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CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE BIBLIOTECARE
PENTRU PATRIMONIUL NAŢIONAL
Faceţi tot ce se poate, şi apoi, încercaţi să faceţi mai mult
filosofie japoneză
UNESCO susţine că bibliotecile nu sînt numai instituţii care
păstrează cunoştinţele, dar şi instituţii care participă activ la crearea
Societăţii Cunoaşterii, în umanizarea ei, ceea ce se realizează prin
extinderea benefică a accesului la valorile păstrate în biblioteci. În
tendinţa lor de a fi mereu necesari pentru procesele de instruire şi
cercetare, mai îndeaproape de obiectivele şi demersurile universitarilor,
bibliotecarii mereu iniţiază activităţi şi lucrări pentru a dovedi valoarea
muncii lor, importanţa profesiei în formarea şi informarea studenţilor, în
educaţia şi instruirea lor, în cercetarea ştiinţifică. Alături de componenta
tradiţională, Biblioteca adaugă elemente de noutate informaţională,
oferind noi oportunităţi de informare şi documentare, noi surse şi canale
de difuzare a informaţiei.
Statutul bibliotecarului, în viziunea unora, de simplu funcţionar,
nu le permite cadrelor didactice cu un sentiment de elită, să recunoască
în bibliotecar un egal, un colaborator, un partener al cercetărilor. Chiar
dacă şi se pot orienta singuri în informaţii, mulţi cercetători devin,
totuşi, dependenţi de bibliotecari, mai ales acum, cînd tehnologiile
informaţionale şi comunicaţionale sînt instrumentate cu multă competenţă de lucrătorii Bibliotecii. Anual prin servirea diferenţiată a conducerii (SDC) şi difuzarea selectivă a informaţiilor (DSI) sînt expediate,
pe cale electronică deja, mai bine de 2100 informaţii pentru acoperirea
a 94 teme de cercetare.
De neînlocuit au devenit bibliotecarii la evidenţa şi contorizarea
contribuţiilor ştiinţifice ale cadrelor didactice. Listele bibliografice
(descrierea deplină conform standardelor în vigoare) ale publicaţiilor
timp de 5 ani, de exemplu, sînt realizate exhaustiv, corect şi elegant,
într-un termen foarte scurt, fiind utilizat catalogul electronic (iniţiat
în anul 1989), bibliografiile tematice şi retrospective, biobibliografiile
elaborate şi editate în timp de colaboratorii Bibliotecii. De exemplu, 25
de bibliografii personale şi de catedră, care au cuprins 528 de titluri,
au necesitat doar 16,5 ore, proces, care altă dată impunea zile bune de
cercetare, în care erau angrenaţi mai mulţi participanţi.
Pentru a înţelege mai bine nevoile cercetătorilor, bibliotecarii
însăşi sînt preocupaţi de cercetări, care în Biblioteca fostului Institut
Pedagogic, datează din anul 1969, cînd a fost editat primul indice biobibliografic, consacrat patronului instituţiei bălţene – scriitorului Alecu
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Russo, numele căruia îl poartă din anul 1959. Indicele bibliografic
al lucrărilor tipărite ale profesorilor Institului: 1945 – 1969, a văzut
lumina zilei în anul 1974 şi este consultat şi de cetăţenii americani în
colecţiile Bibliotecii Congresului.
Această muncă plină de acribie, constituirea sistemului ştiinţific
de structurare a informaţiilor, activitatea exemplară pe toate segmentele,
i-a adus Bibliotecii, în anul 1978, titlul de Bibliotecă Ştiinţifică, iar în
anul 1993 – prin Hotărîre de Guvern, poziţionarea ei în afara categoriei
de remunerare a muncii. După modificările legislative din anul 2003 –
instituţia este trecută la categoria superioară.
Răsfoirea acestui catalog, care cuprinde 269 de titluri, îi oferă posibilitatea cititorului să urmărească, pînă în anul 2001, anumite intervale
(de la 3 la 5 ani), timp în care se lucra asupra acumulării informaţiilor,
structurării şi redactării lor pentru publicarea bibliografiilor planificate.
Timp de 26 de ani (1974 - 2000) au fost editate 19 lucrări bibliografice, în
perioada anilor 1969 – 1993 (24 de ani) au fost editate 3 biobibliografii.
Începînd cu anul 2001, după un şir de optimizări şi remanieri în structura organizaţională a Bibliotecii, după revoluţionarea domeniului prin
tehnologiile informaţionale, schimbarea de mentalitate şi avîntul profesional, rezultatele muncii de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor
se prezintă cu totul altfel: în 10 ani – 25 de bibliografii şi 28 de biobibliografii. Au fost iniţiate colecţiile Personalităţi universitare bălţene,
Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai Culturii,
Doctor Honoris Causa, Bibliograpia Universitas, Vestigia Semper Adora, Cultura Informaţiei, Profesionalizare ş.a. Munca de cercetare nu
s-a redus numai la segmentul bibliografic, fiind elaborate monografii,
ghiduri, documente de transfer tehnologic, lucrări didactice, publicaţii
în serie, inclusiv revista Confluenţe Bibliologice (anul înfiinţării 2005,
periodicitate – 4 numere per an, volum circa 100 pagini), o multitudi-ne
variată de materiale promoţionale. O parte din lucrările biobibliografice
şi enciclopedice conţin texte în limbile engleză, franceză, germană,
rusă, conferindu-le o arie mai extinsă de a fi cunoscute. Prezentate la
Concursul Naţional Cea mai bună lucrare în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţelor informării, lucrările bibliotecarilor universitari bălţeni
au fost întotdeauna premiate cu Diploma ABRM, fapt consemnat în
dreptul documentului respectiv catalogat în acest volum.
Nici în anii de tranziţie interminabilă, a crizelor economice,
bibliotecarii nu au permis sucombarea acestor recunoscute surse de
informare, de îmbogăţire a patrimoniului naţional, de promovare a
imaginii, de creativitate şi exerciţiu intelectual. Sperăm că şi cercetătorii
tineri, pe care îi creştem „din mers” în Biblioteca noastră, vor avea
interesul şi suficiente forţe pentru investigaţiile bibliologice, fiindcă
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avem destule fonduri neexplorate şi nevalorificate încă.
Acest Catalog a apărut în colecţia Biblioteca - 65, colecţie
inaugurată cu prilejul celei de a 65-a aniversări de la fondarea Bibliotecii. Volumul este structurat în 5 capitole: Lucrări monografice;
Lucrări bibliografice; Lucrări didactice, Publicaţii în serie; materiale
promoţionale .
269 de înregistrări bibliografice respectă standardele de descriere
bibliografică în vigoare:
• SM SR ISO 4:2003 Informare şi documentare. Reguli pentru
abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii.
• ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
• ГОСТ ИСО 832 - Межгосударственный Стандарт Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и
словосочетаний на иностранных языках.
Publicaţiile care au fost editate în limba rusă sînt descrise în
original, cele editate în limba română cu grafie chirilică, la note au informaţia: cu caract. chir. Fiecare document este însoţit de o succintă
adnotare şi coperţi digitizate.
În cadrul fiecărui tip de documente a fost ordonat materialul mai
întîi cronologic, apoi în ordinea alfabetică a numelui de autor ori a
titlului publicaţiei.
Pentru a facilita regăsirea informaţiilor, au fost intocmite indexurile de: nume - cuprinde numele persoanelor care şi-au adus aportul la apariţia lucrării ori nume de personalităţi despre care s-a scris în
aceste lucrări; titluri - cuprinde toate titlurile care au constituit obiectul
acestui Catalog; colecţii – în ordinea alfabetică a denumirilor de colecţii.
Conţunuturile integrale ale lucrărilor editate după anul 2001
sînt plasate pe site-ul Bibliotecii la rubrica Publicaţiile Bibliotecii; în
Biblioteca Digitală şi sînt oglindite în catalogul electronic on-line http://
libruniv.usb.md, informaţia despre lucrări poate fi găsită în Internet, pe
Wikipedia, blogul Bibliotecii, reţelele de socializare Facebook, Twitter,
Youtube, Flickr, Slideshare.
Toate lucrările au fost prezentate la Camera Naţională a Cărţii,
inclusiv şi conţinutul lor electronic în ideea creării unei Biblioteci Naţionale Digitale, constituită din opera ştiinţifică a bibliotecarilor Republicii Moldova.
Elena Harconiţa, Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice
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BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI
CARTE DE VIZITĂ
Anul fondării: 1945
Date de contact:
Sediul: str. Puşkin, 38, Bălţi,
MD 3121 Republica Moldova
Tel/fax: (373-231) 23362; 21230;
23415; 23573
E-mail: libruniv@usb.md
Web: http://libruniv.usb.md
Blogul: http://bsubalti.wordpress.com
http://slideshare.net/libruniv
http://www.youtube.com/user/libruniv
http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/
http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%C8%98tiin%C8%9Bific
%C4%83_Universitar%C4%83_din_B%C4%83l%C8%9Bi
Manageri superiori:
Director: Elena HARCONIŢA
Tel. (0231) 23362; tel./fax: (0231)23362
E-mail: harconita.elena@usb.md; elena.harconita@mail.ru
Director - adjunct: Lina MIHALUŢA
Tel. (0231)21230, e-mail: aculina12@mail.ru
Director adjunct Informatizare: Igor AFATIN
Tel. (0231)23573, e-mail: libruniv@usb.md; Afatin.Igor @usb.md.
Personalul
79 angajaţi, inclusiv 8 cu grad de calificare superior, 9 - grad
de calificare întîi, 21 - grad de calificare doi.
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Structura
CENTRUL MANAGERIAL

Subdiviziuni:
Documentare / Informare Bibliografică
Referinţe Bibliografice
Comunicarea Colecţiilor
Săli de Lectură
Săli de Împrumut
Oficiul Documente în limbi străine
Oficiul Documente Muzicale
Informatizare. Mediateca
Cercetare. Asistenţă de Specialitate
Centre:
CD al ONU
Cultura Informaţională
Manifestări Culturale
Marketing / Activitate Editorială
Servicii funcţionale:
Dezvoltarea Colecţiilor
Catalogare / Indexare
Organizarea / Conservarea Colecţiilor
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Misiune
Satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare
ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare şi şcolare prin dezvoltarea şi valorificarea bazei
info-documentare relevante, facilitarea accesului rapid la
surse de informare clasice şi on-line, utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale, formarea culturii informaţionale a utilizatorilor, oferirea unui spatiu propice şi atractiv
pentru utilizatori şi personal.
Obiectivele principale
Crearea potenţialului de resurse necesare, informarea, asistenţa în vederea instruirii formative, asigurarea accesului
la documente pe diverse suporturi, la infrastructura informaţională naţională şi globală.
Integrarea în comunitatea profesională
Parte integrantă a procesului de studiu şi cercetare ştiinţifică, clasată de Guvern la categoria superioară, Biblioteca
Ştiinţifică este Centru Biblioteconomic, Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului REM
(Resurse Electronice pentru Moldova), TinLib, participantă
la Proiectele Naţionale SIBIMOL şi Memoria Moldovei –
componentă a Bibliotecii Naţionale Digitale MOLDAVICA.
Bibliotecarii bălţeni sînt implicaţi în activitatea Consiliului
Biblioteconomic Naţional (CBN); Consiliului Director al
Bibliotecilor din instituţiile de invăţămînt superior şi mediu de
specialitate; Asociaţiei Bibliotecarilor din RM; Comitetului
Tehnic nr.1. Biblioteconomie. Informare. Documentare; Clubului Bibliografilor „Biblioartis”, Clubului Biblioteca Mov.
Centru de Informare şi documentare
Ca structură de informare şi documentare, Biblioteca mereu
a fost supusă transformărilor, evoluînd în direcţia asimilării
solicitărilor utilizatorilor, noilor tehnologii informaţionale
şi comunicaţionale, diversificînd tipologiile documentare,
modalităţile şi tehnicile de acces la resursele informaţionale,
serviciile şi produsele bibliotecare. Posedă un bloc unic (clădire modernă cu 4 nivele, o suprafaţă de circa 6 000 m2, dotată
cu echipament tehnic: PC, scanere, printere, videoproiectoare, televizoare, antena-satelit, video şi audiocasetofoane,
xerox, poştă pneumatică, lifturi).
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Utilizare şi utilizatori
13 000 de utilizatori per an vizitează de o jumătate de milion
de ori şi împrumută prin 12 săli de lectură (763 locuri) şi 4 săli
de împrumut, mai bine de 1,5 mln de documente. Regimul
optimal de lucru oferă acces în spaţiile Bibliotecii timp de 11
ore pe zi şi 62 de ore pe săptămînă.
Colaborări naţionale / internaţionale
Colaborarea cu circa 30 de parteneri din Republica Moldova,
România, Elveţia, SUA, Japonia, Ucraina, Rusia, Franţa, Lituania, contribuie substanţial la creşterea colecţiilor. Circa 26
de proiecte de investiţii, cercetare / dezvoltare şi de organizare
s-au derulat în ultimii 20 de ani. În această perioadă au crescut
donaţiile care constituie 80 - 90 % din achiziţiile anuale.
Printre proiectele de lungă durată remarcăm inaugurarea
CD al ONU, Punctului de Informare Documentare NATO,
Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei,
Colecţia Băncii Mondiale, Colecţiei Institutului Cultural
Român / Direcţia Români din Afara Ţări; Colecţii: GALAŢI,
WILHELMI, AGEPI, LITUANIA, IOAN NICORICI.
Colecţii enciclopedice
1 015 459 ex. / 274 mii titluri în 42 limbi în valoare de 8,3
mln lei ; Publicaţii periodice – 156 713 ex.;
Colecţii speciale: Carte veche / rară; Depozit Legal Universitaria; Teze şi autoreferate; Documente de muzică tipărită.
Documente electronice.
Anual: achiziţii – 12 / 15 mii ex. / 5 mii titluri; abonamente
la publicaţii periodice: 500 titluri; baze de date EBSCO –
18 000 documente electronice; baze de date: MoldLex.
Colecţii electronice proprii
Catalog on-line – 294 789 înregistrări (59% din toate titlurile);
Bibliotecă Digitală (http://libruniv.usb.md); SumarScanat circa 700 de cuprinse ale revistelor şi cărţilor în limbile engleză şi germană; baza de date Lucrări Muzicale de pe discuri
de vinil (format MP3).
Activitate ştiinţifică
Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi,
experienţe /efecte; Valoarea potenţialului uman al Bibliotecii;
Web 2.0 în aplicare. Informatizarea Bibliotecii.
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Publicaţii
Revista de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe
bibliologice, monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare în
colecţiile: Bibliographia Universitas, Vestigia semper adora,
Cultura informaţiei, Doctor Honoris Causa, Personalităţi
universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Cultura Informaţiei, Profesionalizare, Biblioteca Ştiinţifică - 65.
Servicii şi oportunităţi
Consultarea documentelor în săli de lectură; Împrumut la domiciliu; Împrumut interbibliotecar; Informare bibliografică;
asistenţă informaţională; cercetări bibliografice; consultaţii;
Zilele Catedrelor; Zilele Informaţiei; Lunarul Licenţiatului /
Masterandului; Reviste bibliografice; e-buletine informative;
DSI; SDC; Atribuirea indicelui CZU tezelor de master; Cursul
Bazele Culturii Informaţionale; Programul Noul Utilizator;
Audiţii la căşti; redactarea tezelor ştiinţifice.
Servicii electronice
Site-ul Bibliotecii http://libruniv.usb.md cu catalogul online; Bibliotecă digitală; Serviciul de referinţe electonice;
Acces Internet, CD-uri, DVD –uri; Teleinformaţii.
Manifestări tradiţionale
Zilele Bibliotecii la Facultăţi; Zilele Serviciului; Conferinţă
Ştiinţifică a bibliotecarilor; Ateliere, seminare profesionale;
Clubul BiblioSpiritus, Clubul Cărţii (Saloanele Literar, Muzical, Pridvorul Casei), Clubul de discuţii ONU, 300 de
expoziţii informative, tematice, inclusiv expoziţii on-line.
reviste bibliografice, lansări de carte.
Servicii netradiţionale
Imprimare, salvare pe dischetă, scanare, înregistrări de pe
disc, audio şi videocasete, condiţii de procesare a textelor,
xerografiere, tele-informaţii.
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Lucrări editate de bibliotecarii
universităţii bălţene
Lucrări monografice
Monografii
2005
1.
Biblioteca universitară bălţeană la 60 ani / Univ. de Stat.
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Harconiţa, E. Scurtu,
M. Fotescu, E. Stratan ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc.
– Bălţi, 2005. – 213 p. – ISBN 9975-931-98-7 ; http://libruniv.usb.
md/publicatie/monografie/biblioteca-60.pdf
Lucrarea a fost elaborată în anul 2005
cu prilejul aniversării a 60-a de la fundarea Bibliotecii Ştiinţifice. Volumul reflectă coordonatele esenţiale pe care se înscrie
activitatea Bibliotecii. Cinsteşte şi oglindeşte trecutul pentru a avea prezent şi
viitor este titlul articolului de fond, semnat
de Elena Harconiţă, directoarea Bibliotecii,
care invită cititorul să facă o excursie prin
istoria Bibliotecii. Autoarea evidenţiază etapele de evoluţie şi de transformare a Bibliotecii într-o instituţie modernă ce oferă comunităţii universitare diverse servicii de
calitate. Să fim o autentică echipă ne îndeamnă genericul următorului text, semnat, la fel, de directoarea Bibliotecii, articol în care
sînt evocate numele unei întregi pleiade de bibliotecari care au ales
să se dăruiască Bibliotecii, cărţii, cititorului.
Următorul capitol este dedicat bibliotecarilor de astăzi, constituit din CV-uri, fotografii ale personalului. Un alt capitol înglobează lista celor 500 bibliotecari care au activat în Bibliotecă
pe parcursul a 60 de ani de existenţă. Nedisimulate mărturii ale
recunoştinţei umane conţine capitolul Biblioteca văzută şi apreciată
de vizitatori, colegi, beneficiari, compartiment ce inserează un
inventar al mesajelor, impresiilor, doleanţelor oaspeţilor Bibliotecii
13

