cheie existente în catalog. Cuvîntul Fig. 26
ales se va afişa în cîmpul căutat.
Reţineţi că la operaţia de validare a
cuvîntului cheie sistemul face distincţie
între litere mari şi mici; prin urmare numai
o corespondenţă exactă va avea efect





Pasul 6. Odată introdus cuvîntul
cheie după care se face
căutarea, apăsaţi Esc. În partea
stîngă de jos a ecranului va
apărea întrebarea Efectuaţi
această căutare? D/N (vezi Fig.
27).
Pasul 7. Răspundeţi D la
întrebare pentru a iniţia
căutarea, sau N pentru a o
abandona. Dacă căutarea se
încheie cu succes, va fi afişat
un Set curent de înregistrări cu
titlurile găsite corespondente
cuvîntului pascal (vezi Fig. 28 ).



Fig. 27



Fig. 28



Există cîteva căi prin care o căutare poate fi
extinsă sau restrînsă:
 Folosirea trunchierii pentru a extinde
căutarea. De exemplu, dacă Fereastra
de validare prezintă cuvintele cheie:
Calculator, Calculatoare, Calcul.
 O căutare a cuvîntului cheie Calcul va
găsi titlurile corespunzătoare celor trei
cuvinte cheie.
Este permisă folosirea mai multor linii de
cuvinte cheie pe ecran, acest lucru se
poate realiza în mai multe moduri:
 Plasaţi cursorul în cîmpul Cuvînt cheie şi
apăsaţi Enter pentru a crea un nou cîmp
în care puteţi specifica alt cuvînt cheie.
(vezi Fig. 29)

Fig. 29

CĂUTĂRI COMBINATE




Selectarea opţiunii Căutări
combinate din meniul
principal OPAC va
determina afişarea unui
submeniu care include
opţiunile: Căutare termeni
în articole, căutare termeni
în cărţi, audio-vizual, etc.
(vezi Fig. 30).
Plasaţi cursorul în faţa
opţiunii Căutări termeni în
cărţi, tastaţi Enter, pe ecran
va fi afişată o machetă de
căutare (vezi Fig. 31).



Fig. 30



Fig. 31

EXEMPLE:




Introduceţi date în cîmpurile autor şi localizare pentru
a căuta toate cărţile unui anumit autor păstrate într-o
subdiviziune anume.
De ex. Cărţile autorului Mândâcanu, localizate în sala
3. Tastaţi Esc+D, pentru a afişa rezultatul





Introduceţi în cîmpurile autor Mândâcanu şi cuvînt cheie
pedagogic pentru a căuta toate titlurile de carte a autorului dat
care conţin cuvîntul pedagogic.
Tastaţi Esc+D pentru a afişa rezultatele

UTILIZAREA ÎN CĂUTARE
A OPERATORILOR LOGICI AND, OR, NOT










În orice cîmp pot fi folosiţi operatorii logici (AND, OR, NOT). De
exemplu, dacă vreţi să căutaţi după următoarele subiecte:
Pisici OR Cîini - vor fi găsite înregistrările care conţin fie termenul
Pisici, fie termenul Cîini ca grup subiect.
Pisici AND Cîini - vor fi găsite numai acele înregistrări care conţin atît
termenul Pisici cît şi termenul Cîini ca grup subiect.
Animale NOT Pisici - vor fi regăsite toate înregistrările conţinînd
Animale ca grup subiect cu excepţia celor care conţin Pisici.
Totuşi, operatorii logici nu pot fi folosiţi între cîmpuri diferite în aceeaşi
operaţie de căutare. De exemplu, într-o căutare după Autor: CARROLL,
Cuvînt cheie: NOT ALICE, operatorul NOT va fi ignorat şi rezultatul
căutării va fi inversul a ceea ce s-a dorit.

CATALOGUL ON-LINE (MODULUL
TINREAD): POSIBILITĂŢI DE ACCESARE
Biblioteca Ştiinţifică a USARB expune catalogul
electronic on-line în anul 2006.
 Ceea ce înseamnă că atît utilizatorii cît şi nonutilizatorii Bibliotecii au acces la informaţiile ce se
conţin în catalog.
 Catalogul electronic poate fi accesat la adresa
http://libruniv.usarb.md sau direct la adresa
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/tinread.jsp
 În cadrul Bibliotecii la calculatoarele din oficiul
Referinţe Bibliografice, Mediatecă, sau oricare
sală de lectură.


ACCESAŢI PAGINA WEB A BIBLIOTECII
http://libruniv.usarb.md

ACCESAŢI CATALOG

PAGINA DE CĂUTARE A CATALOGULUI ON-LINE

CRITERII DE CĂUTARE

Căutările pot fi efectuate după
Autori, Titluri, Subiect, etc.

Selectaţi criteriul de căutare
Selectaţi limba de căutare
Pentru căutări în limba română
utilizaţi diacriticele
Pentru căutarea cărţilor scrise
cu grafie chirilică,
selectaţi limba rusă
Notă
Catalogul Bibliotecii
deţine informaţii în 57 de limbi
(rusă, ucraineană, franceză, engleză, etc.)

CĂUTARE AUTOR

2. Tastaţi LISTA

1. Scrieţi în fereastra de căutare în
dreptul criteriului selectat
numele autorului
Eminescu, Mihai

4. După validarea
autorului în fereastra de căutare
Tastaţi Caută

3. Se va afişa o listă curentă
de autori, existenţi în catalog.
Din lista afişată selectaţi
autorul căutat
Click pe el pentru validare în
fereastra de căutare

Se va afişa o listă de înregistrări:
cărţi, articole publicate de
Mihai Eminescu, existente în
colecţiile Bibliotecii Universitare

Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării,
click pe numărul paginii următoare
Notă
Semne distinctive:
Pictogramele indică tipul de publicaţie
carte
articol
AV

serial

Din lista de înregistrări
selectaţi titlul de carte interesat
şi vizualizaţi detaliile cărţii

Înregistrarea pentru carte include:
Titlu carte, Autor, Loc ediţie, nume editură,
anul publicării, paginaţie, cota cărţii,
clasificare CZU, ISBN,
total exemplare, localizare

COMPLETAREA
BULETINULUI DE CERERE




În cazul împrumutului
cărţii din depozitul
principal este necesară
completarea unui buletin
de cerere. Pe buletinul de
cerere vor fi introduse
datele necesare pentru
identificarea cărţii. Este
necesar a se completa
cîte un buletin de cerere
pentru fiecare titlu.
Puteţi obţine un buletin
de cerere printat direct
din catalogul OPAC,
pentru acesta adresaţi-vă
bibliotecului din oficiul
Referinţe Bibliografice



Exemplu
BULETIN DE CERERE
Permis Nr ……….. 8734........
Numele …….Roşca Vasile
Cota publicaţiei 859.0 / E-48
Autor………Eminescu, M......
Titlu..............Basme.............
Anul de
ediţie…S.a Nr.......Vol......
Data şi luna
(pentru ziare)
.........................................
Semnătura..................................
«14 »……septembrie........2011
Motivul neonorării……………..