din 1974 pînă în prezent. Capitolul Publicaţii cuprinde circa 551 de
descrieri bibliografice, apărute pe parcursul a 60 de ani. Un index de
nume facilitează utilizarea bibliografiei.
Lucrarea are meritul de a oglindi istoria reală a Bibliotecii Universitare bălţene.
2007
2.
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. statis.
2006 / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ;
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo. – Chişinău ;
Bălţi : Bibl. Şt. 2007. – 51 p. : tab. – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/alte/statistica.pdf
Această publicaţie a apărut cu sprijinul
Centrului de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi.
În prezentul raport au fost incluse dările de seamă ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei şi Tineretului
din RM pentru anul 2006, conform Tabelului
Centralizator pe fiecare municipiu, centru
raional (compus din bibliotecile şcolare din localităţile urbane şi rurale). Datele statistice
sînt precedate de două studii privind situaţia
bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari: Bibliotecile Şcolare în spaţiul
biblioteconomic actual, semnat de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii; „A afla” şi „a învăţa” – două procese complementare care îi apropie pe bibliotecari de cadrele didactice: despre statutul profesional şi valoarea socială a bibliotecarului din învăţămînt, semnat de Valentina Topalo, şef serviciu. Într-un capitol aparte
sînt reflectaţi măsurătorii şi indicatorii de performanţă ai activităţii
bibliotecilor şcolare din Republica Moldova pentru anul 2006.
Lucrarea este rezultatul colectării şi sintetizării datelor statistice ale celor două Centre Biblioteconomice: Biblioteca Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, director Ecaterina Scherlet (mun.
Chişinău şi 17 raioane) şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo”, director Elena Harconiţa (mun. Bălţi şi 15 raioane).
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Planuri / Programe /
Rapoarte de activitate
1961
3.
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic
„Alecu Russo” pentru anii de învăţămînt 1961-1976 / Bibl. Şt. –
Bălţi, 1961. – 1976. – Cu caracter chir.
1966
4.
Planul de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi pentru anii de studii 1966 - 1968 / Bibl.
Şt. – Bălţi, 1966-1968. – Cu caracter chir.
5.
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic
„Alecu Russo” pentru anii 1966 - 1977 / Bibl. Şt. – Bălţi, 19661976. – Cu caracter chir.
1967
6.
Planul anual de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru anii 1967 - 1978 / Bibl.
Şt. – Bălţi, 1967 – 1978. – Cu caracter chir.
1978
7.
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului
Pedagogic „Alecu Russo” pentru anii 1978 - 1990 / Bibl. Şt. –
Bălţi, 1978-1990. – Cu caracter chir.
1979
8. Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”din Bălţi pentru anii 1979-1991 /
Bibl. Şt. – Bălţi, 1979-1991. – Cu caracter chir.
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1991
9. Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 1991
- 2007 / Bibl. Şt. a USB „Alecu Russo”; coord. ed. : Elena Harconiţa ; elab. : Centrul Managerial ; red. : D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi,
1991 – 2008
1991. – 1992. – 41 p.
1992. – 1993. – 47 p. : tab., fot.
1993. – 1994. – 75 p. : tab., fot.
1994. – 1995. – 37 p.
1995. – 1996. – 74 p
1996. – 1997. – 62 p.
1997. – 1998. – 65 p.
1998. – 1999. – 86 p.
1999. – 2000. – 75 p.

2000. – 2001. – 83 p.
2001. – 2002. – 91 p. : tab., fot.
2002. – 2003. – 74 p. : tab., fot.
2003. – 2004. – 75 p. : tab.
2004. – 2005. – 112 p. : tab.
2005. – 2006. – 97p. : tab.
2006. – 2007. – 118 p. : tab., fot.
2007. – 2008. – 155 p. : tab., fot.

1992
10. Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru anii 1992 - 2006 / Bibl. Şt. –
Bălţi, 1992 – 2006
1992. – 76 p.
1993. – 69 p.
1994. – 75 p.
1995. – 69 p.
1996. – 90 p.

1997. – 93 p.
1998. – 72 p.
1999. – 71 p.
2000. – 91 p.
2001. – 89 p.

2002. – 51 p.
2003. – 45 p.
2004. – 53 p.
2005. – 63 p.
2006. – 59 p.

2007
11. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007 - 2011 /
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; coord. ed. : Elena Harconiţa ; elab. : Centrul
Managerial ; red. : Elena Stratan. – Bălţi, 2007 – 2011
2007. – 2006. – 77 p.
2008. – 2007. – 84 p.
2009. – 2008. – 84 p.

2010. – 2009. – 114 p.
2011. – 2010. – 115 p.
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2008
12. Harconiţa, Elena. Biblioteca
Ştiinţiﬁcă – Centru informaţional
indispensabil procesului educaţional şi ştiinţiﬁc : Importante realizări 2007 : [ Rap. prez. în cadrul
Şedinţei Senatului US „Alecu Russo” din Bălţi] / Bibl. Şt. a Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; design
coperta S. Ciobanu, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – 29p.

/

2009
13. Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 2008
– 2010 / Bibl. Şt. a USB „Alecu Russo”; elab. : Centrul Managerial ; coord. ed. : Elena Harconiţa ; red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan. – Bălţi, 2009 – 2011
2008. – 2009. – 155 p. : tab., fot.
2009. – 2010. – 155 p. : tab., fot.
2010. – 2011. – 174 p. : tad., fot.
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Documente
de transfer tehnologic
2007
14.
Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare / red.coord. : E. Harconiţă ; col. red. : D. Caduc, E. Stratan, S. Ciobanu,
T. Prian. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007 (Tipogr. "Biblioteca
Ştiinţifică"). – 153 p. – ISBN 978-9975-931-10-6
Culegerea Biblioteca Ştiinţifică: cadru de reglementare conţine documentele principale privind baza normativă de
organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice, documente aprobate în perioada
2000 - 2007, precum şi documente legislative în domeniul biblioteconomiei naţionale.
Volumul cuprinde următoarele capitole: 1. Documente legislative aprobate de
către Parlamentul şi Guvernul RM; 2. Documente şi hotărîri ale ABRM din R. Moldova; 3. Ordine ale
Rectorului USB, Hotărîri ale Senatului cu privire la Biblioteca
Ştiinţifică; 4. Documentele de reglementare a activităţii Bibliotecii
Ştiinţifice universitare: 5. Metodologii, instrucţiuni; Programe, politici, concepte. Materialele reprezintă un suport informaţional şi
documentar adecvat prin care se asigură procesul de management al
Bibliotecii Ştiinţifice.
Lucrarea este un instrument de referinţă util şi binevenit pentru
toată comunitatea universitară: administraţia Universităţii, corpul
profesoral - didactic, studenţi, personalul Bibliotecii, noii angajaţi.
2010
15. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design / tehnored. : S.
Ciobanu, N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi. – Ed. a 2-a rev. şi compl.– Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2010.
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– 174 p. – (Colecţia Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975931-10-6
Biblioteca universitară, în calitatea sa de structură organizaţională a Universităţii, evoluează în corespundere cu tendinţele
universităţii, precum şi ale şcolii superioare în general, realizând
misiunea de asigurare informaţională a sistemului de învăţământ şi
cercetare ştiinţifică universitară. Cultura tehnologică instituţională
ca parte componentă a managementului calităţii este susţinută
printr-un sistem normativ-documentar bine organizat. În lucrarea
Biblioteca Ştiinţifică: cadru de reglementare (Manual al calităţii)
care este la a 2-a ediţie, sînt prezentate documentele principale
de transfer tehnologic şi normativ în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice.
Volumul cuprinde capitolele: Documente de reglementare principale
(Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, structura
organizaţională şi personalul Bibliotecii Ştiinţifice la 01.01.2010,
organigrama, regulament de ordine internă, Regulament privind
drepturile şi obligaţiile utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică);
documente de reglementare a activităţii consiliilor, comisiilor,
Documente de reglementare (hărţi şi instrucţiuni tehnologice) a
proceselor bibliotecare etc. Materialele reprezintă un suport informaţional şi documentar adecvat prin care se asigură procesul de
management al calităţii serviciilor prestate utilizatorilor la Biblioteca
Ştiinţifică.

Materiale
ale conferinţelor ştiinţifice
şi simpozioanelor
1996
16. Bibliotecile şi accesul liber la informaţie [Casetă audio] : Simpoz. şt., Bălţi, 1996 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Bibl.
Municipală Bălţi. – Bălţi : [S. n.], 1996. – Caseta 1-3
Lucrările Simpozionului Bibliotecile şi accesul liber la informaţie a fost prilejuit de sărbătorirea a 575 ani de la atestarea oraşului
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Bălţi. La manifestare au fost prezenţi bibliotecari din municipiul
Bălţi, moderator, F. Tlehuci. Casetele includ comunicările prezentate
la simpozion: Oraşul Bălţi la 575 ani - Lidia Coadă; Biblioteca în
sistemul reţelelor de informaţie - Victoria Ezerscaia; Formele de
prezentare a informaţiei de calculator - Eugen Turuta; Biblioteca
Universitară şi beneficiarul profesor - Valentina Topalo; Bibliografia cărţii naţionale în BŞU - Elena Scurtu; Biblioteca şcolară şi
absolvenţii - Elena Delejuc; Taina care răscoleşte inima şi sufletul
- Elena Lescov, Ludmila Parcinov.
2003
17. Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare : Materialele ses. de comunicări, 15 oct. 2003. Activitatea şt. a
bibliotecarilor în anul 2003 / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
Bibl. Şt. ; coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 94 p. : il.
Lucrarea cuprinde: activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor universitari, estimată
numai în anul 2003 la circa 20 de lucrări
ştiinţifice elaborate (7 bibliografii, 3 biobibliografii, CD-ul Biblioteca Ştiinţifică, 2
numere ale ziarului BiblioTransNord etc.),
mesajul de salut din partea rectoratului
Universităţii, comunicările autorilor prezentate la sesiunea anuală de comunicări (ediţia
a 7-a): E. Harconiţa, L. Corghenci, E. Scurtu, M. Fotescu, V. Topalo, L. Roşca, E.
Zasmenco, Z. Grebincea, A. Nagherneac, S.
Ciobanu, D. Caduc, V. Secrieru.
Un capitol aparte inserează informaţii despre organizarea
Zilelor Bibliotecii la Facultăţile Drept, Economie, Muzică şi Pedagogie Muzicală, Pedagogie şi Psihologie, unele aspecte de la seminarele organizate pentru bibliotecarii din zona de Nord a Republicii în colaborare cu Şcoala de Biblioteconomie din Moldova:
Servicii moderne de bibliotecă (formator Grant Harris, Library of
Congress, SUA, Catalogarea şi clasificarea documentelor: aspecte
teoretice şi aplicaţii practice în regim automatizat (formator Valentina Chitoroagă), Incluziunea socială în biblioteci (formator Lidia Kulikovski). Materialul este însoţit de o cronică ilustrată a
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evenimentelor semnificative.
2005
18. Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico
- ştiinţific universitar” : Materialele conf. şt. consacrate ani-versării
a 60-a a Bibl. Univ. bălţene, 4 noiem., 2005 / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; coord. : E. Harconiţa ; col. red. : A. Moraru, E.
Stratan, V. Topalo ; design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2005. – 126 p. –
ISBN 978-9975-50-015-9 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/conf/conf.pdf
Volumul cuprinde mesaje de salut, aprecieri, omagii, comunicări prezentate în cadrul Conferinţei ştiinţifice, prilejuită de aniversarea a 60-a de la fondarea Bibliotecii,
desfăşurată în 4 noiembrie 2005.
Lucrarea reuneşte comunicările a 23 de
bibliotecari, axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul biblioteconomiei actuale: 60 de ani de politici bibliotecare la Universitatea bălţeană (Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a US
„Alecu Russo”); Bibliotecarul de referinţe. Dilemele unei profesii în devenire (dr. Tamara Petrov, lector
universitar, şef serviciu Bibliografic, BCU Timişoara); Managementul
şi dezvoltarea carierei bibliotecarilor: abordări conceptuale (Ludmila
Corghenci, director-adjunct DIB ULIM); Managementul resurselor
umane: strategii, politici, proceduri (Tatiana COŞERIU, directoradjunct BM „B. P. Hasdeu”); Priorităţile bibliotecii academice
americane în mediul electronic. Experienţa bibliotecii Universităţii
Indiana din Bloomington (Mariana Harjevschi, absolventa JFDP
2004 - 2005); Rolul Bibliotecii în formarea mediului informaţional
universitar (Zinaida Stratan, Biblioteca UTM, Natalia Zavtur, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM); Prezentarea publicaţiilor Bibliotecii la a 60-a aniversare (Elena Scurtu şef
serviciu BŞ a USB); Valori axate pe consumatorii Universităţii
bălţene (Lina Mihaluţă, şef serviciu Catalogare, Clasificare, BŞ
a USB); Arta cărţii (Larisa ROŞCA, şef serviciu LLS BŞ a USB
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„Alecu Russo”); Programe aplicative privind eficientizarea şi
rentabilizarea proceselor bibliotecare în Biblioteca Ştiinţifică a USB
„Alecu Russo” (Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare, BŞ a
USB).

Dicţionare

2005
19. Universitari bălţeni : Dicţ. biobibliogr. / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan ; red.
resp. : E. Harconiţa, red. : D. Caduc ; design : S. Ciobanu. – Bălţi,
2005. – 540 p. – ISBN 9975-931-97-9 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/
dictionar-ub.pdf
Lucrare de factură enciclopedică ce
înglobează în cele 570 pagini numele a
circa 300 de cadre didactice de la toate cele
8 facultăţi ale Universităţii, care şi-au legat
destinul de instituţia bălţeană.
Alături de numele profesorilor universitari, sînt enumerate şi cele ale profesorilor de la Liceul şi Colegiul Pedagogic
”Ion Creangă”, subdiviziune integrată în
complexul universitar. Un capitol aparte cuprinde numele bibliotecarilor – asistenţilor
universitari (angajaţi ai catedrei Electronică şi Informatică) care
predau cursul Bazele Culturii Informaţionale (1000 - 1200 ore anual).
Dicţionarul cuprinde informaţii succinte despre fiecare persoană:
nume, prenume, data şi locul naşterii, studii, posturi ştiinţifico-didactice, grade ştiinţifice, lucrări publicate, stagii ştiinţifice, personalia. Un merit indiscutabil al lucrării trebuie considerat faptul că
ea conţine simetric şi versiunea engleză, realizată de bibliotecari
şi de profesorii Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine. Lucrarea este
înzestrată cu un index de nume ce faciliteză căutările.
Dicţionarul este o lucrare bibliografică de referinţă şi constituie
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efectiv o contribuţie substanţială la îmbogăţirea tezaurului bibliografic naţional.
2008
20. Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de
Onoare ai Senatului / alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu ; red. - coord. : E. Harconiţa ; red. şt. : Gh. Popa ; design / tehnored. S.
Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Bibl. Şt.,
2008. – 203 p. – (Doctor Honoris Causa). - ISBN 978-9975-931-311 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/honoris.pdf
Începînd cu anul 1998 Universitatea
de Stat „Alecu Russo” oferă titlul onorific
Doctor Honoris Causa mai multor persoane
distinse, cu merite deosebite, din ţară şi
de peste hotare. Dicţionarul are misiunea
de a informa cititorul despre ceremoniile
desfăşurate la Universitatea bălţeană cu
prilejul decernării acestei distincţii înalte.
Sunt expuse: laudatio, alocuţiunile de învestitură rostite de Doctorii Honoris Causa
ai USB. Textele sînt aranjate în ordinea
cronologică a promovării manifestărilor şi
însoţite de imagini foto ale protagoniştilor.
Răsfoind filele dicţionarului, cititorul va găsi exemple de biografii
trăite cu fidelitate şi devotament. Lucrarea conţine indice de nume.
2010
21. Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector: G. Mostovic ;
design : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. „Alecu Russo” din Bălţi. –
Bălţi, 2010. – 120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 9789975-50-031-9.
Dicţionarul Bibliotecarii universitari bălţeni editat cu prilejul a
65 ani de la fondarea Bibliotecii conţine informaţii relevante despre
realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii, manageri, bibliotecari, informaticieni.
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Lucrarea este structurată în compartimentele: Preţuirea adevăratelor valori, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”: carte de vizită: succinta prezentare, manageri superiori, organigrama, Distincţii şi mesaje de apreciere, Laureaţi ai
Concursului Naţional ABRM: Cel mai
Bun Bibliotecar al Anului, Cele mai reuşite
lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, Personalul Bibliotecii:
Curriculum Vitae, Formarea profesională continuă, Contribuţii ştiinţifice. În
capitolul Rersonalul Bibliotecii CV-le sînt grupate: manageri
superiori, manageri funcţionali, bibliotecari, alte categorii şi
conţin rubrici conform standardelor europene: Informaţii personale, Domeniul ocupaţional, Experienţa profesională, Aptitudini şi competenţe personale, Aptitudini şi competenţe tehnice,
Aptitudini şi competenţe sociale, Aptitudini şi competenţe organizatorice, Cursuri de specializare, Participare la reuniuni profesionale, anexele Distincţii, Lucrări publicate, Referinţe.
Capitolul Contribuţiile ştiinţifice ale bibliotecarilor integrează
circa 700 înregistrări ce reflectă demersul creativ şi inovaţional al
bibliotecarilor precum şi referinţele în mass-media şi on-line.
Indexurile de nume Bibliotecari şi persoane menţionate în
dicţionar vin să faciliteze regăsirea conţinuturilor.

Ghiduri

1995
22. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
Bălţi : Ghid pentru cititori / Univ. „Alecu Russo” Bălţi ; Bibl.
Şt. ; alcăt. : E. Harconiţa, F. Tlehuci ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi,
1995. – 37 p.
Ghidul realizat cu prilejul jubileului de 50 de ani ai Bibliotecii,
cuprinde date esenţiale despre istoria fondării Bibliotecii (anul
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1945) în incinta clădirii fostului liceu de fete
„Domniţa Ileana”, pe o suprafaţă de numai
36,6 m2, cu o colecţie de 101 volume, avînd
în structura sa un împrumut la domiciliu şi
o mică sală de lectură. La 1 ianuarie 1995
Biblioteca deţine 1 150 000 volume, 30 000
intrări noi, 35 000 beneficiari, 380 000
vizite, 1 000 000 împrumuturi. Următoarele
pagini sînt dedicate Colecţiei de carte Veche
şi Rară, mîndria Bibliotecii, care cuprinde
circa 5 400 titluri în limbile română, franceză,
engleză, rusă. Alte capitole conţin: accesul cititorilor în Bibliotecă,
extras din Regulamentul Bibliotecii privind drepturile şi obligaţiile
cititorilor, organigrama şi organizarea pe subdiviziuni, cataloagele
Bibliotecii şi utilitatea lor, informarea bibliografică, biblioteca în
cifre.
2004
23. Harta literară a scriitorilor - profesori bălţeni / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo, E. Harconiţa ; machetare
M. Lefter ; foto : A. Semionica. – Bălţi : [S. n.], 2004. – Pliant.
Realizată într-o manieră originală şi elegantă, Harta literară
a scriitorilor - profesori bălţeni
(autori: Valentina Topalo, Elena
Harconiţa) conţine informaţii biobibliografice dedicate scriitorilor
bălţeni: decanului Facultăţii Filologie - M. Şleahtiţchi, şefului catedrei Literatură Română şi Universală - N. Leahu, titularilor catedrei:
A. Moraru, L. Ţurcanu, Gh. Calamanciuc, M. Curtescu, A. Ciubotaru,
jurnalistului, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta, Iu.
Popa. Lucrarea este înzestrată cu un bogat material ilustrativ alcătuit
din publicaţiile autorilor, aspecte de la lansările de carte realizate în
incinta Bibliotecii, cu precădere în sala de lectură Ştiinţe Filologice.
Editarea acestei hărţi conturează relaţiile durabile constituite
de-a lungul anilor între Facultatea Filologie a Universităţii şi
Biblioteca Ştiinţifică.
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2007
24. Ghidul Bibliotecarului / alcăt. E. Stratan ; red. coord. : E.
Harconiţa. – Bălţi : Bibl. Şt., 2007. – 12 p. – (Colecţia Cultura
Informaţională).
Ghidul Bibliotecarului, realizat în colecţia Cultura informaţională, constituie un îndrumar, o orientare în modul de organizare a Bibliotecii Universitare bălţene, conţine informaţii despre filozofia Bibliotecii (viziune, misiune, valori), o cronica
a evenimentelor, patrimoniul Bibliotecii, structura
organizatorică (acces, funcţionalităţi, relaţii), servicii oferite utilizatorilor (tradiţionale şi on-line),
acte normative care vizează activitatea Bibliotecii
(regulamente, instrucţiuni), manifestări ştiinţifice, publicaţii de specialitate abonate, auditul Bibliotecii,
program de funcţionare.
Ghidul este destinat bibliotecarului nou-angajat şi facilitează
integrarea şi adaptarea profesională a acestuia.
25. Ghidul Licenţiatului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor din
alte opere) : Indicaţii metodice / ABRM, Filiala Bălţi, Bibl. Şt. ;
alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac. red. coord. : E. Harconiţa ; red. :
E. Stratan. – Bălţi, 2007. – 14 p. – (Colecţia Cultura Informaţională)
Ghidul Licenţiatului, realizat în colecţia
Cultura Informaţională, oferă un suport teoretic şi practic privind regulile de întocmire a
referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi
didactice, elaborarea listelor bibliografice pentru
tezele de an, licenţă, master, efectuarea descrierii
bibliografice a articolelor din diverse tipuri de documente (carte, revistă, anale, ziar etc) necesar
studenţilor. Prima parte include mostre de descriere bibliografică a
cărţilor cu un autor, cu doi, cu trei... etc., contribuţii din antologii,
reviste, anale ştiinţifice, din ziare. Următorul capitol conţine un
model de bibliografie la tema: Învăţămîntul superior în Moldova.
Ghidul destinat studenţilor licenţiaţi, cadrelor didactice, bibliotecarilor constituie un îndrumar eficient în prezentarea referinţelor
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bibliografice şi modalităţi de citare la studiile individuale conform
standardelor bibliotecare: Standard SR ISO 690 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură; Standard SR ISO 690-2:2005
Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete
sau părţi de documente.
26. Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; red. coord. : E. Harconiţa ; col. de red. : D. Caduc, E. Stratan,
S. Ciobanu (coperta / design). – Bălţi : Bibl. Şt., 2007. – 48 p. –
(Colecţia Cultura Informaţională). – ISBN 978-9975-50-007-4 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf
Realizat în colecţia Cultura informaţională, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007, ghidul prezintă
structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice universitare cuprinzînd un scurt istoric, informaţii utile vizînd colecţiile de documente, infrastructura informaţională, serviciile oferite utilizatorilor, extrase din
Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, reguli privind accesul utilizatorilor la Bibliotecă, împrumutul de documente, accesarea calculatoarelor de către beneficiari, strategii de căutare în
cataloagele tradiţionale şi electronic, baze de date, Internet, reguli
privind prezentarea bibliografiei pentru teze de an, licenţă, master,
doctor, mostre de descriere bibliografică, citări, program de funcţionare etc.
Ghidul este destinat cu precădere studenţilor anilor 0,1, susţinînd integrarea noului beneficiar în spaţiile de lectură şi cercetare
ale Bibliotecii.
27. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi = Alecu Russo
State University, Bălţi / aut.-alcăt. : V. Cabac, I. Gagim, E. Harconiţă ; trad. în limba engl. : I. Ignatiuc, A. Muntean, A. Gureanu, D.
Mirca, D. Postolachi, V. Rotari. – Bălţi : Presa univ. bălţeană,
2007. – 48 p.
Lucrarea conţine materiale informaţionale despre Universitatea
de Stat „A .Russo” din Bălţi, structurate în capitolele: Universitatea
de Stat „A. Russo” din Bălţi : file de istorie; Facultăţile Universităţii
şi programele oferite; Organizarea procesului educaţional; Cerceta27

rea ştiinţifică; Colaborare internaţională;
Resursele informaţionale; Activităţi extracurriculare pentru studenţi; Condiţiile
de înmatriculare pentru studenţii străini.
Capitolul Resursele informaţionale oglindeşte informaţia despre Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii, una dintre cele mai mari
biblioteci universitare din Europa de Est,
cunoscută prin World Guide to Libraries,
ghid editat anual în Munchen şi The Directory of University libraries in Europa
2004 (editura Europa Publications London & New York). Ediţiile
bibliografice ale Bibliotecii bălţene se găsesc în colecţiile celor mai
mari biblioteci din lume, inclusiv Biblioteca Congresului din SUA.
Lucrarea este editată în limbile română şi engleză.
2008
28. Ghidul licenţiatului şi masterandului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere : Indicaţii metodice) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Scurtu, A.
Nagherneac. red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi,
2008. – 19 p. – (Colecţia Cultura Informaţională) ; http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid_
master.pdf
2010
29. Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru
bibliotecari / T. Aculova, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Lina Mihaluţa ; trad. din limba engl. : Marina Şulman ; coperta / desing : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo”. – Bălţi : Bibl. Şt., 2010. – 35 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-030-2 ; http://www.slideshare.net/libruniv/
indexarea-5714480
Acest ghid este un produs realizat de bibliotecarii universitari
bălţeni în colecţia Profesionalizare. Necesitatea elaborării acestui
ghid este dictată de lipsa unui tezaur naţional, material didactic pe
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tema respectivă, de divergenţele care apar
între bibliotecarii-practicieni, de necesitatea
de a asigura bibliotecarii cu unele decizii metodice, acceptate de noi după generalizarea experienţei proprii de lucru, după o cercetare şi comparare temeinică a
recomandărilor oferite de cele mai mari
biblioteci contemporane: Biblioteca Congresului SUA, Biblioteca Naţională a Franţei, Biblioteca Naţională a Rusiei.
Scopul acestui ghid este de a pune
la dispoziţia bibliotecarilor-indexatori un instrument de lucru în
procesul indexării pe subiecte, de a-i familiariza cu metodele şi
regulile universale de indexare pe subiecte pentru optimizarea şi
evitarea unor greşeli ce pot fi comise în construcţia vedetelor de
subiect.
Ghidul este structurat în patru capitole, dezvoltat pe principiul
de la general la particular, devenind un instrument de lucru uşor de
înţeles, mai ales că pentru fiecare caz aparte sînt prezentate definiţiile
terminologice şi sînt propuse exemple de vedete de subiect. Include,
de asemenea, un glosar, o bibliografie a surselor utilizate.
Autorii acestei lucrări s-au referit la problemele generale ale
indexării pe subiecte, la regulile şi principiile de alcătuire a vedetelor
de subiect. După conţinut, lucrarea nu pretinde a fi una definitivă
care să includă întregul material ce se referă la această temă precum
şi întregul spectru de probleme ce pot apărea în procesul indexării.
30. Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului / E. Harconiţa, L.
Mihaluţa, E. Stratan ; design : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo”. – Ed. a 2-a. rev. şi compl. – Bălţi : Bibl. Şt., 2010. –
48 p. – (Colecţia Cultura Informaţiei).
Ghidul utilizatorului, realizat în colecţia Cultura
informaţiei, iniţiată de Bibliotecă în anul 2007,
este la a 2-a ediţie şi oferă informaţii ample despre
structura şi activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ca centru
informaţional indispensabil procesului educaţional şi
de cercetare. Ghidul este structurat pe compartimente:
Colecţii, infrastructură informaţională, servicii oferite, organigrama, extras din Regulamentul privind
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drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, reguli privind prezentarea
bibliografiei pentru lucrările de ştiinţă, program de funcţionare,
relaţii de contact etc. Ghidul este destinat membrilor comunităţii
universitare: studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul didactic, cercetători, personal auxiliar, elevi ai Liceului şi Colegiului Pedagogic
“Ion Creangă”.
31. Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ;
alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu ; red.-resp. : Elena Harconiţa,
red. coord. : Lina Mihaluţa ; design / copertă / tehnoredactare : S.
Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 34p. – (Cultura informaţională). – ISBN
978-9975-50-021-0 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/referinte.pdf
În lucrare sînt evidenţiate serviciile de care
beneficiază cercetătorul contemporan în cadrul Sistemului de informare pus la dispoziţie de
Biblioteca Ştiinţică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo”: servicii electronice (Catalogul on-line,
Biblioteca Digitală, expoziţii on-line, baze de date
EBSCO, AGORA), servicii de informare tradiţionale (Colecţie enciclopedică peste 1 milion
de documente (cărţi, reviste, AV, electronice), circa 270 mii titluri,
Colecţii ale structurilor internaţionale (CD al ONU, Biblioteca
Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Punctul de Informare a
Biroului Consiliului Europei, Punctul de Informare şi Documentare
NATO, Colecţia AGEPI, Colecţia Institutului Cultural Român, Direcţia Românii din Afara Ţării, Colecţia Asociaţiei Pro Basarabia
şi Bucovina, liala „C. Negri”, Galaţi,¸Colecţia Wilhelmi, Colecţia
Institutului Goethe etc.)
Capitolul principal este dedicat regulilor de prezentare a referinţelor bibliograce utilizate şi a citărilor din alte opere în vederea
elaborării unei lucrări ştiinţifice. Autorii prezintă standardele de
bibliologie, informare şi documentare cu privire la referinţa bibliografică, elementele obligatorii ale referinţelor bibliograce, ce
constituie principala sursă de informare pentru alcătuirea referinţei,
prezentarea autorilor, numărul standard, evidenţiere şi punctuaţie,
inclusiv mostre de descriere bibliografică, prezentarea referinţelor
bibliografice la tema Management educaţional etc. Ghidul este
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însoţit de un glosar şi o bibliografie.