Pentru revenire la poziţia precedentă,
click pe Închide

CĂUTARE TITLU

2. Scrieţi în bara de căutare
titlul cărţii
“Omul în faţa muzicii”
1. Selectaţi criteriul de căutare
Titlu/Colecţie
3. Click

Caută

Se va afişa
înregistrarea căutată
Pentru vizualizare detalii
click pe titlu

Se vor afişa informaţiile despre carte,
care include următoarele cîmpuri:
Titlu carte / colecţie – arată titlul deplin al cărţii
Autor – numele, prenumele autorului
Loc, editură, an – indică oraşul unde s-a publicat cartea,
editura şi anul publicării
ISBN – (International Standard Book Number) –
Sistem de numerotare standardizată a cărţilor
Paginaţie – numărul de pagini a cărţii
Cota – indică localizarea cărţii la raft
Total ex. – numărul de exemplare şi
localizarea în Bibliotecă
Fulltext - arată că textul cărţii
se deschide în format PDF

CATALOAGE TRADIŢIONALE
În scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale
Biblioteca Ştiinţifică a USARB, pune la
dispoziţia utilizatorilor următoarele tipuri de
cataloage tradiţionale (pe fişe):
 Catalog alfabetic
 Catalog sistematic conform CZU şi BBK
 Catalog analitic sistematic
 Catalogul colecţiilor speciale


Utilizînd catalogul de bibliotecă, cititorul va găsi
răspuns la următoarele întrebări:
 Posedă biblioteca un document concret al cărui
autor şi titlu este cunoscut?
 Ce fel de lucrări ale unui autor anume sînt în
bibliotecă?
 Ce lucrări există despre o anumită persoană?
 Cîte exemplare dintr-o lucrare există în bibliotecă?

CATALOG ALFABETIC


Catalogul alfabetic

pe nume de autori şi titluri este
catalogul care cuprinde descrierile principale la nume de
autori – persoană, la autori colectiv sau titlu, precum şi
descrierile auxiliare, aşezate în ordinea alfabetică a vedetei
sau cuvîntului de ordine al notiţiei descriptive.[7, p. 101]

Catalogul alfabetic are rolul de a răspunde la întrebările:
 Ce opere ale unui autor, ce ediţie a unei anumite opere sau volum
există în bibliotecă?
 Ce s-a scris despre un anumit autor ?
 Unde se găseşte cartea căutată?
 Pentru a putea răspunde la astfel de întrebări catalogul alfabetic
va conţine în mod obligatoriu cel puţin o descriere pentru fiecare
carte catalogată, iar situaţia cînd lucrarea are mai mulţi autori,
cînd este cunoscută mai ales după titlu, cînd la realizarea ei au
colaborat şi alte persoane (traducător, prefăţător, ilustrator ş.a), va
avea atîtea descrieri cîte se impun de fiecare situaţie în parte.










Biblioteca Ştiinţifică USARB pune la dispoziţia utilizatorilor
următoarele tipuri de cataloage alfabetice:
Catalogul alfabetic al literaturii în limba română oferă
informaţie despre fondul de carte în limba română ce se
conţine în colecţia Bibliotecii. Fondul de carte română
constituie 24% din colecţia totală. Publicaţiile apărute cu
caractere chirilice sunt transcrise în grafie latină. Utilizatorii
vor completa buletinul de cerere în acea grafie în care este
tipărită cartea.
Catalogul alfabetic al literatutrii în limba rusă oglindeşte
informaţia privitor la fondul de carte în limba rusă pe care-l
deţine Biblioteca, el constituie 64%.
Catalogul alfabetic al literaturii în limba ucraineană conţine
informaţie asupra literaturii în limba ucraineană deţinută în
fondul Bibliotecii.
Aceste cataloage sînt amplasate în oficiul Referinţe
Bibliografice al Bibliotecii situat la parter.

Catalogul alfabetic include într-o singură înşiruire
alfabetică toate tipurile de descrieri pe care le
necesită diversele tipuri de documente şi anume:
 fişele descrierilor principale cu vedeta de autor persoană fizică, autor-colectiv, titlu
 fişele descrierilor analitice
 fişele descrierilor complementare
 fişele de trimitere (generale şi speciale)

MODELE DE FIŞE ÎN CATALOGUL ALFABETIC


Fişa principală

Eminescu, Mihai – persoană fizică
Luceafărul / Mihai Eminescu ; il. de
E.Zavtur. -Ch.: Cartea Moldovei, 2002
(Tipogr. Centrală). - 31 p. : il.ISBN 9975- 60-095-6: 18.00.
Universitatea de Stat din Moldova – autor-colectiv
Anale ştiinţifice...(1946-1996) / red.: Gh
Rusnac. -Ch., 1996. - 383 p.- ISBN 9975923-04-6: 19-00.
titlu
Regina cărţii în Nord...:[Resursă electronică]
/ Univ. de Stat "A. Russo" ; alcăt. E.
Harconiţă ; Camerman A. Semionică ;
tehnored.: I. Pogrebneac, I. Tamco.- Bălţi,
2005.-1 CD în cutie plastică.ISBN 9975-51-000-0: 35.00.
În conţ.: Regina cărţii în Nord.../ E.
Harconiţa ; Colecţia de Carte rară / N. Lunic

•
Fişa descrierilor analitice
Costin, Miron
Letopiseţul Ţării Moldovei ...De la Aron
Vodă încoace / M.Costin // Letopiseţul
Ţării Moldovei. - Ch.. - 2006. - P. 135248.
Fişa descrierilor complementare
Ciobanu, Gabriel – coaut.
Buraga, Sabin
Atelier de programare în reţele de
calculatoare / Sabin Buraga, Gabriel
Ciobanu. Iaşi: Polirom, 2001. - 239 p.ISB 973-683-755-6: 65.00.