Lucrări bibliografice
Bibliografii
1974
32. Библиографический указатель печатных работ профессорско - преподавательского состава института. 1945 - 1969 /
БГПИ им. А. Руссо ; cост. : К. Г. Сороцкая, Е. А. Скурту, Ф.
А. Тлехуч ; oтв. ред. Ф. А. Тлехуч, Н. Д. Филипп. – Бельцы,
1974. – 128 p.
Prima lucrare din ciclul de fascicule, iniţiat în 1974, reflectă
patrimoniul ştiinţific şi literar al corpului profesoral-didactic bălţean
(anii 1945 - 1969), estimat în peste 1000 de lucrări: monografii,
manuale, autoreferate, broşuri, articole, comunicări, referate la diverse
manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii naţionale şi internaţionale,
conferinţe, sesiuni, simpozioane, seminare, reuniuni). Materialul bibliografic este organizat pe domenii de ştiinţă, în interior este expus în
ordine alfabetică. Conţine un capitol al recenziilor, serialele editate
de instituţie, index de nume. Este destinat lucrătorilor ştiinţifici,
profesorilor, studenţilor, învăţătorilor.
Se află şi în colecţiile Bibliotecii Congresului SUA.
1979
33. Образ студента в советской художественной литературе : (Рек. указ. лит.) / БГПИ им. А. Руссо, Науч. б-ка ; Гос. б-ка
МССР им. Н. К. Крупской ; cост. : Х. Косицкая, И. Меклер, Е.
Скурту, Р. Варшавская ; oтв. за вып. Н. К. Смирнова. – Кишинэу,
1979. – 31 p.
În lucrare sînt inserate cele mai importante opere artistice cre-ate
în perioada 1955 – 1975, editate în limbile rusă şi română, însoţite de
adnotări şi recenzii. Indicele este structurat în două capitole. Conţine
indice de autori şi titluri.
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1982
34. Chipul învăţătorului în literatura artistică moldovenească : (Indice de recomandare a lit.) / Bibl. de Stat a R. S. S. M.
„N. K. Krupskaia”, Bibl. Inst. Pedagogic de Stat „Alecu Russo”
Bălţi ; alcăt. : E. Scurtu, E. Turuta ; resp. pentru ed. : N. Smirnova, F.
Tlehuci. – Chişinău, 1982. – 20 p. – Cu caracter chir.
Pentru acest indice au fost selectate publicaţiile apărute la
editurile din Republică în anii 1961 - 1979. Descrierile operelor
artistice sînt însoţite de adnotări. Materialul este structurat în două
capitole. Lucrarea se încheie cu un indice alfabetic de titluri.
35. Преподавание физики в средней школе : Библиогр. указ.
лит. 1970-1979 / НИИ педагогики МП МССР ; БГПИ им. А.
Руссо ; cост. : М. А. Фотеску, Т. С. Оня ; oтв. ред. : С. Н. Банчила. – Кишинэу, 1982. – 279 p.
Indicele se înscrie în categoria lucrărilor bibliografice, cuprinzînd informaţii selectate din publicaţii periodice, culegeri, cărţi
ce se referă la metodica predării fizicii. Lucrarea este destinată
profesorilor, colaboratorilor ştiinţifici, studenţilor şi tuturor celor
care se interesează de tematica în cauză. Conţine indice alfabetic de
autori, redactori, alcătuitori.
1983
36. Библиография трудов. 1970 - 1980 / БГПИ им. А. Руссо,
Науч. б-ка ; cост. : К. Г. Сороцкая ; oтв. ред. : Н. Д. Филипп, Ф.
А. Тлехуч. – Бричаны, 1983. – 142 p.
Cea de-a doua fasciculă: Библиография трудов 1970 – 1980,
apărută în 1983, include peste 1 539 titluri de monografii, manuale, autoreferate, teze ale comunicărilor la conferinţe, articole din
publicaţii periodice în limbile română şi rusă. Printre autori se înscriu
nume care au marcat realizări considerabile în diverse domenii
ştiinţifice: Filip Nicolae, Borşevici Ion, Ciornîi Ion, Botezatu Eliza,
Мighirin Victor, Bortă Larisa, Manole Ion, Ioniţă Mircea, Mohorea
Efim. Materialul este structurat pe facultăţi, catedre, iar în interior
este expus în ordine alfabetică. Un capitol aparte inserează lucrările
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colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice. Conţine un indice de nume.
Este destinat cercetătorilor, profesorilor, studenţilor, bibliotecarilor.
37. Методика трудового обучения и профориентация в средней школе. 1970-1981 : Библиогр. указ. лит. / НИИ педагогики
МП МССР ; БГПИ им. Алеко Руссо, Науч. б-ка ; cост. : М. А.
Фотеску, Т. С. Оня ; pед. : А. Н. Данилишин, Е. Я. Морей. –
Кишинэу, 1983. – 241 p.
Volumul include circa 2500 de informaţii bibliografice, acestea
fiind structurate în mai multe capitole conform profilului educaţiei
tehnologice a elevilor din şcolile de cultură generală. Bibliografia
inserează cărţi, broşuri, autoreferate, articole din ziare şi reviste. Este
destinată profesorilor, studenţilor, doctoranzilor, colaboratorilor ştiinţifici.
38. Молдавия в Великой Отечественной войне : (Рек. библиогр. указ.) = Moldova în anii Marelui război pentru apărarea
Patriei : (Indice bibliogr. de recomandare) / Гос. б-ка МССР им.
Н. К. Крупской, БГПИ им. Алеко Руссо, Науч. б-ка. – Кишинэу,
1983. – 39 p.
Lucrarea conţine documente, monografii, schiţe, memorii, opere artistice despre Moldova în anii celui de-al doilea Război Mondial.
În indice sînt incluse cărţi, capitole din cărţi editate în anii 1960 1980, articole din reviste din anii 1976 – 1980. Materialul este structurat în trei compartimente tematice. În mare parte descrierile bibliografice sunt însoţite de adnotări. Lucrarea este destinată profesorilor,
etnografilor, studenţilor.
1985
39. Бельцкому педагогическому - 40 лет : Указ. лит. / БГПИ
им. А. Руссо, Науч. б-ка ; cост. Р. Д. Мацкан ; oтв. ред. Ф. А.
Тлехуч. – Бельцы, 1985. – 59 p.
40. Преподавание русского языка и литературы в молдавской школе. 1947 - 1984 : Библиогр. указ. лит. / НИИ педагогики
М-ва высш. и сред. спец. образования МССР ; БГПИ им. А.
Руссо, Науч. б-ка ; cост. : К. Г. Сороцкая, Т. С. Оня ; ред. : О. Ф.
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Бородаева, Н. И. Губарева, Н. К. Малютина, М. В. Туницкая, Т.
Н. Сузанская. – Кишинэу, 1985. – 98 p.
Lucrarea include informaţii despre publicaţiile apărute în anii
1947 - 1984, ce ţin de metodica predării limbii ruse în şcolile moldoveneşti. În indice sînt reflectate articole din culegeri, reviste şi
ziare, autoreferate cărţi. Iniţial, sînt oferite informaţii referitoare la
metodica predării limbii ruse, apoi la metodica predării literaturii
ruse. Conţine indice de nume.
1986
41. Нравственное воспитание школьников : (Рек. библиогр.
указ.) / Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской ; БГПИ им. А. Руссо,
Науч. б-ка ; cост. : Е. А. Скурту, Е. В. Базыгина, Е. М. Турута ;
oтв. за вып. Н. К. Смирнова. – Кишинэу : Тимпул, 1986. – 55 p.
1988
42. Educaţia juridică a elevilor : (Indice bibliogr. de recomandare) = Правовое воспитание школьников : (Рек. библиогр. указ.)
/ Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской ; БГПИ им. А. Руссо ; Науч.
б-ка aвт.-сост. : Э. К. Городная, Р. Д. Мацкан, М. М. Демьяник. –
Кишинэу : Тимпул, 1988. – 36 p. – Cu caracter chir.
Indicele de recomandare cuprinde descrieri de cărţi, articole din
culegeri editate în perioada 1979 - 1986; articole din reviste şi ziare
publicate în perioada 1981 - 1986. Materialul este structurat pe teme,
în interior sînt incluse materialele cu caracter general, apoi cele cu
caracter special. Conţine indice de autori şi titluri.
1989
43. Изучение читательских интересов и руководство чтением студентов / БГПИ им. А. Руссо, Науч. б-ка ; cост. Э. К.
Городная ; oтв. ред. : Ф. А. Тлехуч. – Бельцы, 1989. – 35 p. –
Manuscris.
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1992
44. Bibliografia lucrărilor profesorilor şi colaboratorilor. 1980
- 1990 / Inst. Pedagogic „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : K.
Tabak ; red. resp. F. Tlehici. – Bălţi, 1992. – 272 p. – Manuscris.
Bibliografia reflectă activitatea ştiinţifică şi metodică a corpului
profesoral-didactic al Institutului Pedagogic „A. Russo” în perioada anilor 1980 - 1990. Aflată la a 3-a ediţie, înglobează peste 2 261
de monografii, manuale, materiale didactice, autoreferate, broşuri,
articole din cărţi şi publicaţii periodice sistematizate pe facultăţi,
catedre în ordine alfabetică. Un capitol aparte cuprinde lucrările colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice.
45. Scurtu, E. A. Munca independentă a studentului : Indice bibliogr. 1985 - 1990 / E. A. Scurtu, M. N. Şleahtiţchi ; Inst. Pedagogic
„Alecu Russo” Bălţi, Catedra Pedagogie, Bibl. Şt. – Chişinău,
1992. – 52 p.
Lucrarea constituie o încercare de selectare şi sistematizare
a literaturii ce se află în bibliotecile Republicii Moldova în anii
1985 - 1990, care tratează subiectul vizînd activitatea cognitivă
independentă a studentului. Indicele oferă informaţii pentru toate
categoriile de profesori şi educatori, studenţi de la instituţiile de învăţămînt pedagogic.
46. Zaincicovschi, V. C. Pedagogia inovatoare : esenţă, polivalenţă, posibilităţi de explorare creativă : Indice bibliogr. 1980-1990 / V.
C. Zaincicovschi, M. N. Şleahtiţchi ; Inst. Pedagogic „Alecu Russo”
Bălţi, Catedra Pedagogie, Bibl. Şt. ; coord. şi red. : M. N. Şleahtiţchi. – Chişinău, 1992. – 55 p.
Indicele bibliografic prezintă publicaţiile apărute în anii 1980
- 1990 consacrate fenomenului pedagogiei inovatoare. Lucrarea este
destinată tuturor categoriilor de profesori şi educatori, studenţilor,
cercetătorilor din domeniul teoriei şi istoriei pedagogiei.
1995
47. Biblioteca Universităţii „Alecu Russo” la 50 de ani : Bibliogr.
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sel. / Univ. „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu ; red.
resp. : Faina Tlehuci. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt., 1995. – 44 p.
Lucrarea concentrează un material multilateral din activitatea
acestui focar de cultură de la Nordul Moldovei timp de un semicentenar. Materialul este structurat în felul următor: 1. Izvoare bibliografice alcătuite şi editate de colaboratorii Bibliotecii; 2, Biblioteca şi
Cititorul. Capitolul pune la dispoziţia cititorului agendele, ghidurile,
prospectele publicate în această perioadă, literatură despre noul edificiu al bibliotecii, publicaţiile salariaţilor bibliotecii în care se reflectă experienţa de muncă; 3. Impresii despre activitatea Bibliotecii
semnate de cititori, vizitatori, invitaţi; 4. Publicaţii metodice.
48. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 1990 - 1995 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : K.
Tabak ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt., 1995. – 107 p.
Bibliografia prezintă concret şi detaliat „tabla de materii” a
cercetărilor desfăşurate de savanţii bălţeni, oferă cititorului posibilitatea de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra direcţiilor principale de cercetări ştiinţifice promovate pe secvenţa anilor 1991 1995. Menţine în continuare normele tehnice ale celor trei volume
anterioare care cuprind perioadele 1945 - 1970; 1970 - 1980; 1980 1990. Conţinutul fasciculei este organizat conform structurii actuale
a Universităţii (1 septembrie 1995), avînd următoarea ordine: facultăţi, catedre. În cadrul fiecărei catedre - aranjare alfabetică. Este
înzestrată cu un indice de nume al autorilor.
49. Universitatea „Alecu Russo - 50” : Bibliogr. sel. / Univ. „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. Univ. ; alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : F.
Tlehuci. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt., 1995. – 133 p.
Indicele bibliografic prezintă o înregistrare selectivă a publicaţiilor referitoare la realizările instituţiei superioare bălţene timp de
50 de ani. Cele 14 compartimente ale lucrării reflectă toate aspectele
de activitate a Universităţii. Bibliografia este destinată profesorilor,
cercetătorilor, studenţilor.
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2000
50. Scurtu, Elena. Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / E. Scurtu, E. Harconiţa ; red.
resp. : F. Tlehuci. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt., 2000. – 64 p.
„Prin această publicaţie Biblioteca Universitară bălţeană încearcă să consemneze
mărturii ale bogatei şi valoroasei culturi
româneşti de la sfîrşitul secolului 19, începutul secolului 20, la fel şi să contribuie
în continuare la edificarea bibliografiei naţionale”, menţionează directoarea Bibliotecii Elena Harconiţa în cuvîntul introductiv.
Acest indice constituie doar prima fasciculă
din cele preconizate pentru editare. Lucrarea
este rezultatul cercetării fondului de carte
rară existent în patrimoniul Bibliotecii Universitare din Bălţi. Sînt prezentate cărţi din
colecţiile ce se editau acum 100 de ani în urmă: Manuscriptum,
Români celebri, Biblioteca ideală, Colecţia Dacoromânia, Neam şi
familie, Scriitori români contemporani, Clasicii noştri, Biblioteca
de buzunar.
Împătimiţii de limbă şi literatură, profesorii şi studenţii interesaţi de istorie, drept, filozofie se pot inspira din rarităţile româneşti
inserate în coperţile acestei lucrări. Conţine 186 de referinţe însoţite
de adnotări, Criteriul aranjării materialului în ordine alfabetică
înlesneşte căutarea şi identificarea informaţiei.
2001
51. Informatizarea învăţămîntului / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; col. de red. : Valeriu
Cabac (red. resp.), Elena Harconiţa. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt., 2001. –
175 p. ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/informat.
pdf
Indicele bibliografic începe cu o prefaţă semnată de Valeriu
Cabac, dr. în fizică şi matematică, prim-prorector, în care sînt expuse
problemele generale ale informatizării învăţămîntului: concepţii
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naţionale de informatizare a societăţii şi
a învăţămîntului, experienţa mondială în
acest domeniu, conceptul de tehnologii informaţionale. În continuare sînt reflectate
problemele formării profesorilor şcolari de
informatică, problemele psihopedagogice
ale informatizării învăţămîntului, gestiunea
sistemului de învăţămînt asistată de calculator. Un capitol aparte îl constituie lucrările
dedicate metodicii predării informaticii.
Sînt evidenţiate legăturile interdisciplinare
ale cursului şcolar de informatică, problemele metodice de predare
a unor teme. Următoarele compartimente reflectă problemele evaluării asistate de calculator şi a jocurilor instructive la calculator.
Bibliografia este destinată specialiştilor în domeniu, cercetătorilor,
studenţilor de la specialităţile informatice.
52. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 1995 - 2000 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. :
Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi : Ed. Bibl. Şt.
2001. – 157 p.
Bibliografia reflectă investigaţiile ştiinţifice de amploare, rezultatele obţinute de către comunitatea universitară de la finele
secolului 20. Menţine în continuare normele tehnice ale celor patru
volume anterioare care cuprind perioadele 1945 - 1970; 1970 - 1980;
1980 - 1990; 1990 - 1995. Conţinutul fasciculei este organizat conform structurii actuale a Universităţii (1 septembrie 2001), avînd
următoarea ordine: facultăţi, catedre. În cadrul fiecărei catedre
- aranjare alfabetică după numele autorilor. Este înzestrată cu un
indice de nume al autorilor.
2003
53. Asistenţă socială : Tendinţe şi perspective : Bibliogr. sel. /
alcăt. : E. Scurtu ; red. : L. Stupacenco. – Bălţi, 2003. – 134 p. – ISBN
9975-931-25-1 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/
asist-social.pdf
Lucrarea bibliografică conţine informaţii în limbile română,
rusă, engleză ce ţin de aspectele teoretice, practice şi axiologice
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referitoare la rolul, funcţiile, caracteristicile
şi sarcinile asistenţei sociale.
Materialul a fost structurat în dependenţă de varietatea aspectelor pe care le de
semnează asistenţa socială: protecţia familiei şi copilului, a tinerilor neintegraţi,
a persoanelor în etate, persoanelor cu deficienţe de sănătate, a şomerilor. În capitole
aparte sînt prezentate materiale oficiale cu
privire la asistenţa socială şi lucrări necesare
procesului de formare a asistentului social.
Lucrarea este menită să contribuie la realizarea performanţelor
în activitatea asistentului social, în munca de cercetare ştiinţifică în
domeniu, precum şi în devenirea studentului ca specialist de valoare.
54. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 2 / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl.
Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, V. Secrieru ; red. resp. : E.
Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 123 p. : il. – ISBN 9975-931-34-0 ; http://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/vestigia/carte-rara.pdf
Volumul cuprinde descrierea a 202 cărţi
în limba română din secolele XIX – XX
aflate în colecţia de carte rară a Bibliotecii
Universitare din Bălţi. În nota redacţiei, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, menţionează că satisfacţia întîlnirii cu valorile naţionale ale trecutului, cititorii o
datorează, în mare măsură, dlui inginer
Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro
Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache
Negri, Galaţi, membru al Senatului Universităţii. Bibliografia continuă să prezinte cărţi din colecţiile
bine cunoscute altădată: Biblioteca Universală, Biblioteca pentru
toţi, Scriitori români contemporani, Clasicii noştri, Clasicii români
contemporani. Fiecare notiţă bibliografică este însoţită de adnotare,
imagini ale coperţilor ori a unor pagini. Fascicula a II-a include
publicaţii de orientare psihologică, filozofică, lingvistică şi istorie.
Materialele sînt aranjate în ordinea alfabetică a numelui de autor şi a titlului publicaţiei, în unele cazuri, după colecţii. Conţine
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indici de nume şi de subiecte.
55. Lucrările profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală (1990 - 2003) : bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo”
Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, N. Apostol ; red. şi pref. : E.
Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 37 p. ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/bib/contrib-muzica.pdf
Apariţia lucrării a fost condiţionată
de desfăşurarea Zilelor Facultăţii Muzică
şi Pedagogie Muzicală, la care s-a solicitat
participarea Bibliotecii în calitate de partener care contribuie, în mod incontestabil, la instruirea şi cercetarea ştiinţifică
universitară.
Lucrarea cuprinde informaţii privind
operele ştiinţifice şi didactico-metodice ale
profesorilor Facultăţii publicate începînd
cu anul 1990 pînă în prezent. Printre autori
găsim nume care figurează în repertorii naţionale şi internaţionale,
personalităţi care de-a lungul timpului au edificat un autentic centru
cultural, artistic, metodico-ştiinţific şi de pregătire a profesorilor de
muzică: Babii V., Bularga T., Croitoru S., Eriomov A., Gagim I.,
Popov A., Ştefîrţă A., Tetelea M.
56. Management educaţional : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu
Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : L. Stupacenco ; ed. îngr. de E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 170 p. – ISBN 9975931-31-6 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/mana
gem.pdf
		 Bibliografia a fost concepută din dorinţa de a pune la dispoziţia specialiştilor
surse de informare utile din domeniul dirijării învăţământului. Din nota introductivă a directoarei Bibliotecii, Elena Harconiţa, aflăm despre revizuirea radicală a
preocupărilor ştiinţifice ale Bibliotecii Universitare şi, în special, orientarea spre întocmirea indicilor bibliografici pe teme
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de stringentă actualitate. Pentru realizarea lucrării au fost selectate
informaţii din colecţiile Bibliotecii Universitare Bălţi, Bibliografia
naţională a Moldovei şi a României, din baza de date electronică
EBSCO şi site-urile educaţionale identificate în Internet. Materialul
bibliografic (739 informaţii) este structurat în şase capitole:
Managementul general – bază metodologică a managementului
educaţional, Acţiunile managementului educaţional, Funcţiile managementului educaţional, Managementul organizaţiei şcolare, Învăţătorul, profesorul – manager, Managementul şcolii superioare.
Indexul de nume, de titluri şi publicaţii periodice consultate înlesnesc
utilizarea acestui volum.
2004
57. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi
Literaturi Străine (1954 - 2004) : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena
Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. : Elena Harconiţa. – Bălţi,
2004. – 321 p. – ISBN 9975-931-45-6 ; http://libruniv.usb.md
Prezenta lucrare are drept scop reflectarea şi promovarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, în aşa fel continuîndu-se
tradiţia de bibliografiere a publicaţiilor didactice, începută încă în anii 70 ai secolului
trecut. Bibliografia conţine titluri de monografii, studii, anale ştiinţifice, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri, referate de autor,
articole cu caracter ştiinţific şi social, teze de magistru / licenţă, coordonate de profesorii facultăţii. Primul capitol conţine
lucrări cu caracter general, apoi urmează
publicaţii structurate pe catedre, în ordine cronologică şi alfabetică
a autorilor şi titlurilor. Lucrarea inserează şi preocupările ştiinţifice
ale bibliotecarilor universitari, care adună cărţi, stochează informaţii
şi întocmesc aceste excelente instrumente bibliografice pentru cercetători, profesori studenţi. Indexul auxiliar de nume şi titluri
orientează utilizatorul spre numărul de ordine al descrierilor bibliografice.
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2005
58. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi,
2005. – 120 p. – ISBN 9975-931-89-8 ; http://libruniv.usb.md/
publicatie/bibiliografice/bib/economie.pdf
Această lucrare bibliografică este un
instrument util de informare pentru oricine ar vrea să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor bălţeni de la Facultatea de Economie ajunsă la
un deceniu de activitate. Bibliografia semnalează 445 referinţe bibliografice asupra
apariţiilor editoriale pe domeniul economic.
Lucrarea beneficiază de un articol introductiv
semnat de directoarea Bibliotecii Ştiinţifice
Elena Harconiţa O bibliografie pentru Facultatea Economie din care aflăm despre
efortul Bibliotecii Ştiinţifice în valorificarea potenţialului creator de
la Bălţi. Materialele bibliografice sînt ordonate alfabetic după numele
autorului ori a titlului publicaţiei în cadrul catedrelor Eco-nomie şi
Management şi Finanţe şi Contabilitate. Lucrarea este în-soţită de
un index de nume şi de titluri, ce facilitează utilizarea ei, precum
şi imagini sugestive de la Zilele Bibliotecii la Facultate, lansările
de carte ale profesorilor Facultăţii la Bibliotecă, reviste informative
etc.
59. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie
(1945 - 2005) : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac, T. Aculov ; red. resp. : E. Harconiţa. –
Bălţi : Bibl. Şt., 2005. – 472 p. – ISBN 9975-931-81-2 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib_filol.pdf
Publicaţia este un „omagiu bibliografic” adus profesorilor şi
studenţilor de la Facultatea Filologie. Lucrarea acoperă şase decenii
de referinţă. Investigaţiile ştiinţifice de amploare, rezultatele obţinute
de către profesorii acestei facultăţi sunt plasate pe paginile unor
monografii, manuale, anale, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri uni42