Haşdeu, Bogdan Petriceicu, despre
Sandu, Vasile
Viaţa lui B.P.Haşdeu / V. Sandu.
Bucureşti: Ed. Minerva, 1989. - 295 p.
(Universitas). - ISBN 973-21-0046-X: 1.44.

FIŞE DE TRIMITERE



( generale)
GÎRLEANU, EMIL
vezi



GÂRLEANU, EMIL

(speciale)
 INSTITUTUL
PEDAGOGIC DE STAT
“A.RUSSO”
vezi
 UNIVERSITATEA
DE STAT “A.RUSSO”

Divizionară – fişă care separă diferite diviziuni în
catalogul alfabetic sau sistematic [7, p. 195]
În scopul orientării cititorilor în consultarea cataloagelor
se întocmesc fişe divizionare. Fişele divizionare se
alcătuiesc din carton tare sau material plastic cu o
proeminenţă în partea superioară, care depăşeşte
înălţimea fişelor de descriere, pe care se vor nota în
funcţie de mărimea catalogului, literele alfabetului,
silabe ori începuturi de silabe sau vedete (cuvinte,
nume de autori sau titluiri).


ARANJAREA FIŞELOR ÎN CATALOGUL ALFABETIC
PE NUME DE AUTORI, TITLURI ŞI INDICI




Orînduirea fişelor în catalogul alfabetic se efectuează
conform STAS-ul 8636-70 „Orînduirea în catalogul alfabetic
pe nume de autori şi titluri şi în indexuri: Informaţie şi
documente”.
Orînduirea alfabetică conform Stasu-lui menţionat este cea
dată de alfabetul românesc de la A-Z, chiar şi pentru
publicaţiile scrise cu alt alfabet decît cel românesc.

Aranjarea alfabetică a
descrierilor la titlu se va
face cuvînt cu cuvînt,
şi nu literă cu literă:
 eroi ai muncii
 eroi şi martiri
 eroina de pe Jiu
 Eronim, P. etc.

Cifrele romane, arabe,
greceşti cînd se constituie
în elemente de ordine se
consideră ca şi cum ar fi
exprimate prin cuvinte în
limba cărţii descrise:
 1001 (o mie şi una ) de
nopţi
 1918 (o mie nouă sute
optsprezece) la români
 100 (o sută) de
răspunsuri pentru
credincioşi

Nume personal, prenume, iniţială patronimică.
 Oprea, Alexandru V.
 Osadcenco, Ion E.
Autorii cu acelaşi nume sînt aranjaţi în ordinea
alfabetică a prenumelor, în primul rînd forma scurtă,
apoi cea deplină:
EX:
 Oprea, A.
 Oprea, Alexandru
 Oprea, Cleopatra
 Oprea, Eugen
 Oprea, I.
 Oprea, Ioan

Articolul hotărît sau nehotărît care stă în faţa unui
substantiv comun sau adjectiv nu se ia în
consideraţie dacă se află înaintea unei vedete:
 O bună gospodină
 Le Temps etc.
Cînd o sau un au funcţia de numeral se va ţine cont
de ele la orînduirea alfabetică:
 O mie şi una de nopţi
 Un om între oameni

Descrierile lucrărilor aceluiaşi autor se aranjează în ordinea alfabetică a
titlurilor.
Dacă un autor are mai multe lucrări, se foloseşte aranjarea în trei grupe
distincte:
I.
Descrierile operelor autorului
II.
Descrierile în care autorul apare ca vedetă complementară (prefaţator,
redactor, traducător, etc.)
III.
Lucrări despre autor
Descrierile principale cînd autorul este singur scos în vedetă sau este scos
primul împreună cu alţi autori, se vor aranja după cum urmează:
 Opere complete (în ordinea numărului de volume, operele complete într-un
număr mai mare de vol. se aşează întîi).
 Opere (idem)
 Opere alese ( idem)
 Opere separate şi culegeri, din operele autorului în ordinea alfabetică a
titlului.
Descrierile lucrărilor despre viaţa şi activitatea unei persoane (despre el) se
ordonează în ordinea alfabetică a numelui autorului publicaţiei.

Lucrările elaborate de autori colectivi (organele ierarhice
superioare ale puterii de stat, alte colectivităţi oficiale,
instituţii, organizaţii ori de congrese şi conferinţe) se
găsesc în catalogul alfabetic descrise la denumirea
oficială a autorului colectiv:
Republica Moldova. ABRM. Congresul (4; 2000; Ch.).
Congresul IV al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, 6 dec.
2000, Ch. / coord. L. Kulicovski. - Ch., 2000
Abrevierele de denumiri de organizaţii se ordonează
conform denumirii întregite:
 IFLA
SUA
 ONU
UNESCO

CATALOGUL SISTEMATIC.
Catalogul sistematic - catalog în care descrierile
bibliografice sînt organizate după un anumit sistem
de clasificare a cunoştinţelor umane de la general la
particular, ţinînd seama de legăturile logice sau
istorice dintre numeroasele discipline existente şi
ramurile lor. [7, p. 106]
După G. Lasso de la Vega, acest catalog „urmăreşte
să transforme întreaga colecţie a unei biblioteci întro singură lucrare ştiinţifică, împărţită în capitole şi
subcapitole, fiecare dintre ele reprezentînd o ramură
sau o subramură a ştiinţei în care se grupează, la
rîndul lor, logic şi ştiinţific, cărţile care tratează
despre fiecare dintre ele...”

În Catalogul sistematic este înserată exact aceiaşi informaţie
care se deţine în catalogul alfabetic, însă ordinea de
intercalare este alta – pe domenii de ştiinţă. Fişele cu
descrieri pentru catalogul sistematic sînt identice cu cele
întocmite pentru catalogul alfabetic dar înscriu pe cel de-al
treilea spaţiu de jos în stînga primei linii verticale indicele de
clasificare.

Elementul care dă intrare fişei în Catalogul sistematic este
indicele C.Z.U. (Clasificarea Zecimală Universală) care
convenţional indică adresa documentelor în depozit sau
raftul cu acces liber. Fiind un instrument de aşezare şi
identificare a publicaţiei el trebuie indicat corect.
Structura catalogului sistematic se scoate în evidenţă prin
fişe divizionare care marchează clasele, diviziunile şi
subdiviziunile principale ale clasificării: fişele divizionare
formează scheletul întregului organism al Catalogul
sistematic. Ele au o importanţă deosebită nu atît pentru
organizarea catalogului ca atare, cît mai ales pentru
orientarea cititorilor în consultarea catalogului, pentru
îndrumarea lor spre publicaţiile de care au nevoie.

Pe proeminenţa fişelor de divizionare se va trece
indicele C.Z.U, urmat de explicaţia lui în cuvinte, aşa
cum se găseşte acesta menţionată în tabelele de
clasificare. Atunci când fişa divizionară marchează
rubrici care se înrudesc sau au legături cu alte
diviziuni din catalog, pe această fişă se fac trimiteri
de la un indice la altul.


Ex. : 513 Geometrie
Vezi şi:
515 Geometrie discriptivă
516 Geometrie analitică

Biblioteca Universitară dispune de Catalog Sistematic
conform CZU care conţine informaţii pe domenii
începînd cu anul 1992 pînă la 1.06.2007.
La moment acest catalog este conservat. Informaţia
referitor la conţinut poate fi consultată în Catalogul
electronic (OPAC) http://libruniv.usarb.md.
Anterior pentru clasificarea publicaţiilor pe domenii era
utilizat un alt sistem numit BBK (Clasificarea
Bibliotecar-Bibliografică).
BBK - sistem de clasificare bazat pe principiile
clasificării zecimale, dar care utilizează indici alfanumerici şi semne de punctuaţie specifice.

INDEX ALFABETIC
Indexul alfabetic al fiecărui catalog este un
instrument indispensabil în îndrumarea cititorilor
către Catalogul Sistematic.
Indexul alfabetic pe noţiuni este un instrument care
facilitează orientarea în Catalogul Sistematic. El
conţine fişele cu subiecte în ordine alfabetică şi
indicele CZU care le corespunde.
Indexul alfabetic pe noţiuni către Catalogul sistematic
este întocmit asemănător Indicelui alfabetic pe
noţiuni a Tabelelor CZU şi începe odată cu
constituirea Catalogului sistematic şi continuă pe
măsură dezvoltării acestuia.

Funcţiile principale sînt:
 de a face accesibile cititorilor noţiunile simbolizate
prin сifre zecimale ale sistemului;
 de a reuni alfabetic noţiunile desemnate în tabele
prin vedete asemănătoare ca exprimare, dar
dispersate în diferite clase, grupe, din cauza ordinii
sistematice;
Ex.: Educaţie socială
37.035
Educaţie politică
37.035.4
Educaţia estetică
37.036
 vedeta înserată în indexul alfabetic indică cititorului
în mod sigur că biblioteca posedă publicaţii cu acest
subiect.

CATALOGUL SISTEMATIC ANALITIC






Catalogul sistematic analitic oferă cititorilor informaţii
analitice din diverse publicaţii (reviste/zare/culegeri) pe
domenii generale şi despre ştiinţele ce ţin de profilul
Universităţii (în 2003 conservat). Pentru informare a se
vedea
Baza
de
date
locală
sau
(http://libruniv.usarb.md).
Catalogul sistematic analitic cu genericul „Bălţi” conţine
informaţii despre municipiul Bălţi din diverse publicaţii.
Catalogul sistematic analitic „Date remarcabile” conţine
informaţii din diverse surse de informare cu conţinut de
scenarii/poezii/texte pentru promovarea /organizarea
unei manifestări/activităţi consacrate unei date
remarcabile sărbători oficiale /profesionale/laice,
profesii, oameni de seamă etc).

CATALOG AL COLECŢIILOR
SPECIALE








Catalogul alfabetic Autoreferate conţine informaţii asupra
autoreferatelor deţinute în Bibliotecă în limba română şi
rusă.
Fişierul Teze de licenţă/masterat oglindeşte informaţii
referitoare la tezele de licenţă/masterat în limba română,
rusă şi limbi străine.
Catalogul Standardelor de Stat oglindeşte informaţii
despre Standardele de Stat existente în colecţia Bibliotecii,
aranjate în ordinea alfabetică a denumirii standardelor.
Catalogul alfabetic Anale conţine informaţii asupra
lucrărilor ştiinţifice ale autorilor colectiv în ordine
alfabetică a denumirii organizaţiilor/instituţiilor.







Catalogul alfabetic Materiale AV oferă cititorilor
informaţii privind diverşi purtători de informaţii
separat după genul de publicaţie şi după limbi cu
excepţia documentelor tipărite.
Catalogul alfabetic al publicaţiilor cartografice
oferă informaţii cititorilor despre colecţia de
publicaţii hărţi/atlase care se conţin în colecţia
Bibliotecii
Catalogul alfabetic al publicaţiilor seriale conţine
informaţii
asupra
revistelor,
anuarelor,
almanahurilor în ordinea alfabetică a titlurilor
acestora separat pe limbi.







Catalogul alfabetic al literaturii în limbi străine oglindeşte
informaţia despre fondul de carte în limbi străine din
colecţia Bibliotecii şi este amplasat în oficiul Limbi şi
Literaturi Străine, et. 2 (sala de lectură Nr.4).
Catalogul sistematic conform BBK/CZU oglindeşte
informaţia despre fondul de carte în limbi străine pe
domenii (din 1.06.07 – conservat) şi este amplasat în
oficiul Limbi şi Literaturi Străine, et. 2 (sala de lectură
Nr.4).
Catalogul alfabetic şi sistematic Publicaţii muzicale şi
partituri oferă informaţii despre documentele ce conţin
subiectul numit şi se găseşte în oficiul Documente
muzicale, et. 1 (conservat din 2007)

SURSE DE REFERINŢE: BIBLIOGRAFII.
ENCICLOPEDII. DICŢIONARE




Cuvîntul „bibliografie”, cuvînt compus (biblion – carte,
grafo – a scrie), apare în Grecia Antică în sec. V pînă la
era noastră. Bibliografia era concepută ca muncă a
copiatorilor de cărţi.
Etapa bibliografiei manuscriselor este numită etapa
pinacografică (grec. – pinax – listă bibliografică, titlul).
Bibliografia apare ca necesitate de a scoate în lumină
apariţia cantităţilor impunătoare de texte literare. În
antichitate, marile biblioteci din Alexandria, Pergam,
Atena şi Roma dispuneau de instrumente bibliografice
(cataloage, indexuri etc.) pentru înregistrarea, ordonarea
şi înmagazinarea documentelor.