versitare, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific, social, opere, cronici literare, studii, recenzii, teze de magistru / licenţă coordonate de profesorii Facultăţii.
Competenţa, modul de abordare a diverselor aspecte lingvistice şi literare în limbile
română, rusă, ucraineană, profunzimea şi
originalitatea expunerii – sînt doar unele
aspecte din caracteristicile celor 2 287 de
lucrări incluse în această bibliografie.
Din autori reţinem numele binecunoscuţilor profesori universitari: Ion Ciornîi,
Elena Ciornîi, Lev Eşan, Ion Evtuşenco, Anton Zencenco, Ilarion Matcovschi, Elena
Belinschi, Gheorghe Popa, Zinauda Tărîţă, Eliza Botezatu, Valeriu
Senic, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu, Anatolie Moraru, Rima
Andronova, Piotr Antoncenco, Victor Mighirin, Nina Mighirina,
Maia Bencovici, Larisa Bortă, Dina Stici, Larisa Poh, Valerii Vorobcenco, Tatiana Suzanscaia, Maria Tuniţcaia.
60. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi
Pedagogie Muzicală : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. –
Bălţi : Bibl. Şt., 2005. – 133 p. – ISBN 9975-931-80-4 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib-muzica.
pdf
Bibliografia Contribuţii ştiinţifice ale
profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie
Muzicală, prilejuită de a 25-a aniversare a
Facultăţii respective, semnalează circa 500 monografii, studii, manuale, articole, materiale didactice tipărite de către profesorii universitari. Lucrarea beneficiază de un articol introductiv semnat de directorul Bibliotecii Elena
Harconiţa Biblioteca Ştiinţifică – indispensabilă Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală, din care aflăm despre implicaţiile Bibliotecii în demersul
educaţional şi cercetare ştiinţifică.
Această bibliografie rămîne un mijloc de informare rapidă şi
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completă în domeniul de studiu al omului de ştiinţă, al cadrului universitar, al profesorului şcolar, al studentului. Conţine un index de
nume şi titluri, precum şi o cronică ilustrată a colaborării Facultăţii
cu Biblioteca.
2006
61. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie,
Psihologie şi Asistenţă socială / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; col. de red. : E. Harconiţa
(red. resp.), D. Caduc ; design / copertă : S. Ciobanu. – Bălţi,
2006. – 250 p. – ISBN978- 9975-931-02-1 ; http://libruniv.usb.md/
publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf
Numărul referinţelor semnalate în lucrare se ridică la 1378. Cercetarea bibliografică cuprinde anii 1959 – 2006 şi a fost
efectuată în baza colecţiilor Bibliotecii Universitare, dar au fost solicitate informaţii şi din bibliotecile particulare ale profesorilor. Informaţiile sînt structurate în
două capitole mari: Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară, ;
Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială,
precedate de un Argument semnat de Elena
Harconiţa, directorul Bibliotecii. Variat a
fost şi este diapazonul intereselor ştiinţifice
ale profesorilor: Munca independentă a studenţilor, Jocuri didactice,
Etică pedagogică, Tehnologii didactice, educaţie incluzivă, Cultura
economică a copiilor de vîrstă şcolară mică, Psihologie managerială,
Asistenţa socială a oamenilor în etate, a penitenciarelor. În vederea
înlesnirii utilizării acestei lucrări s-au întocmit Indicii de nume, de
titluri şi a serialelor cercetate.
62. Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. sel.
2000 - 2005 / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ.
de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac,
Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Elena Stratan ; red. bibliogr. : Aculina Mihaluţa ; design / copertă : S. Ciobanu. – Bălţi, 2006. – 339 p. – ISBN 978- 9975-931-0-1 ; http://libruniv.
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usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/publicatii-2000-2005.pdf
Indicele bibliografic Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 2000 2005 scoate în evidenţă informaţia despre
2243 titluri de monografii, manuale, articole, programe, teze ale referatelor semnate
de profesorii şi colaboratorii Universităţii
bălţene, publicate în perioada respectivă.
Bibliografia menţine în continuare normele
tehnice ale celor cinci volume anterioare,
care cuprind perioadele: 1945 - 1970; 1970
- 1980; 1980 - 1990; 1990 - 1995; 1995 2000. Timp de cinci ani au fost publicate:
82 de manuale, 33 de monografii, peste
1500 de articole ştiinţifice, publicistică, proză, versuri, traduceri.
Informaţia este structurată în succesiune cronologică pe facultăţi,
(orînduite în ordinea constituirii lor) iar în cadrul facultăţilor pe
catedre; în interior, în ordine cronologică şi alfabetică a numelor
de autori sau titluri de lucrări. La întocmirea bibliografiei au fost
consultate documentele primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice
a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, documente secundare (în
special Bibliografia Naţională a Moldovei). Indicele de nume,
titluri, periodicele bibliografiate înlesnesc utilizarea volumului dat.
Bibliografia reprezintă una din multiplele realizări în demersul nostru
de valorificare a potenţialului creativ de la Alma Mater bălţeană, care
se formează, în mare măsură, şi datorită oportunităţilor Bibliotecii
Ştiinţifice.
2007
63. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică. Matematică şi Informatică / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; col. de red. : E. Harconiţa
(red. resp.), D. Caduc ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / copertă : S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – 420 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978- 9975-50-017-3 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/bib/contrib_tfmi.pdf
Lucrare apărută în colecţia Bibliographia Universitas, ela45

borată cu prilejul aniversării a 60 de ani ai
Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi
Informatică. Bibliografia include 1850 de
referinţe privind monografii, manuale, teze
de doctor, brevete de invenţii, articole, teze
ale referatelor, publicistică precum şi teze
de master şi licenţă elaborate şi susţinute
cu succes la Facultate. Lucrarea beneficiază
de articolul Facultatea Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică la 60 de ani,
semnat de dr. conf. Alexandru Balanici,
decanul Facultăţii, din care aflăm despre
realizările sugestive ale Facultăţii. Materialul
bibliografic este ordonat pe catedre, anticipat
de o prezentare succintă a direcţiilor prioritare de cercetare ştiinţifică,
semnată de actualii şefi de catedră. În cadrul catedrelor referinţele
respectă ordinea cronologică şi alfabetică ale numelor de autori şi
titlurilor. Conţine indice de nume, de titluri, de publicaţii seriale
care facilitează găsirea rapidă a informaţiei. Lucrarea este destinată
profesorilor universitari, cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, tuturor
celor care doresc să cunoacă contribuţiile universitarilor bălţeni la
dezvoltarea ştiinţei.
64. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept /
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac, V.
Ganea ; ed. îngrijită : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ;
design / copertă : S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – 120 p. – (Bibliographia
Universitas). – ISBN 978-9975-50-019-7 ; http://libruniv.usb.md/pub
licatie/bibiliografice/bib/contributii_drept.pdf

Prezenta bibliografie din colecţia Bibliographia Universitas se
doreşte a fi un util instrument de informare pentru cei care au nevoie
să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale universitarilor
bălţeni da la Facultatea de Drept, ajunsă la mai bine de un deceniu
de activitate. Lucrarea are scopul de a înregistra toate apariţiile editoriale, a reflecta, valorifica şi promova experienţele şi realizările
din domeniul dreptului şi ştiinţelor socio-umanistice. Bibliografia
in-serează şi prezintă documente variate după conţinut (1025 la
număr): manuale, monografii, dicţionare, teze ale referatelor, teze
de doctor, note de curs, ghiduri, articole în culegeri şi seriale, etc.
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Lucrarea beneficiază de un studiu semnat de
decanul Facultăţii de Drept, dr. conf. univ.
Gheorghe Neagu: Activitatea ştiinţifico didactică la Facultatea de Drept. Lucrarea
conţine informaţii şi despre activitatea de
coordonare a muncii de cercetare ştiinţifică
a studenţilor. Lucrarea dispune de un aparat
auxiliar, constituit din: indice de nume,
indice de titluri, indice de titluri ale tezelor
de master şi indice de publicaţii periodice.
Materialul bibliografic este realizat în baza
consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo”, documentelor secundare (în special, Bibliografia Naţională a Moldovei), lucrări din
bibliotecile personale ale autorilor.
2008
65. Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 3 / alcăt. : Elena Scurtu, Ana Nagherneac ;
red. resp. : Elena Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. :
L. Mihaluţa ; design / copertă : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. –
158 p. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-29-8 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/vestigia/carte_rara.
pdf
Volumul prezintă peste 200 cărţi în limba
română din colecţia de carte rară a Bibliotecii
Universitare din Bălţi. Revelaţia întîlnirii cu
adevăratele valori naţionale ale trecutului,
cititorii noştri o datorează, în mare parte, dlui
Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale
Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Costache
Negri, Galaţi şi împătimitului bibliofil bălţean,
corespondent al săptămînalului Literatura şi
Arta, Iulius Popa.
Publicaţia este structurată pe domenii: filozofie, psihologie,
religie, sociologie, drept, pedagogie, literatură şi istorie. Fiecare
notiţă bibliografică este însoţită de adnotare cu imagini ale coperţilor
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cărţilor, fragmente ale unor texte inedite. Însemnările manuscrise
privind circulaţia cărţii, provenienţa operei în colecţia Bibliotecii,
dedicaţiile, autografele ori însemnările marginale privind data şi
numele celor care au achiziţionat ori donat cartea, imprimă lucrării o
adiere de epocă. Conţine indici de nume şi de subiecte.

2010
66. Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : indice bibliogr. (1945 - 2010) / E. Scurtu, M. Forescu, A. Nagherneac, V. Ganea ; ed. îngrijită : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / coperta / tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de
Stat „Alecu Russo din Bălţi, Serviciul Informare şi Documentare
Bibliografică, Serviciul Catalogare Indexare. – Bălţi, 2010. –
120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-033-3
		
Bibliografia Biblioteca şi bibliotecarii
universitari din Bălţi a apărut în colecţia
aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65, inaugurată cu prilejul a 65 ani de la Fundarea Bibliotecii şi a Universităţii. Volumul prezintă 1085 înregistrări bibliografice privind
activitatea editorială a Bibliotecii, contribuţiile ştiinţifice şi bibliografice ale Bibliotecii şi Bibliotecarului reflectate în presă
şi în Internet în perioada anilor 1945 - 2010.
		Lucrarea este structurată în capitolele: Studii instituţionale
(culegeri, seriale, rapoarte), Bibliografii, Biobibliografii, Lucrări
de referinţe, Documente de transfer tehnologic, Lucrări didactice,
Articole, Comunicări, Referinţe despre Bibliotecă şi Bibliotecari.
Fiecare capitol respectă ordinea cronologică, iar în interior cea
alfabetică. Lucrările on-line sînt însoţite de adresele electronice.
Deţine indexuri de nume, titluri, adrese electronice.
Prezenta bibliografie este o contribuţie valoroasă care augmentează performanţele unei biblioteci în comunitatea profesională
şi universitară.
67. Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX) / Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina
48

Mihaluţa ; trad. Catedra Limba Franceză ; desing/cop./tehnored. : S.
Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 220 p. – (Vestigia Semper Adora). – ISBN
978-9975-931-64-9.
Această lucrare, apărută în colecţia Vestigia semper adora, este dedicată aniversării
a 65-a de la fundarea Bibliotecii universitare.
Volumul prezintă 152 de cărţi în limba franceză
din colecţia de Carte Rară şi veche a Bibliotecii
Universitare bălţene. Lucrarea este structurată
pe domeniile: Filozofie, Religie, Ştiinţe sociale,
Sociologie, Politică, Matematică. Ştiinţe naturale, Ştiinţe aplicate, Arte, Limbă, Lingvistică,
Literatură, Limbi romanice, Limba franceză,
Literatura franceză, Critică literară, Istorie, Geografie, Istoria Franţei etc. Fiecare descriere bibliografică este însoţită de o adnotare în
limbile română şi franceză şi coperţi digitizate. Lucrarea este înzestrată cu indexuri de nume, de titluri, de subiecte, de edituri şi de
colecţii.
68. Scurtu, Elena. Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 65
ani de instruire şi cercetare în Nordul Moldovei (1945 - 2010) :
index bibliogr. / E. Scurtu, M. Fotescu ; ed. îngrijită : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / coperta / tehnored. : S.
Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. –
120 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-034-0
Această bibliografie este realizată cu
prilejul a 65 ani de la fundarea Universităţiide
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, instituţie notorie în arealul academic din ţară şi de
peste hotare, unica Universitate de Stat din
Nordul Moldovei. Cele peste 1 750 de notiţe bibliografice înglobează demersul fundamental al Universităţii, oglindit în presă şi
on-line între anii 1945 - 2010. Bibliografia
este sturcturată în capitolele: Lucrări de
sinteză, Pagini de istorie, Cadre didactice
universitare, Procesul de instruire, Facultăţile Universităţii, Cercetare ştiinţifică, Biblioteca Universităţii, Activitatea cultural spor49

tivă, Liceul Teoretic „Ion Creangă”. Colegiul Pedagogic „Ion
Creangă”, Varia. Deţine indexuri auxiliare de nume, de titluri, de
adrese electronice care vor facilita căutările utilizatorului.
Bibliografia este o sinteză importantă care vine să întregească
realizările uneia din cele mai performante instituţii educaţionale şi
de cercetare din R. Moldova.

Biobibliografii

1969
69. Alecu Russo (1819 - 1859) : (Indice biobibliogr.) / Inst. Pedagogic „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. A. Scurtu ; red. resp. : V.
B. Senic, P. I. Botezatu. – Bălţi, 1969. – 35 p.
Bibliografie realizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la
naşterea poetului, prozatorului, eseistului şi criticului literar Alecu
Russo, patriot înflăcărat al neamului, numele căruia îl poartă cu
onoare Institutul Pedagogic, astăzi Universitatea de Stat bălţeană,
nu-me conferit în anul 1959, prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri
al RSSM. Lucrarea conţine date biografice, bibliografia operei,
referinţe despre autor şi aprecieri critice, materiale metodice.
1981
70. Виктор Николаевич Мигирин : (Библиогр. тр.) / БГПИ
им. А. Руссо, Науч. б-ка ; cост. : К. Г. Сороцкая ; oтв. ред. : Ф.
А. Тлехуч. – Бельцы, 1981. – 13 p.
Lucrarea este dedicată vieţii şi activităţii
profesorului Victor Mighirin, şeful catedrei de
Limba rusă şi Lingvistică generală, doctor în
ştiinţe filologice, cu prilejul împlinirii a 60 ani
de la naştere şi 35 ani de activitate pedagogică şi ştiinţifică. Biobibliografia cuprinde date
biografice, lucrările semnate de profesorul
V. Mighirin, referinţe privind personalitatea
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şi activitatea lui Victor Mighirin, apărute în diferite publicaţii.
Pentru întocmirea indicelui au fost consultate colecţiile Bibliotecii
Ştiinţifice, precum şi biblioteca personală a profesorului Victor
Mighirin. Conţine un index de titluri.
1994
71. Alecu Russo (1819 - 1859) : Indice biobibliogr. / Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu. – Bălţi,
1994. – 30 p.
Lucrare prilejuită de 175 de ani de la naşterea scriitorului Alecu Russo, cuprinde o scurtă
schiţă biografică, o concisă analiză a creaţiei sale
literare, bibliografia operei, materiale metodice.
Indexul vine în ajutor profesorilor de limbă şi
literatură română, studenţilor, elevilor care tind
să cunoască mai amplu viaţa zbuciumată şi
creaţia nemuritoare a scriitorului paşoptist.
2001
72. Nicolae Filip : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; red.
resp. : F. Tlehuci ; ed. îngrjită de V. Cabac. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2001. – 106 p.
Biobibliografia este dedicată vieţii şi activităţii ilustrului savant din Moldova, cunoscut
departe de hotarele ei, doctorului habilitat în ştiinţe fizico - matematice, profesorului Nicolae
Filip, rectorului Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, şeful catedrei Electronică şi
Informatică. Bibliografia a fost concepută şi
realizată cu prilejul decernării Premiului de Stat
al R. M. pentru contribuţii la studiul propagării
undelor radio prin ionosfera anizotropă, a sistemelor moderne de comunicaţii radio şi cu prilejul aniversării de
75 de ani.
Biobibliografia înregistrează lucrări ştiinţifice, cursuri univer51