A doua etapă de dezvoltare a bibliografiei –
poligrafică – începe cu invenţia tiparului (în
Europa). De menţionat că tiparul de carte
înlocuieşte manuscrisul în diferite ţări în diferite
timpuri.
 În această perioadă bibliografia se formează ca
ştiinţă generalizatoare despre carte. Din acele
timpuri bibliografi au fost numite persoanele ce
se ocupau cu alcătuirea bibliografiilor. Termenul
„Bibliografie” îşi schimbă sensul său, din
scrierea cărţii în descrierea cărţii, ajungînd în
jumătatea a doua a sec. 20 la termenul
„informare bibliografică”, activitate bibliografică.






A III-a etapă – electronică – a început în a doua jumătate a sec.
20 ca urmare a apariţiei tehnicii contemporane (calculatorul,
reţele de comunicare şi a.). În ţările dezvoltate economic încă pe
la mijlocul anilor 1980 – toată informaţia bibliografică este
inclusă în baze electronice de informare. Bibliografia electronică
dispune de mari posibilităţile de prezentare a resurselor
bibliografice nelimitate de timp şi spaţiu spre deosebire de cea
tradiţională.
În Moldova bibliografia ia naştere în sec.18. Primul catalog de
cărţi cunoscut la noi este cel de la mănăstirea Barnovschi (1727),
rămas în manuscris. Un promotor al bibliografiei moldave a fost
Gh. Asachi, care a folosit pentru întîia oară termenul de
bibliografie în paginile gazetei „Albina Românească”. El publica
note despre cărţi, liste de tipărituri şi altă bibliografie de orientare.
De munca bibliografică au fost preocupaţi Alexandru Hâjdeu,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga,
Ion Bianu ş.a.









Bibliografie: definiţie
Bibliografia în concepţia actuală (concepţia mai multor savanţi,
inclusiv şi din Moldova) se defineşte ca:
Un document secundar (o listă de literatură) de descriere
bibliografică a unor documente selectate după un anumit criteriu;
Infrastructură a sistemului comunicaţiilor documentare, care
asigură pregătirea, difuzarea şi utilizarea informaţiei bibliografice;
Disciplină ştiinţifică care studiază teoria, istoria, metodologia,
tehnologia, metodica şi problemele de organizare ale bibliografiei;
Noţiune complexă care include toate fenomenele bibliografice.
Cercetarea bibliografică îşi reclamă un loc legitim şi permanent,
devine o componentă indenspensabilă şi eficace în procesul
cunoaşterii, valorificării şi implementării patrimoniului creator de
ansamblu al unui popor.











Există mai multe tipuri de bibliografii: bibliografii de semnalare,
adnotate, referative, realizate după diverse criterii valorice sau
formale. Bibliografia de semnalare se împarte la rîndul ei în:
bibliografii generale
bibliografii specializate (de ramură)
bibliografii retrospective şi curente
Bibliografiile generale cuprind informaţii despre documente din
mai multe domenii ale cunoaşterii.
Bibliografia Naţională a Moldovei;
Bibliografia Naţională Română apare în două fascicule:
Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi : bilunar. Sunt
oglindite cărţi, albume, hărţi publicate în România. Întreg materialul
este grupat conform Clasificării Zecimale Universale, în interiorul
compartimentelor adoptîndu-se ordinea alfabetică a titlurilor sau a
numelor de familie ale autorilor. Este dotat cu un index de nume,
index de titluri, index de edituri.

















Bibliografia Naţională Română. Bibliografia cărţilor în curs de apariţie.
Materialul este grupat de asemenea conform Clasificării Zecimale Universale, în
interiorul compartimentelor ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor autorilor. La
sfîrşitul ediţiei găsim index de: nume, titluri edituri.
Bibliografiile specializate – prezintă informaţii la un anumit subiect tratat în
profunzime.
Menţionăm bibliografiile editate în Rusia de Institutul de Cercetare în domeniul
Ştiinţelor Sociale (ИНИОН).
Literatura nouă în domeniul ştiinţelor sociale:
ştiinţe economice
ştiinţe juridice şi politologice
ştiinţe ale literaturii
ştiinţe filosofice
ştiinţe lingvistice
Bibliografiile în cauză cuprind informaţie despre literatura apărută pe teritoriul
Rusiei (monografii, culegeri de articole, broşuri, autoreferatele tezelor, manuale şi
materiale didactice destinate şcolii superioare, articole din culegeri, reviste şi alte
periodici, îndreptare şi ediţii bibliografice, materiale şi dări de seamă, precum şi
literatură apărută în alte ţări care se află în bibliotecile din Rusia. Literatura este
prezentată în limba originală.
Bibliografiile retrospective înregistrează şi descriu documente publicate în trecut.







Bibliografiile curente înregistrează şi descriu documentele
pe măsura editării lor.
Bibliografia Naţională a Moldovei, Bibliografia Naţională
Română (vezi compartimentul Bibliografii generale)
Dicţionar – operă lexicografică cuprinzînd cuvintele unei
limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu de activitate ale
unui scriitor etc., organizate într-o anumită ordine (de
obicei alfabetică) şi explicate în aceeaşi limbă sau traduse
într-o altă limbă străină.
Dicţionarele ca şi bibliografiile sunt de mai multe genuri:








dicţionare enciclopedice
dicţionare monoilingve, bilingve, multilingve
dicţionare explicative
dicţionare terminologice
dicţionare etimologice
dicţionare lexicologice: de sinonime, antonime, omonime,
paronime, neologisme.




















Cel mai vechi dicţionar unilingv în accepţia modernă a termenului a fost publicat în
1612, de Academia Italiană. În România, primul dicţionar lingvistic de talie
europeană a fost conceput de B. P. Haşdeu: Etymologicum Magnum Romaniaie, cu
subtitlul Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor. Din această operă au
apărut între anii 1886 - 1893 numai 3 volume cuprinzînd litera A şi o parte din litera
B. Este republicată între anii 1906 -1944 şi cuprinde literele A – C, F - L.
Din alte dicţionare lingvistice importante din trecut pomenim Dicţionarul universal al
limbii române (1896) de Lazăr Şăineanu. Dicţionarul limbii române din trecut şi de
astăzi de I.- A. Candrea.
Aproape toate dicţionarele includ şi informaţii enciclopedice, unele oferind şi
ilustraţii ale obiectelor descrise.
Exemple de dicţionare:
Dicţionar de gândire politică (Bucureşti, 2010)
Dicţionarul literaturii române (Bucureşti, 2012)
Dicţionar de istorie (Bucureşti, 2013)
Dicţionar al metodelor de cercetare socială (Iaşi, 2010)
Dicţionar de mitologie greacă şi romană (Iaşi, 2003)
Dicţionar de informatică aplicată şi tehnologia informaţiei (Craiova, 2009)
Dicţionar de psihologie (Bucureşti, 2005)
Dicţionar de macroeconomie (Bucureşti, 2008)
Dicţionarul scriitorilor români de azi (Iaşi, 2011)
Dicţionar al greşelolor de limbă (Bucureşti, 2012)
Dicţionar Universal al Limbii Române (Bucureşti, 2006) etc.