sitare, alte materiale şi investigaţii ştiinţifice începînd cu anul 1961
pînă la 2001, fiind consultate în acest sens cataloagele Bibliotecii
Naţionale a R.M., cataloagele tradiţionale şi cel electronic al Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”, precum şi biblioteca personală a profesorului universitar Nicolae Filip. Conţine un index de
nume, de titluri.
2002
73. Nicolae Filip : Biobibliografie / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; red.
resp. : F. Tlehuci ; ed. îngrijită de V. Cabac. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Bălţi : Presa
univ. bălţeană, 2002. – 118 p.
2003
74. Ion Manoli : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. Univ ; alcăt. : Elena Scurtu ; red. resp. şi ed.
îngrijită de Elena Harconiţa ; trad. : Ana Munteanu, Elena Drăgan. – Bălţi, 2003. – 147 p. : il., fot. – (Personalităţi universitare
bălţene). – ISBN 9975-931-32-4 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/person/manoli.pdf
Prezenta biobibliografie realizată în colecţia Personalităţi universitare bălţene apare
în semn de aleasă preţuire a activităţii pedagogului şi savantului Ion Manoli, decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, numele căruia se identifică cu facultatea, cu Universitatea
şi, nu în ultimul rînd, cu Biblioteca universitară.
Lucrarea este un omagiu adus profesorului Ion
Manoli cu prilejul împliniriii a 25 de ani de
activitate şi a 50 de ani de la fondarea Facultăţii
Limbi şi Literaturi Străine la Bălţi. Lucrarea beneficiază de un articol
introductiv semnat de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, din care aflăm şi despre nobleţea sufletească şi generozitatea profesorului
Ion Manole, care a oferit valoroase volume pentru colecţia de carte
rară a Bibliotecii, fapt înregistrat cu gratitudine în analele istorice
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ale Bibliotecii pe panoul Onoare cu Cartea, palmaresul ce înscrie
pentru totdeauna numele personalităţilor care îşi aduc obolul la îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii.
Biobibliografia conţine texte în limbile franceză, engleză, germană, însoţite de o serie de iconografii ce accentuează portretul protagonistului.
75. Valeriu Cabac : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; ed. îngrijită de Elena
Harconiţa ; trad. : Iulia Ignatiuc, Tamara Panaguţă, Lina Cabac. – Bălţi, 2003. – 107 p. : il., fot. – (Personalităţi universitare
bălţene). – ISBN 9975-931-33-2 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/person /cabac.pdf
Realizată în colecţia Personalităţi universitare bălţene, iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică acum 5 ani, biobibliografia îl prezintă
pe dl Valeriu Cabac în ipostazele de profesor
universitar, cercetător ştiinţific, specialist-manager, coleg de breaslă. Personalitate marcantă a Universităţii, în viziunea dr. hab. Gh. Popa,
întruchipează un om al profesionalismului, al
managementului, al salahoriei (în sensul bun
al cuvîntului), al calmului, al bunei dispoziţii,
al povestirii, avînd felul său inconfundabil de a fi şi norocul de a fi
permanent în posesia tinereţii mature. Pe lîngă multiplele preocupări
profesionale şi publice, dl Valeriu Cabac deţine, de mai mulţi
ani, funcţia de preşedinte al Consiliului Bibliotecar. În articolul
introductiv, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, vorbeşte despre susţinerea acordată de dl V. Cabac în proiectarea activităţii
Bibliotecii, în soluţionarea mai multor probleme care au contribuit
la obţinerea performanţelor şi transformarea Bibliotecii Ştiinţifice
într-un autentic centru infodocumentar deplin integrat în procesul de
studiu şi cercetare ştiinţifică universitară. Biobibliografia cuprinde
date biografice, participări la manifestări ştiinţifice, 134 titluri de
lucrări ştiinţifice, activitatea de conducător al tezelor de licenţă,
magistru, index de nume, de titluri, iconografie.
76. Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobibliografie / Univ.
de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. M. Fotescu ; red. resp. : E.
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Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 36 p. – ISBN 9975-931-36-7 ; http://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/babii.pdf
Lucrarea este dedicată vieţii şi activităţii
pedagogului, omului de cultură Vladimir Babii, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar
la catedra Instrumente Muzicale şi Metodică
a Universităţii. Activitatea de profesor, 30 de
ani în învăţămînt, a fost dublată de activitatea
de cercetător. Este autorul al mai multor lucrări
ştiinţifice, cea mai recentă fiind Studiul de
organologie, apărută în Presa universitară
bălţeană. Materialul bibliografic este structurat
în compartimentele: Profilul biografic al confer. univ. dr în pedagogie V. Babii; Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, teze, publicistică, recenzii. Conţine un
index de nume al persoanelor care au colaborat cu Vladimir Babii.
2004
77. Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliografie / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; red.
resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 67 p. : il. – ISBN 9975-93137-5 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/Russo.
pdf2005
Lucrare biobibliografică la a 3-a ediţie,
consacrată aniversării de 185 de ani de la
naşterea scriitorului, numele căruia este purtat
cu mîndrie şi cinste de Univesitatea bălţeană
din anul 1959. Cuprinde mai multe aspecte ce
ţin de viaţa şi activitatea lui Alecu Russo: file de
biografie, analiza creaţiei literare, bibliografia
operei şi literaturii despre scriitor, materiale
metodice. Indexul este adresat profesorilor de
limbă şi literatură română, studenţilor, elevilor
care doresc să cunoacă mai profund viaţa şi creaţia scriitorului.
78. Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; ed. îngrijită de Elena
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Harconiţa ; trad. în limba engl. de Micaela Ţaulean, în limba fr. de
Ludmila Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. – (Personalităţi universitare
bălţene). – ISBN 9975-931-57-X ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/person/belinschi.pdf
Lucrare realizată în colecţia Personalităţi
universitare bălţene, este dedicată profesoarei
Elena Belinschi, dr. în filologie, conf. univ., om
de o aleasă omenie, cercetător şi pedagog de
excepţie la cei 40 de ani de activitate instructivdidactică şi de cercetare lingvistică. Structura
lucrării integrează articole omagiale cu titluri
sugestive semnate de Elena Harconiţa, Anatol
Ciobanu, Maria Cosniceanu, Vasile Botnarciuc,
Zinaida Tărîţă, Ana Grabazei, Zinaida Dolinţă,
Angela Salagor, Micaela Ţaulean, Valentina Ciliuţa: Pasiune şi
dăruire, Dr. conf. Elena Belinschi – un merituos pedagog şi om
de ştiinţă, Cercetător şi pedagog, Om de aleasă omenie, cercetător
şi pedagog de excepţie, Tîrziu, despre profesoara mea, Semne de
recunoştinţă, Credinţă, sacrificiu şi destin, Un cuvînt de bine,
Frumoase amintiri, O femeie miraculoasă, Dragă Dnă Elena.
Cuprinde date biografice, participări la foruri ştiinţifice, lucrări
ştiinţifice, membru al comisiei de evaluare, recenzent şi coordonator
ştiinţific, citări, personalia, index de nume şi de titluri, iconografie.
79. Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac ; ed. îngrijită de E. Harconiţa ;
trad. în limba fr. de A. Coşciug, în limba engl. de A. Puşcari, în
limba germ. de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 158 p. – (Personalităţi
universitare bălţene). – ISBN 9975-931-59-6 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/
person/popa-gh.pdf
Lucrare realizătă în colecţia Personalităţi
universitare bălţene, editată de Biblioteca
Ştiinţifică, reflectă momente principale legate
de viaţa şi activitatea didactico - ştiinţifică a
fostului absolvent şi fidelului colaborator de
peste 30 ani al Universităţii bălţene Gheorghe
Popa, actualmente, prof. univ. dr. habilitat,
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şeful catedrei Limba Română. Materialul este structurat în rubricile: Curriculum vitae; Caracterizări şi aprecieri ale personalităţii
profesorului Gh. Popa; „Autografe dragi inimii mele”; Ancheta Bibliotecii Ştiinţifice; Bibliografie; Personalia; Index de nume şi titluri.
Bibliografia beneficiază de un articol introductiv semnat de Ala
Sainenco şi Felicia Cenuşă cu genericul: Profesorul Gheorghe Popa
sau Lingvistica, ştiinţa cea mai ordonată din care aflăm dominantele
personalităţii Domniei sale.
80. Simion Băncilă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconiţa ; trad.
în limba engl. de Iulia Ignatiuc, în limba fr. de Ludmila Cabac. –
Bălţi, 2004. – 129 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN
9975-931-56-1 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/per
son/bancila.pdf
Realizat în colecţia Personalităţi universitare bălţene, volumul este închinat domnului profesor Simion Băncilă, absolvent al
instituţiei bălţene, promoţia 1963, din anul
1987 prorector pentru studii, savant şi pedagog de excepţie, care a contribuit substanţial
la evoluţia învăţămîntului şi ştiinţelor fundamentale din Moldova (peste 100 titluri de
publicaţii). Preocupările ştiinţifice ţin de fizica
nucleului, fizica materialelor solide, proprietăţilor termice ale metalelor etc. Cuvinte de înaltă apreciere a
activităţii îi aduc colegii şi discipolii: Valentin Jitaru, Valeriu Cabac,
Mihai Şleahtiţchi, Ion Gagim, Ecaterina Jitaru, Larisa Bortă, Daniela
Ciomaga. Amintirile lor vin să confirme „verticalitatea şi onestitatea
Omului şi Colegului Simion Băncilă”, menţionează Elena Harconiţa,
directoarea Bibliotecii, în nota editorială a biobibliografiei. Iconografia şi structurarea logică a materialului, indexul de autori şi
titluri amplifică atractivitatea volumului, înlesnesc utilizarea lui.
Conţine traduceri în limba engleză şi franceză.
2005
81. Academicianul Nicolae Filip : Biobibliografie / Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. Fotescu,
56

K. Tabac, F. Tlehucii ; coord. : V. Cabac ; red. resp. : E. Harconiţa ;
ed. îngrijită de Gh. Popa ; trad. în limba engl. de L. Aladin, în limba
rusă de F. Tlehuci, T. Aculov ; coperta : S. Ciobanu. – Ed. a 4-a,
red. şi compl. – Bălţi, 2005. – 199 p. – (Personalităţi universitare
bălţene). – ISBN 9975-931-99-5 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/person/filip2005.pdf
Prezenta lucrare (a 4-a ediţie), revăzută şi completată, prilejuită de a 60-a aniversare a Universităţii, este dedicată rectorului Nicolae Filip cu prilejul celei de-a
80-a aniversări din ziua naşterii şi se înscrie
în colecţia Personalităţi universitare bălţene. Lucrarea beneficiază de un articol
introductiv semnat de prof. univ. dr. Valeriu
Cabac, în care sînt evidenţiate calităţile deosebite ale Omului, Savantului, Profesorului şi Rectorului Nicolae Filip, personalitate
notorie, fondatorul clasicului complex universitar bălţean – o veritabilă operă de ctitorie. Curriculum vitae
oferă date importante despre formarea şi creşterea profesională,
domeniile de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice,
funcţiile administrative deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit
dl Nicolae Filip pe parcursul a peste cincizeci de ani de activitate
ştiinţifico - didactică şi a douăzeci de ani de “rectorie”. Capitolul
Amintiri. Confesiuni… propune “filmul” unei exemplare cariere
de profesor universitar şi al unei nu mai puţin spectaculoase cariere
ştiinţifice. Un alt compartiment îl constituie Aprecierile Personalităţii
Academicianului Nicolae Filip din partea unor reprezentanţi ai
culturii şi ştiinţei universitare.
Lucrarea inserează o iconografie bogată despre etapele vieţii şi
activităţii academicianului Nicolae Filip, Personalitate de Excepţie a
secolului XXI, alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec.
XXI, consemnate în Outstanding Sholars of the 21 st Century, Cambridje, England, 2002. Circa 200 lucrări ştiinţifice, 6 monografii, 65
de articole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice, zeci de cursuri universitare sînt inventariate în compartimentul respectiv de bibliografie.
Conţine texte în limbile română, engleză şi rusă. Lucrarea se încheie
cu un index de nume şi de titluri.
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82. Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie / Univ. de
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A. Ş. M. ; alcăt. ; M. Fotescu, E. Scurtu ; red. coord. : Gh. Popa ; red. resp. : E.
Harconiţa ; coperta : S. Ciobanu. – Bălţi ; Chişinău, 2005. – 284 p.
– (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-95-2 ; http://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/berejan.pdf
Bibliografie realizată în colecţia Personalităţi universitare bălţene şi dedicată
lingvistului Silviu Berejan cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naştere. Remarcabil
om de ştiinţă, Director al Institutului de
Lingvistică a AŞM (anii 1991 - 2000), cercetător ştiinţific principal al Institutului de
Lingvistică a AŞM, Doctor Honoris Cauza
al Universităţii de Stat „Alecu Russo” este autor a circa 400 publicaţii (inclusiv 3 monografii, 4 dicţionare, 6 manuale). Materialul
bibliografic cuprinde mesaje de felicitare la
75 de ani, momente biografice, relaţiile dintre
doi lingvişti: E. Coşeriu şi S. Berejan, aprecieri date academicianului,
interviuri, publicaţii despre mentori, colegi, discipoli, „Inventarul”
bibliografic al academicianului Silviu Berejan, publicaţii despre
academicianul Silviu Berejan în enciclopedii, calendare, reviste,
volume omagiale şi informative, programe de manifestări publice.
Conţine index de nume, de titluri, iconografie bogată.
83. Anatolie Ghebos (1938 - 1992) : Biobliografie / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu. – Bălţi, 2005. –
14 p. – (Universitari bălţeni). http://libruniv.usb.md
Această Biobibliografie face parte din colecţia Universitari bălţeni, editată de Biblioteca Ştiinţifică şi este dedicată profesorului
Anatolie Ghebos, considerat drept unul dintre
primii psihologi de forţă din Moldova, care a
stat, cu devotament şi principialitate, la temelia
înălţării şi progresului ştiinţei psihologice din
ţară, desfăşurînd o vastă activitate psihologică
în deceniul 7-8 ale secolului XX. În calitate
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de profesor la Catedra Psihologie a Universităţii de Stat din Bălţi,
a fundat, în cadrul Universităţii, unul din primele laboratoare de
psihologie experimentală din Moldova. Cele peste 70 lucrări ale
sale (monografii, articole) se disting printr-o evidentă orientare
pedagogică care au devenit bine cunoscute şi înalt apreciate de
psihologi şi pedagogi. Lucrarea este însoţită de un cuvînt in-troductiv
semnat de Vasile Carazanu, dr. în pedagogie.
84. Ion Gagim : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; ed. îngrijită de E. Harconiţa ; red.
resp. : E. Harconiţa ; trad. în limba engl. : O. Ţurcanu. – Bălţi, 2005. –
143 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-78-2 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/gagim.pdf
Biobibliografie realizată în colecţia Personalităţi universitare bălţene aduce în atenţia noastră pagini despre ascensiunea ştiinţifică
a profesorului Ion Gagim, doctor habilitat în
pedagogie, prorector pentru ştiinţă şi perfecţionare a cadrelor didactice universitare, de la
primul şef de grupă al noii specializări “Pedagogie Muzicală” (IPSB) - la primul doctor
habilitat în Pedagogie Muzicală; Ion Gagim
despre sine, revelaţiile lui Ion Gagim despre
muzică; curriculum vitae; personalităţi cunoscute şi mai puţin cunoscute despre Ion Gagim,
Atheneul universitar, din cele mai expresive pagini din monografiile protagonistului, bibliografia lucrărilor ştiinţifice şi a cursurilor
universitare, personalia. La alcătuirea lucrării au fost consultate
cataloagele Bibliotecii, colecţiile de cîţiva ani ale Bibliografiei
Moldovei, publicaţiile periodice din domeniu. Este însoţită de un
articol introductiv semnat de Elena Harconiţa, directoarea Biblioteci,
o iconografie bibliografică reuşită, index de nume şi de titluri.
Descrierile bibliografice respectă standardele biblioteconomice în
vigoare.
85. Iulius Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E.
Harconiţa ; trad. în limba engl. : L. Alexanchin. – Bălţi, 2005. –
201 p. – (Promotori ai culturii). – ISBN 9975-931-77-4 ; http://
59

libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/promcult/popa-iu.pdf
Prima lucrare realizată în colecţia Promotori ai culturii este dedicată cunoscutului ziarist Iulius Popa, bibliofil, colecţionar
de medalii, monede, posesorul unei biblioteci
personale de invidiat, la împlinirea vîrstei de 55
de ani. Lucrarea include confesiuni personale,
părerile mai multor intelectuali din ţară despre
pasiunea cărturărească a lui Iulius Popa, interviuri, fragmente răzleţe din publicistică, iconografie şi bibliografia publicaţiilor. Articolele de la
Capitolul Colecţia Bibliofilului, semnate de
bibliotecarii universitari V. Topalo, V. Secrieru, L. Roşca, N. Lunic
ne invită într-un periplu miraculos al cărţii filozofice, religioase,
politice, morale, pedagogice, geografice, istorice etc. din cadrul
expoziţiilor de carte rară oferite cititorilor Bibliotecii de către
bibliofilul Iulius Popa, deţinător al unui tezaur care cu destoinicie
se poate înscrie în proiectul naţional Memoria Moldovei şi Cartea
Moldovei, menţionează Elena Harconiţa în articolul introductiv cu
genericul Domeniile de excelare ale lui Iulius Popa.
86. Lidia Stupacenco : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac ; red. resp. : E. Harconiţa ; trad. în limba engl. : I. Ignatiuc, în limba rusă : M. Şulman. – Bălţi, 2005. – 108 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 9975931-58-8 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/uni versitari/stupacenco.pdf
Această biobibliografie face parte din colecţia Universitari bălţeni şi reflectă succint
momente din viaţa şi activitatea, precum şi opera
ştiinţifică a decanului Facultăţii Pedagogie,
Psihologie şi Asistenţă Socială - Lidia Stupacenco. „Un bun strateg, un mesager al calităţii la
facultate – acesta este crezul Lidiei Stupacenco,
care în cei peste 35 de ani de activitate a reuşit să înveţe cu răbdare, pasiune şi dragoste numeroase generaţii de studenţi”, menţionează
Elena Harconiţa în cuvîntul introductiv. Peste 69 de publicaţii,
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inclusiv manuale, articole, referate, suporturi de curs inserează compartimentul respectiv. Devotată muncii, este apreciată de colegi,
parteneri şi discipoli: Elena Harconiţa, Valentina Priţcanu, Lora
Ciobanu, Maria Pereteatcu, Iulia Ignatiuc, Silvia Briceag, Maria
Mihailov, Elena Zolotariov, Elena Belinschi, Garry S. Sehnellert,
Nelly Oprea, Viorica Mătilă-Parfeni, Dorina Rusu, Mihail Rotaru.
Conţine index de nume, de titluri, iconografie.
87. Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac ; red. resp. : E.
Harconiţa ; red. : D. Caduc ; trad. în limba engl. : Iu. Ignatiuc, în
limba fr. de E. Dragan. – Bălţi, 2005. – 102 p. – (Scriitori universitari
bălţeni). – ISBN 9975-931-79-0 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/scriitori/sleahtitchi-m.pdf
Colecţia Scriitori universitari bălţeni o
inaugurează Maria Şleahtiţchi, decanul Facultăţii de Filologie, membru titular al Uniunii
Scriitorilor din RM, al Uniunii Scriitorilor
din România, membru al PEN (Poeţi, Eseişti,
Naratori) Centrului, Filiala din RM, redactor
şef-adjunct al revistei literare Semn, autoare a
9 volume şi peste 125 de publicaţii de proză,
dramaturgie, eseuri, antologator, precum şi un
filolog mereu sedusă de carte, de rosturile ei
legale. Un model de verticalitate profesională, har şi dăruire, femeieiris, desprindem din omagiile aduse de Elena Harconiţa, Margareta
Curtescu, Zinaida Tărîţă, Cheorghe Popa, Lucia Ţurcanu, Nicolae
Leahu, Anatol Moraru, Adrian Ciubotaru, Tatiana Ţurcanu. Indexul
de nume, titluri, publicaţii periodice, titluri ale tezelor de licenţă/
master/doctor, înlesnesc utilizarea lucrării, care elucidează un ataşament deosebit faţă de profesie, faţă de instituţia bălţeană, faţă de
ţară.
2006
88. Alexandru Abramciuc : Biobibliografie / alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : D. Caduc ;
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2006. – 115 p. –
(Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-96-0 ; http://
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libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/abramciuc.pdf
Biobibliografie realizată graţie colaborării
eficiente între Biblioteca Ştiinţifică, Rectoratul
Universităţii, conferenţiarului universitar, doctor in filologie Margareta Curtescu şi familia Abramciuc. Lucrare din colecţia Personalităţi universitare bălţene prezintă consideraţiunile savanţilor, colegilor personalităţii de
excepţie, regretatului Alexandru Abramciuc,
savant bine format, dr. în ştiinţe tehnice, autor
a peste 130 de lucrări ştiinţifice în domeniul
prelucrării metalelor prin metode electrofizice. Biobibliografia este
structurată în 5 compartimente, debutînd cu secvenţa, intitulată
metaforic, Zbor frînt, semnată de Margareta Curtescu, care regretă
plecarea timpurie a unei personalităţi înzestrate, capabilă de lucruri
mari. Capitolul Evocări, evocări, evocări include 18 texte semnate
de colegii de facultate, prietenii şi vecinii, care l-au iubit şi apreciat.
În compartimentul File de corespondenţă sînt inserate 10 scrisori
de la diverse instituţii: Universitatea Tehnică Gheoghe Asachi din
Iaşi, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, România, Academia
Naţională din Ukraina şi Bielorusia, adresate profesorului universitar,
doctorului inginer Alexandru Abramciuc. Compartimentul Cogito,
ergo sum inserează teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice pe care
regretatul Alexandru Abramciuc urma s-o susţină la Minsk, dar boala
nemiloasă i-a răpit această şansă.
89. Larisa Bortă : Biobibliografie / alcăt. : A. Nagherneac, M.
Şulman ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ;
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2006. – 118 p. –
(Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-931-58-8 ; http://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/Borta-l.pdf
Biobibliografia se înscrie în colecţia Personalităţi universitare
bălţene şi este dedicată profesoarei Larisa Bortă, dr. habilitat în ştiinţe
filologice, şef al catedrei Limbă şi Lieratură Rusă, numele căreia este
bine cunoscut în spaţiul ex-sovietic şi în multe ţări străine (Germania,
Polonia, Cehia). Biobibliografia oferă cititorilor posibilitatea de
a cunoaşte originalitatea operei L. Bortă, concepţiile sale despre
învăţămînt, ştiinţă, lumea înconjurătoare, aprecierile colegilor,
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discipolilor Nina Mighirin, Elena Sirota, Stalina
Stepaniuc, Larisa Poh, Tatiana Suzanscaia,
Marina Şulman. Peste 110 publicaţii, inclusiv
monografii, articole, referate, suporturi de curs
inserează compartimentul respectiv. Indexul
de nume şi de titluri facilitează regăsirea
informaţiilor. Fotografiile vin să completeze
lucrarea care se va include, pe bună dreptate,
în circuitul informativ naţional şi internaţional.
2007
90. Academicianul Gheorghe Duca : Biobibliografie / Acad. de
Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva,
Valentina Guriev [et al.], M. Fotescu ; red, şt. : Dumitru Batîr ; red.
resp. : Elena Corotenco. – Chişinău, 2007. – 142 p. – http://www.
amlib.asm.md ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/ duca.pdf
Lucrarea este realizată de Academia de
Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Este dedicată academicianului Gheorghe Duca, Preşeduntele Academiei de Ştiinţe a Moldovei la
împlinirea vîrstei de 55 ani. Bibliografia începe
cu informaţii exhaustive privind participarea
academicianului la numeroase congrese, simpozioane, conferinţe (anii 1978 - 2006). Materialul bibliografic cuprinzînd 974 referinţe, extinse pe o cronologie
de peste 30 de ani, este structurat în felul următor: Cărţi, Articole,
Articole din periodice, Brevete de invenţie, Participări la expoziţii
internaţionale, Redactor responsabil de ediţii, conducător ştiinţific,
Referinţe la viaţa şi activitatea savantului.
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2008
91. Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu,
M. Fotescu ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L Mihaluţa ; trad. : L. Alexanchin ; red. lit. : G. Mostovic : design / coperta / tehnoredactare : S. Ciobanu, A. Cebotari. – Bălţi, 2008. –
400 p. – (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-19-9 ;
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/doctor/11.pdf
Consacrată unui patriot ilustru, adevărat fiu al neamului, biobibliografia completează lista lucrărilor despre compatrioţii
noştri care, impuşi de evenimentele din
anul 1940, iau calea refugiului, păstrînd
însă în suflet dragoste nelimitată pentru
multpătimitul pămînt al Basarabiei.
Lucrarea propune cititorului informaţii
despre o viaţă profesională şi publică mereu
palpitantă pusă pe altarul progresului uman.
Este structurată în mai multe capitole: O
viaţă consacrată propăşirii ţării şi neamului.
Trei articole din acest capitol reliefează
concepţiile şi atitudinile de viaţă ale arhitectorului doctor Alexandru
Budişteanu, realizărăle sale profesionale ; Calea vieţii şi afirmării
- o prezentare foarte detaliată a vieţii şi activităţii multiaspectuale
ale arhitectorului A. Budişteanu : activitate profesională, socialpolitică şi culturală, publicistică şi literară. Capitolul are traducere
în limba engleză ; Dialoguri cu Alexandru Budişteanu realizate de
persoane de la noi din Moldova cu poziţii, confesiuni şi mărturii ale
protagonistului biobibliografiei ; Pagina “Alexandru Budişteanu” în
cartea “Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi” reflectă reîntoarcerea
liceanului A. Budişteanu la baştină, relaţiile sale cu Universitatea
bălţeană şi actualul Liceu „Ion Creangă”; Mărturii, aprecieri ale
persoanelor care l-au cunoscut pe basarabeanul A. Budişteanu: foşti
colegi de liceu, ziarişti, profesori, colegi de activitate contemporană;
Bibliografie cu oferte bibliografice ale cercetărilor ştiinţifice, traducerilor, interviurilor în presă, la radio şi televiziune, publicisticii
renumitului Alexandru Budişteanu. Indicii de nume şi titluri vor
favoriza utilizarea biobibliografiei.
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Biobibliografia schiţează imaginea unei personalităţi, care
cinsteşte neamul, fiind exemplu demn de urmat pentru generaţiile de
azi şi cele de mîine.
92. Elena Dragan : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu, V. Ganea ; red. resp. : E. Harconiţa ; red.
lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; coperta : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 130 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 9789975-931-32-8 ; http://libruniv.usb.md/
Studiul biobibliografic completează lista
biobibliografiilor din colecţia Universitari bălţeni. Profilează imaginea decanului Facultăţii
Limbi şi Literaturi Străine, dr. în filologie Elena
Dragan. Este o viaţă dăruită Facultăţii sus numite. Aici se formează ca specialist, aici îşi aduce contribuţii valoroase la evoluţia Facultăţii.
Biobibliografia oferă cititorilor referinţe despre
două vieţi care se intersectează, influenţinduse reciproc: viaţa Dnei Elena Dragan şi cea a
Facultăţii. Şi unele din titlurile compartimentelor afirmă cele spuse:
Elena Dragan despre activitatea sa la/pentru Facultatea Limbi şi
Literaturi străine cu informaţii despre activitatea polivalentă la
Facultate: didactică, ştiinţifică, extracurriculară; Vizite de lucru în
alte ţări ce servesc drept izvor de inspiraţie pentru transformările
la Facultate. Mărturisirile colegilor şi discipolilor sînt expuse în
capitolul Colegi, discipoli confirmă, reprezintă. Compartimentul
Contribuţii ştiinţifice filologice cuprinde informaţii despre activitatea
ştiinţifică, ştiinţifico-didactică şi de coordonare a Dnei Elena Dragan.
93. Valentina Priţcan : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, A. Nagherneac ;
red. resp. : E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L.
Mihaluţa ; coperta : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 128 p. – (Universitari
bălţeni)
Prezenta biobibliografie include momente din viaţa şi activitatea
didactico-ştiinţifică a dr. în psihologie, conf. univ., decanului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială – Valentina
Priţcan, membru al colegiului Ministerului Protecţiei Sociale, Fa65

miliei şi Copilului al Republicii Moldova.
Este un dascăl deosebit care cucereşte
prin creativitate, competenţă, responsabilitate
(cunoaşte dedesubturile managementului organizaţional), activ militant pentru propagarea
ştiinţei psihologice între studenţi, colegi, medii
academice. Compartimentul: Valentina Priţcan
– un manager contemporan include articole
semnate de colegii de breaslă: Valeriu Cabac,
Elena Zolotariov, Natalia Guţu, Diana Cuşnir … Profesorul zilei
de mîine cu mărturisirile discipolilor: Cătălina Gavriliuc, Tatiana
Rusu… Fişă biografică (CV) cu informaţie despre, activitatea
didactică şi universitară (lucrări ştiinţifice, cursuri şi programe
universitare, proiecte, (coautor): participări la manifestaţii ştiinţifice; reprezentări şi participări oficiale la reuniuni naţionale şi internaţionale, personalia. Un capitol aparte propune cititorilor reflecţii
şi maxime celebre din literatura aforistică despre ştiinţa pedagogică,
psihologică.
Biobibliografia conţine un index de nume, titluri, file de album.
2009
94. Boris Boincean : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red.coord. : Elena Harconiţa ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / copertă : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. –
165 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-93162-5 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/boincean
.pdf
Prezenta Biobibliografie realizată în colecţia Personalităţi universitare bălţene apare cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a
savantului Boris Boincean, unul din pionerii agriculturii ecologice din ţară. Biobibliografia este structurată în capitolele: Un
destin pus pe altarul ştiinţei, Savant de rezonanţă mondială, Incursiuni în istoria
ICCC „Selecţia”, Discursuri rostite la foruri ştiinţifice. Curriculum vitae reflectă
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date importante despre formarea şi creşterea profesională, domeniile
de cercetare, participarea la diverse manifestări şi întruniri ştiinţifice
din ţară şi de peste hotare, funcţiile administrative deţinute şi distincţiile de care s-a învrednicit Boris Boincean pe parcursul întregii
sale activităţi. Compartimentul File de album include fotoreproduceri
care relevă etapele vieţii şi activităţii omului de ştiinţă Boris
Boincean. Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, lucrarea
este însoţită de indici auxiliari: nume, titluri, publicaţii periodice
bibliografiate, edituri, indice geografic.
95. Vladimir Babii : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red.coord. : Elena Harconiţa ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi, 2009. –
132 p. – ISBN 978-9975-931-34-2 ; http://libruniv.usb.md/
Biobibliogafia propune un itinerar prin
viaţa şi activitatea pedagogului, doctorului habilitat, omului de cultură Vladimir Babii.
Aproape 40 de ani profesorul Vladimir Babii
îşi aduce contribuţii valoroase la formarea învăţătorilor de muzică şi la augmentarea muncii
de cercetare ştiinţifice la Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, afirmîndu-se ca un
profesionist polivalent, manager meticulos,
creativ, promotor neobosit al noilor idei muzical - educaţionale,
cercetător de anvergură. Lucrarea este constituită din mai multe
compartimente: estimări ale colegilor, discipolilor; repere biografice
(Curriculum vitae); direcţii de cercetare ştiinţifică; avize asupra
cercetării dlui V. Babii; bibliografia publicaţiilor bibliografia publicaţiilor, activitatea de coordonator la teze de master şi de licenţă.
Lucrarea este dotată cu un indice de nume al persoanelor cu care
a contactat profesorul V. Babii şi un indice de titlu al publicaţiilor.
Textul este întregit de mai multe secvenţe fotografice.

2010
96. Ţurcan, Elena. Margareta Tetelea : Volum omagial. / E.
Ţurcan, A. Musteaţă ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; lector : Galina
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Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing /cop./tehnored. : S.
Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo. – Bălţi, 2010. – 120
p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-036-4.
Această lucrare face parte din colecţia
Personalităţi universitare bălţene editată de
Biblioteca Ştiinţifică şi reprezintă o expunere
a vieţii şi activităţii didactico - ştiinţifice şi
culturale a absolventei şi actualmente colaboratorului, dr. conf. univ. Margareta Tetelea,
decanul Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală. Lucrarea începe cu prefaţa semnata
de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
Încununarea supremă a creaţiei în Frumos şi Armonie. Urmează
capitolele: Felicitări, Taina legătură dintre formă şi conţinut, Pagina
“Margareta Tetelea” în istoria Facultăţii de Muzică şi Pedagogie
Muzicală, Ecouri din presă, Mărturisiri, aprecieri, Cartea şi Biblioteca
- alte instrumente ale muzicianului, Fondator al Filarmonicii de copii
din Bălţi, Şcoala de muzică „G. Enescu”, George Enescu la Bălţi,
Recenzii, Avize ale spectacolelor muzicale organizate şi conduse de
M. Tetelea, Referinţe. Lucrarea este înzestrată cu indexuri de nume,
de titluri şi de avize ale spectacolelor muzicale.

Cataloage
2008
97. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice,
universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc.
Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo” ; lucrare întocm. de : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina
Mihaluţa ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; indexuri realizate de : Anişoara Nagherneac ; lector. : Galina
Mostovic : design / tehnored. : Silvia Ciobanu, Artiom Cebotari. – Bălţi, 2008. – 240 p. – ISBN 978-9975-931-18-2 ; http://
libruniv.usb.md/
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Responsabilitatea de a întocmi un
Catalog care ar cuprinde tot ce au editat
bibliotecile academice, universitare şi specializate şi-a asumat-o Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, care
a elaborat conceptul Catalogului, fiind
inspirată de Repertoriul lucrărilor elaborate
de bibliotecile publice din România, editat sub auspiciile ABIR în anul 2006.
Bibliotecilor participante le-a fost expediat
Apelul, prin care bibliotecile au fost invitate
la colaborare în vederea realizării acestui catalog cumulativ. 12
biblioteci din RM inclusiv Şcoala de Biblioteconomie au răspuns
Apelului contribuind la apariţia acestei lucrări menite să valorifice
creaţia ştiinţifică bibliotecară.
Cele 588 de înregistrări bibliografice respectă standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor. Adnotările şi rezumatele au fost reproduse cu precădere din adnotările şi
prefeţele publicaţiilor, întocmite de realizatorii Listelor recepţionate
de la biblioteci ori de alcătuitorii Catalogului. Lucrarea conţine patru
capitole: Biblioteci academice; Biblioteci universitare, Biblioteci
specializate şi Şcoala de Biblioteconomie din Moldova. În cadrul
fiecărui tip de publicaţie a fost ordonat materialul mai întîi cronologic,
apoi în ordinea alfabetică a numelui de autor ori a titlului publicaţiei.
Pentru a facilita regasirea informaţiilor, au fost întocmite
indexurile de: nume, titluri, publicaţii periodice şi anuare, colecţii.
În prefaţa catalogului Expresie a puterii de creaţie şi originalităţii
gîndirii bibliotecarilor, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
Ştiinţifice a specificat: „Ceea ce s-a adunat între coperţile acestei
publicaţii ilustrează preocupările bibliotecarilor, care sînt “inspiratorii şi sprijinitorii atîtor drumuri de cunoaştere, călăuzele atîtor
paşi şovăelnici, oamenii celei mai ignorate profesii intelectuale
...” (Ion Stoica), care adună cărţi, deschid noi căi pentru fluxurile
informaţionale, stochează informaţii şi întocmesc aceste excelente
instrumente bibliografice pentru cercetători, profesori, studenţi,
pentru toţi cei care se caută şi se regăsesc pe ei înşişi în labirinturile
vieţii.”
98. Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 - 2007 / Asoc. Bibliotecarilor
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din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Irina Zalîgaev ; design / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 37 p. – ISBN 978-9975-93121-2 ; http://libruniv.usb.md/
Acest catalog pregătit şi elaborat către
Congresul VI al Bibliotecarilor din RM, include
lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului
Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004
- 2007. Biblioteca Ştiinţifică universitară a fost
prezentă în fiecare an la acest concurs cu lucrări bibliografice şi biblioteconomice elaborate
de bibliotecarii bălţeni la secţiunile Bibliografii, Biobibliografii,
Lucrări didactice, Materiale promoţionale etc. fiind apreciate cu
premii importante.
2010
99. Harconiţa, Elena. Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector: G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; indexuri :
A. Nagherneac ; design / coperta / tehnoredactare : S. Ciobanu;
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi. – Bălţi, 2010. –
89 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-032-6 ;
http://libruniv.usb.md/
Lucrarea a apărut în colecţia Biblioteca
- 65, colecţie inaugurată cu prilejul a 65-a
aniversări de la fondarea Bibliotecii şi
ţine să valorifice patrimoniul ştiinţific,
realizat de către bibliotecarii universitari
bălţeni. Catalogul include lucrările editate de Bibliotecă, structurată în capitolele:
Lucrări monografice, Lucrări bibliografice,
Lucrări didactice, Publicaţii în serie, Materiale promoţionale. Cele 269 de înregistrări bibliografice respectă standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a
documentelor, conţin o succintă adnotare, coperţi digitizate.
Catalogul este însoţit de indexuri de nume, de titluri, de colecţii.
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100. Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / L.
Mihaluţa, E. Cristian, N. Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa, red.
bibliogr. : L. Mihaluţa ; indexuri: A. Nagherneac ; design / coperta /
tehnoredactare : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN
978-9975-50-035-7; http://libruniv.usb.md/
În bogata colecţie enciclopedică deţinută de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „A. Russo”din Bălţi, cărţile rare,
constituie o resursă documentară deosebit
de valoroasă, sau parafrazîndu-l pe Umberto
Eco, un adevărat „labirint al minţii”.
Pe unele exemplare din această colecţie întîlnim dedicaţii şi semnături olografe ale personalităţilor româneşti şi universale sau semne de proprietate cum ar
fi ex-libris-uri de diferite forme, gravuri
sau ştampile. Aceste lucrări constituie colecţia specială „Cărţi cu
autograf şi dedicaţii” care numără peste 820 volume, donate de
cadrele didactice, personalităţi din ţară şi străinătate, în catalog fiind
incluse doar 611 documente.
Catalogul este structurat în patru capitole: Semnează autorii
universitari bălţeni, Cărţi rare (1786 – 1950), Cărţi în limba română
şi alte limbi cu grafie latină (1961 – 2010), Cărţi în limba rusă (1963
- 2007).
Toate autografele şi dedicaţiile au fost scanate şi incluse în
lucrare ca material ilustrativ.
În text este respectat criteriul alfabetic cu păstrarea caracterelor originale ale documentelor, fiind realizat conform standardelor bibliografice în vigoare: SM SR ISO 4:2003 Informare şi
documentare. Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a
titlurilor de publicaţii, ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; ГОСТ ИСО 832 - Межгосударственный
Стандарт Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языках.
Pentru a facilita căutarea şi regăsirea informaţiei nesecare în
acest volum sînt recomandaţi: Index de nume, index de titluri, index
de limbi, index geografic.
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Lucrări didactice

1980
101. Новые формы и методы внедрения в работу НБ БГПИ
им. А. Руссо : Метод. папка / cост. : Е. Харконица ; pед. : Ф.
Тлехуч. – Бэлць, 1980-1991
1980. – 30 p.
1981. – 24 p.
1982. – 63 p.
1983. – 44 p.
1984. – 54 p.