Enciclopedie – tip de lucrare lexicografică de proporţii diferite care
tratează sistematic termeni de bază (nume comune şi proprii),
noţiuni din toate domeniile sau dintr-un anumit domeniu de
cunoştinţe, fie în ordine alfabetică, fie pe probleme sau pe ramuri.
În funcţie de gradul de cuprindere a cunoştinţelor, enciclopediile
sînt generale şi specializate. Fiecare ţară îşi are dicţionarele şi
enciclopediile sale care constituie patrimoniul naţiunii. Denis
Diderot şi Jean d’Alambert sînt consideraţi adevăraţii creatori ai
enciclopediei moderne. Enciclopedia Britanica în 3 volume, a fost
realizată în anii (1768-1771); Encilopedia Americană în anii (18291858); O enciclopedie germană care rivalizează cu Brockhaus este
Meyers Neues Konversations-Lexicon (1839-1852). În România,
lucrări cu caracter enciclopedic apar abia în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Prima încercare de enciclopedie este făcută de
D. Jarcu care tipăreşte în 1850 Enciclopedia populară sau
prescurtare de toate ştiinţele.

Exemple de enciclopedii:
 Enciclopedii generale:
 Dicţionar enciclopedic (Ch., 2008)
 Dicţionar enciclopedic Junior (Ch., 2005)
 Enciclopedia Universală Britannica (SUA) (BŞ USARB deţine ediţiile din 1988 – 29
vol.; ed. din 1993 – 29 vol.; ediţia în lb. Rom din 2010 – 16 vol.)
 Enciclopedia „Universalis” (Franţa) (BŞU deţine 23 vol. din anii 1990 - 1992)
 Энциклопедичeский словарь. În 82 vol. / Издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А.

Ефронь. – СПб, 1890-1904;














Enciclopedii specializate:
Enciclopedia dezvoltării sociale (Iaşi, 2007);
Enciclopedia Drapelelor şi Stemelor Statelor lumii (Bucureşti, 2009);
Enciclopedia limbii române (Bucureşti, 2006)
Enciclopedia elevului: Cultura generală (Bucureşti);
Enciclopedia statelor lumii (Bucureşti, 2012)
Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa
şi cultura românească de-a lungul timpului (Bucureşti, 2004)
Ştiinţele educaţiei. Dicţionar enciclopedic (Bucureşti, 2007)
Музыкальный энциклопедический словарь (M., 2003)
Юридическая энциклопедия (М., 2000), etc.






Odată cu apariţia şi dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, a apărut posibilitatea
accesării enciclopediilor şi dicţionarelor în regim on-line.
Vă propunem cîteva adrese de dicţionare şi enciclopedii care pot fi regăsite şi pe
INTERNET
http://www.hallo.ro - Serviciul online care ofera dictionare Englez-Român,
German-Român şi Francez-Român
http://www.vocabular.ro - Dicţionar - vocabular - dicţionar explicativ al limbii
române în care explicaţiile pot fi obţinute prin căutarea cuvintelor sau prin
folosirea indexului alfabetic.
http://www.dexonline.ru - Dicţionar explicativ online al limbii române ce
conţine definiţii culese din dicţionare tipărite, în principal din DEX
http://www.conta.ro/dictionar.php Dicţionar cu termeni din contabilitate ce
oferă posibilitatea căutării în funcţie de termen sau cu ajutorul unui indice
alfabetic. Face parte integrantă dintr-un portal dedicat domeniului contabil
http://www.studentie.ro/Cultura-u171.html Include dicţionarele : Dicţionar de
personaje literare ; Dicţionar de evenimente istorice ; Dicţionar de
personalităţi ; Dicţionar de curente literare ; Dicţionar de popoare şi obiceiuri ;
Dicţionar de cultură generală ; Dicţionar de proverbe ; Dicţionar de civilizaţie
greacă ; Dicţionar de cugetări Enciclopedii: Enciclopedia culturii umaniste ;
Enciclopedia - opere şi scriitori români ; Ştiaţi că... ; Ştiinţa şi tehnică



http://scriitoriromanicontemporani.wordpress.com/ - Dicţionar alfabetic de
scriitori contemporani ce oferă scurte biografii ale acestora.
http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm - Marele dicţionar
terminologic explicativ în limbile franceză, engleză.
http://www.m-w.com/ - Versiunea electronică a cunoscutului dicţionar MerriamWebster’s Collegiate
http://www.yourdictionary.com/Your - Dictionary.com este unul dintre cele mai
mari şi autorizate portaluri de pe web cu mai mult de 2500 de dicţionare în peste
300 de limbi
http://www.dictionary-translation.com/ - Dictionary translation oferă 76 de
dicţionare, dintre care doar o parte pot fi folosite la momentul actual
http://www.dictionar.ro/ - Dicţionar ce oferă posibilitatea traducerii termenilor în
mod simultan pentru limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană şi
spaniolă.
http://dictionary.fio.ru/ - Dicţionarul enciclopedic de pedagogie în limba rusă.
http://dic.academic.ru/ - Dicţionare şi enciclopedii on-line. Include: Dicţionarul
explicativ a lui Dali, Ojegov, Uşacov; Enciclopedia lui Brogauz şi Efron; Dicţionar
de istorie; peste 1000 de biografii
http://www.sign.ro/dictionare/rodex/index.php
http://www.dictionare.com/english/dictionary.htm
http://www.dictionaronline.ro/
http://www.romanian-philosophy.ro/ - Enciclopedia On-line a Filozofiei
Româneşti; Proiect iniţiat de Societatea Română de Fenomenologie, portalul va
constitui o Enciclopedie Web a filozofiei româneşti, adresându-se atât publicului
cultivat autohton interesat de filozofie cât şi publicului internaţional, promovând
filozofia din România în mediile culturale din străinătate. Text în limbile română,
engleză.



http://www.studentie.ro/Cultura-u171.html - Enciclopedii: Enciclopedia culturii umaniste;
Enciclopedia - opere şi scriitori români; Ştiaţi că...; Ştiinţa şi tehnică
http://cinema.art.md/ - Web-enciclopedia filmului moldovenesc. Enciclopedie online a
cinematografiei din Republica Moldova.
http://www.dictionar.romedic.ro/ - RoMedic : Dicţionar medical - dicţionar de medicină.
Dicţionar alfabetic de termeni medicali. Text în limba română
http://www.teologiromani.org/ - Dicţionarul teologilor români. Varianta electronică „Dicţionarul
teologilor români“ a cunoscutului Preot Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu. Pagina conţine fişa
biografică a autorului şi index alphabetic.
http://www.studentie.ro/Cultura-u171.html - Dicţionare: Dicţionar de personaje literare;
Dicţionar de evenimente istorice; Dicţionar de personalităţi; Dicţionar de curente literare;
Dicţionar de popoare şi obiceiuri; Dicţionar de cultură generală; Dicţionar de proverbe;
Dicţionar de civilizaţie greacă; Dicţionar de cugetări
http://www.dictionarurban.ro/ - Dicţionar Urban; Dictionarurban.ro e un loc unde poţi defini
cuvintele care îţi sunt familiare ţie şi necunoscute altora şi de unde poţi afla explicaţii ale unor
expresii pe care le auzi, de obicei, doar pe terenuri de baschet, prin birourile firmelor, prin
cluburi, în tramvai sau pe şantier.
http://www.dictionarweb.com/ - Dicţionar şi vocabular de cuvinte. Dictionar explicativ al limbii
române, vocabular de cuvinte pentru limbile română, engleză, franceză, germană şi spaniolă
şi traduceri de cuvinte în şi din limbile română, engleză, franceză, germană şi spaniolă. Text în
limbile română, engleză.
http://www.bibliomania.com/2/3/259/frameset.html - Biographical Dictionary of English
Literature. Dicţionarul biografic al literaturii engleze. Index alfabetic
http://www.compendium.ro - Compendium Compendium - dicţionar de personalităţi si
evenimente din istoria culturii şi civilizaţiei mondiale. Secţiuni: Maxime, Povestiri, Poezii,
Dicţionar, Personalităţi, Evenimente, s.a. Index alfabetic.
http://www.altadict.ro - Altadict. Dicţionar online român-englez-român.




















Enciclopedii:
Enciclopedia culturii umaniste; Enciclopedia - opere şi scriitori români ; Ştiaţi că...; Ştiinţa şi tehnică
http://scriitoriromanicontemporani.wordpress.com/
Dicţionar alfabetic de scriitori contemporani ce oferă scurte biografii ale acestora.
http://www.ro.wikipedia.org
Enciclopedia liberă on-line multilingvă
http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm
Marele dicţionar terminologic explicativ în limbile franceză, engleză.
http://www.m-w.com/
Versiunea electronică a cunoscutului dicţionar Merriam-Webster’s Collegiate
http://www.yourdictionary.com/
YourDictionary.com este unul dintre cele mai mari şi autorizate portaluri de pe web cu mai mult de
2500 de dicţionare în peste 300 de limbi
http://www.britannica.com
Cunoscuta enciclopedie Britannica on-line în limba engleză
http://www.dictionary-translation.com/
Dicţionar ce oferă posibilitatea traducerii termenilor în mod simultan pentru limbile: română, engleză,
franceză, germană, italiană şi spaniolă.
http://www.infoplease.com/
Infoplease - oferă acces către o multitudine de resurse de referinţă, în mod gratuit: dicţionar,
enciclopedie, atlas, almanah, statistici, recorduri mondiale, biografii, ajutor în întocmirea temelor
pentru elevi, instrumente utile



















http://www.cam-info.net/enc.html
Free Internet Encyclopedia – enciclopedie universlă, include date biografice,
definirea terminilor în limba engleză.
http://www.rubricon.com/
Rubricon - include dicţionare enciclopedii ca: Enciclopedia sovietică, Dicţionarul
ilustrat a lui Brockhaus şi Efron etc. în limba rusă.
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
Versiunea electronică a dicţionarului enciclopedic “Народы и религии мира” în
limba rusă.
http://www.krugosvet.ru
Este o ediţie modificată şi completată tradusă în limba rusă a Enciclopedii lui
Collier ("Collier's Encyclopedia"), care a fost publicată în SUA în a. 1952-1998
http://www.encyclopedia.ru
Lumea enciclopediilor. Dicţionare enciclopedice universale în limba rusă.
http://dictionary.fio.ru/
Dicţionarul enciclopedic de pedagogie în limba rusă.
http://dic.academic.ru/
Dicţionare şi enciclopedii on-line. Include: Dicţionarul explicativ a lui Dali, Ojegov,
Uşacov; Enciclopedia lui Brogauz şi Efron; Dicţionar de istorie; peste 1000 de
biografii.

ACTIVITĂŢI PRACTICE





















În catalogul electronic OPAC
Activitatea practică nr 1: Selectarea informaţiei după opţiunile: AUTORI, TITLURI, VEDETE DE
SUBIECT, CUVINTE CHEIE, CĂUTĂRI COMBINATE. Completarea corectă a buletinelor de cerere.
Efectuaţi căutarea informaţiei în catalogul electronic şi completaţi buletine de cerere:
Fişa 1.
Carte (Didactica fizicii: teorie şi practică: ghid pentru profesori. – Ch., S.n., 2013)
Articol (Reşetnic V. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova)
Căutaţi carte/articol a autorului: Călinescu George
Căutaţi carte/articol cu cuvîntul cheie: Mituri
Căutaţi cărţi/articole la tema (vedeta de subiect): Drept internaţional
Căutaţi în catalog ziarul Făclia
Fişa 2.
Carte (Simenschi Th. Dicţionarul înţelepciunii: Cugetări antice şi moderne)
Articol (Anton I., Entelis G. Sociologia dreptului)
Căutaţi carte/articol a autorului : Esenin Serghei
Căutaţi carte/articol a autorului cu cuvântul cheie: Pedagogic
Căutaţi cărţi/articole la tema (vedeta de subiect): Agrar
Căutaţi în catalog revista Dreptul

ACTIVITATEA PRACTICĂ NR.2.
CERCETĂRI BIBLIOGRAFICE PRIVIND ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR INDIVIDUALE ÎN CATALOGUL ALFABETIC

Pentru fiecare însărcinare se va completa cîte
un buletin de cerere.
1. Ce cărţi ale scriitorului francez H. BALZAC
sînt în Bibliotecă?
2. Găsiţi în catalogul alfabetic opera lui
CARAGIALE ION LUCA „O scrisoare
pierdută”. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei
Culturale Române, 1996.

3. Ce publicaţii despre activitatea sctiitorului ION
CREANGĂ se deţin în colecţia Bibliotecii?
4. Îndepliniţi un Buletin de cerere la titlul:
MATEMATICĂ: curriculum pentru cl. 10-a a
12-a. – Ch.: Ştiinţa, 2010
5. Găsiţi în catalog cartea lui ALECSANDRI VASILE.
Opere : În 10 vol. Vol.1. - Ch.: Hyperion, 1991. 397p.
6. Ce opere în limba română ale poetului rus A.
PUŞKIN se deţin în colecţia Bibliotecii?

7. Găsiţi în catalogul alfabetic a literaturii în
limba rusă cartea «Бег времени», 1983 de
АХМАТОВА, АНА.
8. Îndepliniţi un Buletin de cerere la titlul: Давня
украiнська лiтература: хрестоматия. – Киiв :
Рад. шк.,1991.

ACTIVITATEA PRACTICĂ NR. 3.
CERCETĂRI BIBLIOGRAFICE PRIVIND ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR INDIVIDUALE ÎN CATALOGUL SISTEMATIC

1.Deţine colecţia Bibliotecii literatură la

tema:

STATISTICĂ MATEMATICĂ
Completaţi Buletine de cerere pentru o carte şi un

articol
2.Ce documente se conţin în colecţia Bibliotecii la
tema: BAZELE EDUCAŢIEI
Completaţi Buletine de cerere pentru o carte şi un

articol

3.Ce documente se conţin în colecţia Bibliotecii la tema:

CRIZĂ ECONOMICĂ
Completaţi Buletine de cerere pentru o carte şi un articol
4.Găsiţi

în CS şi CAS literatură la tema:
DOCTRINE ECONOMICE

Completaţi Buletine de cerere pentru o carte şi un articol
5.Deţine

colecţia Bibliotecii literatură la tema:
DEPRESIE NERVOASĂ

Completaţi Buletine de cerere pentru o carte şi un articol

ACTIVITATEA PRACTICĂ NR 4:
REGĂSIRI DE SUBIECTE ÎN BIBLIOGRAFII

Delimitaţi şi selectaţi literatură la tema:
 Dezvoltare psihică
 Naratologie
 Metonimie
 Consum public
 Bonitate financiară
 Management educaţional

ACTIVITATEA PRACTICĂ NR 5.
CĂUTĂRI ÎN ENCICLOPEDII ŞI DICŢIONARE


Însărcinările au fost întocmite în dependenţă de profilul facultăţilor




Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului










Unde putem găsi informaţie despre realizările umane în domeniul tehnicii
(Marile minuni ale lumii. – Bucureşti, 2003. – P. 54-55);
Care este cea mai importantă invenţie tehnică a tuturor timpurilor? (Bender,
Lionel Invenţii ; trad. din lb. engleză D. Dumitrescu. - Bucureşti: Ed. Litera Int.,
2004. – P. 12);
Cine a fost Descartes, Rene? (Oameni, idei şi fapte din istoria matematicii. –
Bucureşti, 1996. – P. 102-104);
Cine a fost Icar? (Dicţionar enciclopedic. - Bucureşti, 1999. - P. 153);
De ce seamănă Uranus cu un butoi? (Vreau să ştiu mai mult: 1001 de întrebări
şi răspunsuri. - Bucureşti: Teora, 2003. – P. 146);
Care este denumirea oficială a Premiului Oscar, şi din ce an este decernat?
(Edbauer, Matthias. Cultură generală: 3000 de întrebări şi răspunsuri. Bucureşti: Ed. Niculescu, 2004. – P. 264);












De unde provin noţiunile de faună şi floră? (Edbauer, Matthias. Cultură
generală: 3000 de întrebări şi răspunsuri. - Bucureşti : Ed. Niculescu, 2004.
– P. 89);
Care este cea mai întrebuinţată legumă din lume? (Fii mai curios! Află mai
multe! Să învăţăm înpreună despre Natură / C. Stamati, M. Andoni, I.
Gnatiuc,...; ed. îngrijită de A. Radu. - Ch.: Continental grup, 2006. - P. 38);
Din cîţi trandafiri a fost alcătuit cel mai mare buchet de flori din lume? (Fii
mai curios! Află mai multe! Să învăţăm înpreună despre Natură / C. Stamati,
M. Andoni, I. Gnatiuc,...; ed. îngrijită de A. Radu. - Ch.: Continental grup,
2006. - P. 39);
Unde se utilizează planta Perila? ( Universul plantelor : Encicl. – Bucureşti,
1999. – P. 391);
Ce este terraformarea? (Vreau să ştiu mai mult: 1001 de întrebări şi
răspunsuri. - Bucureşti: Teora, 2003. – P. 138);
Ce ţară a dăruit Statelor Unite în 1886 Statuia libertăţii? (Edbauer, Matthias
Cultură generală : 3 000 de întrebări şi răspunsuri. - Bucureşti: Ed.
Niculescu, 2004. – P. 256).












Facultatea de Litere
Cum se numesc gemenii care au întemeiat Roma hrăniţi de o
lupoaică? (Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. – Ch, 2004. – P.
1292);
De la ce imperator roman provine cuvîntul german „Kaiser” (Împărat)
(Edbauer, Matthias Cultură generală: 3 000 de întrebări şi
răspunsuri. - Bucureşti: Ed. Niculescu, 2004. – P. 41);
Ce cîntăreaţă a fost considerată cea mai bună soprană de
coloratură? ( Femei celebre. – Bucureşti, 2004. – P. 244-246);
Ce autor a scris romanul în peste 80 de volume Comedia umană?
(Dicţionar enciclopedic ilustrat Junior. – Ch, 2004. – P. 128);
Cum se numeşte muzica populară din S.U.A.? (Edbauer, Matthias.
Cultură generală: 3000 de întrebări şi răspunsuri. - Bucureşti: Ed.
Niculescu, 2004. – P. 249);
De unde provine noţiunea de cruciadă? (Edbauer, Matthias. Cultură
generală: 3 000 de întrebări şi răspunsuri. - Bucureşti : Ed.
Niculescu, 2004. – P. 45);
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