1987. – 5 p.
1988. – 5 p.
1989. – 18 р.
1990. – 15 р.
1991. – 25 р.
1982

102. Папка материалов в помощь руководству (индивидуальное и групповое) чтением / сост. : Э. Погребинская ;
ред. : Ф. Тлехуч. – Бэлць, 1982. – 56 p.
103. Тлехуч, Ф. А. Как составить библиографию к научной
работе / Ф. А. Тлехуч. – Бэлць, 1982. – 2 p.
1983
104. Как бы ты хотел прожить свою жизнь? : Метод. разраб.
диспута / сост. : Е. Харконица. – Бэлць, 1983. – 4 p.
105. Памятка библиотекарю : Инструктивно-метод. Материалы / cост. : Е. Харконица, Э. Погребинская. – Бэлць, 1983. – 6 p.
106. Тлехуч, Ф. В помощь лаборанту, работающему с литературой / Ф. Тлехуч. – Бэлць, 1983. – 2 p.
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1984
107. Методика чтения курсов «Основы информатики, библиотековедения и библиографии” как часть курса „Введение
в специальность” и „Отраслевая библиография” как часть
курса „Основы науч. исследований” / сост. : Е. А. Скурту, Ф.
А. Тлехуч, М. А. Фотеску ; ред. : Н. Д. Филипп. // Методические
рекомендации по реализации комплексного плана по научноисследовательской работе студентов в пединституте. – К.,
1984. – P. 31-33.
108. Обсуждаем реформы общеобразовательной и профессиональной школы : За круглым столом / сост. : Е. Харконицa ; pед. : Е. Белинская. – Бэлць, 1984. – 7 p.
1986
109. Чувство вечное как жизнь : Метод. разраб. лит. вечера /
сост. : Е. Харконица. – Бэлць, 1986. – 10 p.
1987
110. Методические разработки в помощь организации библиографических картотек на кафедрах : (в помощь лаборанту) / сост. : Е. Скурту. – Бэлць, 1987. – 5 р.
111. Перевод фондов и каталогов в библиотеках ССУЗ на
ББК : Метод. рекомендации / сост. : С. Ткач. – Бэлць, 1989.
– 5 р.
1990
112. Автоматизированный учебный курс „Книга и читатель” : В 2-х ч. / сост. : Ф. А. Тлехуч, Г. К. Городная, К. Г. Табак ; БГПИ им. А. Руссо. – Бельцы, 1990. – на дискете 3,5. 36
файлов. –
Ч.1 : Библиотека вчера и сегодня.
Ч.2 : Основы информатики, библиотечно-библиографических знаний и отраслевой библиографии.
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113. Бельцкий Государственный Педагогический Институт
им. А. Руссо. Научная библиотека : Памятка библиотекарю /
сост. : Э. Погребинская, С. Флуерару ; отв. за вып. : М. Донигевич. – 2-е изд., испр., доп. – Бельцы, 1990. – 10 р.
1992
114. Forme şi metode noi aplicate în procesul de muncă al Bibliotecii : Mapă metodică / аlcăt. : E. Harconiţa ; red. : F. Tlehuci. – Bălţi, 1992-1995.
1992. – 15 p.
1994. – 18 p.
1993. – 12 p.
1995. – 17 p.
115. Тлехуч, Ф. А. Автоматизация основных процессов в
научной библиотеке Бэлцкого госуниверситета им. А. Руссо / Ф. А. Тлехуч. – К., 1992. – 4 р. – (Молд. НИИ НТЭИ. Информ.
листок. Орг. и методика информ. работы. nr 130).
1993
116. Documente de reglementare în biblioteca instituţiei preuniversitare de învăţămînt : Doc. tipologice / аlcăt. : E. Harconiţa. – Bălţi, 1993. – 10 p.
117. Planificarea în biblioteca instituţiei preuniversitare de învăţămînt : Indicaţii metodice / аlcăt. : E. Harconiţa. – Bălţi,
1993. – 17 p.
1994
118. Busuioc - dar al pămîntului : Materiale metodice / alcăt. : V.
Topalo. – Bălţi, 1994. – 15 p.
119. Din practica aplicării CZU în Biblioteca Universităţii din
or. Bălţi : Mapă metodică / alcăt. : I. Romanov, E. Harconiţa. – Bălţi,
1994. – 8 p.
120. Metodologia aplicării S. A. I. B. în Biblioteca Universitară
din Bălţi : Mapă metodică / alcăt. : F. Tlehuci, I. Afatin. – Bălţi,
1994. – 5 p.
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121. Procese-verbale de casare a documentelor în B.Ş.U. or.
Bălţi : Mapă metodică / alcăt. : D. Caduc. – Bălţi, 1994. – 12 p.
1995
122. Bazele bibliologiei şi informatizării computerizate : Ciclu
de lecţii teoretice şi practice / alcăt. : E. Harconiţa, E. Scurtu. – Bălţi,
1995. – 16 p.
1996
123. Bibliografie generală : Curs de lecţii pentru studenţii anului I
(Lecţia nr.3) / alcăt. : E. Scurtu. – Bălţi, 1996. – 5 p.
124. Informatizare computerizată : Curs de lecţii pentru studenţii anului I (Lecţia nr.4) / alcăt. : E. Scurtu, F. Tlehuci. – Bălţi,
1996. – 6 p.
2000
125. Activitatea ştiinţifică în Biblioteca Ştiinţifică : Mapă metodică / alcăt. E. Harconiţa. – Bălţi, 2000 – 2008. – 1 m.
126. Politica de gestionare a cererilor în Biblioteca Ştiinţifică : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc. – Bălţi,
2000 – 2005. – 1 m.
127. Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare
şi studiu a clienţilor Biblioteca Ştiinţifică (anchete, chestionare,
interviuri, teste) : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc,
S. Ciobanu, E.Stratan. – Bălţi, 2000 – 2008. – 1 m.
2002
128. Asigurarea informaţional-documentară a procesului de
studiu şi cercetare (Dotarea Lectoratelor) : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, A. Mihaluţa. – Bălţi, 2002 – 2008. –
1 m.
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2003
129. Zilele Bibliotecii la Facultăţi : Mapă metodică / alcăt. : E.
Harconiţa, D. Caduc, S. Ciobanu, V. Topalo. – Bălţi, 2003 – 2008. –
1 m.
2004
130. Cultura informaţiei : curs de lecţii : 10 module / Bibl. Şt. –
Bălţi, 2004. – . –
Modulul 1. Cultura informaţiei şi componentele ei de bază / E.
Scurtu, E. Stratan. – 12 p.
Modulul 2. Instrumente de informare şi documentare. Cataloage
clasice / A. Mihaluţa. – 7 p.
Modulul 3. Catalogul electronic (OPAC) / D. Caduc, N. Culicov.
– 23 p.
Modulul 4. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale / A.
Nagherneac, M. Bordeniuc. – 26 p.
Modulul 5. Surse de informare curentă şi retrospectivă / A.
Nagherneac, E. Scurtu.– 12 p.
Modulul 6. Sisteme informaţionale : structuri, servicii, resurse /
E. Ţurcan, V. Secrieru. – 19 p.
Modulul 7. Genuri de documente. Produse de informare modernă / D. Caduc, E. Ţurcan. – 16 p.
Modulul 8. Metode de identificare bibliografică a documentelor
/ E. Scurtu. – 9 p.
Modulul 9. Prelucrarea informaţiei documentare primare. Lecturi eficiente / E. Stratan, S. Crăciun. – 12 p.
Modulul 10. Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. Tehnica muncii intelectuale / A. Nagherneac. – 15 p.
131. Program de integrare/adaptare a noului angajat : Mapă
metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 20042008. – 1 m.
132. Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale” / elab. : de E. Scurtu. – Bălţi, 2004. – 7 p.
133. Sistemul de formare/perfecţionare a personalului Bibliotecii
Ştiinţifice : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, E.
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Stratan. – Bălţi, 2004 – 2008. – 1m.
2005
134. Politica de evaluare/promovare în Biblioteca Ştiinţifică :
Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi,
2005 – 2008. – 1 m.
2007
135. Agenţia Bibliografică universitară : Concept / alcăt. : E.
Harconiţa, E. Scurtu. – Bălţi, 2007. – 1f.
136. Bazele culturii informaţionale : curs universitar / ABRM ;
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Informatică,
Bibl. Şt. ; dir. E. Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; col.
red. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu
(coperta / design). – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. – 160 p. –
ISBN 978-9975-50-002-9; http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/
baz_cult_inf.pdf
Apariţia acestei publicaţii a fost susţinută de Centrul de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în Moldova, în cadrul Programului de granturi mici pentru absolvenţi.
Lucrarea inserează informaţii privind
promovarea cursului Bazele Culturii Informaţionale la Universitatea bălţeană, eforturile Universităţii şi a Bibliotecii în pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea
eficientă a informaţiei, Din cuprins: Bazele
Culturii Informaţionale: Curriculum (E. Harconiţa, E. Stratan);
Cultura informaţională - revenire la începuturi (Valeriu Cabac, dr.,
conf. univ. prim prorector); 1. Cultura informaţională şi componentele
ei de bază. Structuri info-documentare: servicii, resurse (E. Stratan,
E. Scurtu, S. Ciobanu); 2. Internet în biblioteci. Pagini WEB ale
instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat “Alecu Russo” (S. Ciobanu); 3. Instrumente
de informare privind resursele Informaţionale şi documentare (L.
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Mihaluţa, L. Răileanu, N. Culicov, A. Hăbăşescu, A. Nagherneac, E.
Scurtu); 4. Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică
a documentelor (E. Ţurcan, E. Scurtu) 5. Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific (E. Stratan, A. Nagherneac); Referinţă privind necesitatea promovării cursului „Bazele Culturii
Informaţionale” (E. Harconiţa); Extras din procesul-verbal Nr. 6 din
14.05.2003 al şedinţei Senatului Universităţii de Stat „A. Russo”;
Extras din Ordinul nr. 05-256 din 15.07.2003. Ref.: Funcţiile şi
componenţa catedrei Electronică şi Informatică;Ordin nr. 05-659 din
18.12.2003. Ref: Formarea culturii informaţionale a studenţilor şi
informatizarea procesului de învăţămînt în universitate; Glosar.
Manualul este destinat studenţilor anului I de la toate Facultăţile (la secţia zi şi cu frecvenţă redusă); elevilor Colegiului, Liceului Pedagogic Ion Creangă, precum şi tuturor celor interesaţi de
subiect.
137. Descrierea bibliografică a documentelor (conform Standardului Interstatal GOST 7.1 - 2003 - “Înregistrarea bibliografică.
Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de aplicare”
intrat în vigoare în Republica Moldova din 01.05.05) : Mostre / alcăt. : L. Mihaluţa. – Bălţi, 2007. – 12 p. – (Col. Ghidul
Bibliotecarului)
138. Metodica calculării indicatorilor de performanţă (în baza
datelor statistice ale Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” pentru anul 2006) / alcăt. : Dora Caduc, Elena
Stratan. – Bălţi, 2007. – 10 p. – (Col. Ghidul Bibliotecarului)
139. Raport statistic: termeni şi definiţii / prelucr. : D. Caduc, E.
Stratan. – Bălţi, 2007. – 6 p. – (Col. Ghidul Bibliotecarului)
140. Stupacenco, Lidia. Lucrul individual – formă de organizare
a procesului de învăţămînt : Abordare metodică / Lidia Stupacenco,
Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. Elena Harconiţa ; Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială,
Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie preşcolară, Bibl.
Şt. – Bălţi, 2007. – 94 p. – ISBN 978-9975-9555-8-4
Cuprinde informaţii despre studiul individual care constituie o
formă de acumulare a cunoştinţelor, de dezvoltare a potenţialului
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creativ, specifică pentru învăţămîntul universitar. În această lucrare autorii propun modalităţi, forme, metode, şi tehnici de studiu
individual, integrate în procesul didactic, în
studierea independentă, în cercetarea ştiinţifică.
Este structurată în capitolele: Studiul individual.
Delimitări conceptuale, Obiectivele studiului
individual, Despre informare şi documentare,
Prelucrarea sintetică şi analitică a informaţiei,
Prelucrarea superioară a informaţiei, Studiul
cu cartea, Studiul individual şi timpul liber,
Regulamentul despre Studiul individual independent al studentului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă
Socială, Referinţe bibliografice.
141. Şcoala noului angajat : Curriculum / aut.- alcăt. : Elena Harconiţa, Elena Stratan. – Bălţi, 2007. – 11 p. – (Col. Ghidul Bibliotecarului)
2008
142. Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Fac. Teh., Fizică, Matematică,
şi Inf., Catedra Electronică şi Inf., Bibl. Şt. ; elab. : V. Guţan, E.
Harconiţă, E. Stratan [et al.] ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design /
tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 30 p. – ISBN 978-9975-93130-4 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/curriculum.pdf
Disciplina Tehnologii Informaţionale şi
comunicaţionale (TIC) introdusă în planurile de
învăţămînt la toate specialităţile universitare ca
disciplină obligatorie, face parte din componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor
generale. Cursul are structură modulară (8 module), similară structurii standardului european
de pregătire a utilizatorului calculatorului personal, ECDL (European Computer Driving cence): Concepte de bază ale Tehnologiei informaţiei şi Sistemului de calcul; Sisteme de ope79

rare; Procesarea textelor; Calcul tabelar; Prezentări; Internet şi poştă
electronică; Baze de date. Spre deosebire de ECDL, cursul universitar
TIC de la Bălţi se deschide cu modulul 1 Bazele Culturii Informaţionale, elaborat de Elena Harconiţa şi Elena Stratan, fiind promovat
de colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice: 12 ore – seminare; credite – 1;
evaluare - lucrare practică. În Curriculum sunt introduse informaţii
privind administarea disciplinei pe module, administrarea disciplinei
pe facultăţi, evaluarea disciplinei, precum şi o anexă a Legilor şi
actelor normative privind informatizarea societăţii. În cadrul
fiecărui modul sînt specificate: obiectivele, tematica şi repartizarea
orientativă a orelor, obiective de referinţă şi conţinuturi, referinţe
bibliografice. Discutat şi aprobat în cadrul catedrei, Consiliului Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, recomandat de
Senat pentru publicare, Curriculumul disciplinei TIC contribuie la
formarea unui specialist performant, capabil să utilizeze tehnologiile
informaţionale, să se adapteze şi să activeze în condiţiile Societăţii
Informaţiei şi Cunoaşterii.
2010
143. Bazele culturii informaţionale : curs universitar / ABRM ;
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Inf., Bibl. Şt. ;
dir. E. Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; col. red. : E.
Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (coperta /
design). – Ed. a 2-a rev. şi compl. – Bălţi,2010. – 175 p.

Publicaţii în serie
(reviste, anuare,
buletine informative)
2001
144. Buletin informativ „Donaţie” / Univ. de Stat „Alecu Russo,
Bibl. Şt. ; alcăt. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2002-2009
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2002
145. Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor / col. de red. : E.
Harconiţa (red. resp.), S. Ciobanu, V. Topală, E. Stratan, V. Secrieru ;
machetare : I. Afatin, V. Staver, I. Pogrebneac ; Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2002 – 2003
2002. – Nr 1/3. – 4 p.
2003. – Nr 4/6. – 4 p.
		 Ziarul dedicat bibliotecarilor, inaugurat în anul 2002 de Biblioteca Ştiinţifică a
US „Alecu Russo”, un mijloc eficient de
popularizare a activităţii şi a serviciilor Bibliotecii, găzduieşte informaţii relevante despre carte şi bibliotecă, demersul infobibliotecar al instituţiei, aniversări, evenimente,
curiozităţi. Lucrarea cuprinde materiale scrise de bibliotecarii universitari, abordîndu-se teme actuale în
rubricile: Reflecţii dimensionale, Biblioactualităţi, Instruirea continuă, Vernisaj, Felicitări, Calendar. Dintre autori amintim: E.
Harconiţa, V. Secrieru, V. Topalo, S. Ciobanu, E. Stratan, L. Antoci,
A. Hăbăşescu.
Prezintă o imagine de ansamblu asupra activităţii desfăşurate de
către slujitorii instituţiei bălţene.
146. Club ONU Nord : Bul. inform. / Bibl. Şt. ; col. de red. : E.
Harconiţă, V. Topală. – Bălţi, 2002-2004.
Buletinul informativ, editat de Biblioteca
Ştiinţifică a US „Alecu Russo”, conţine informaţii despre activitatea Clubului ONU Nord
deschis în cadrul Centrului de Documentare al
ONU, inaugurat pe 24 octombrie 2001 la Bibliotecă. Clubul, ca formă rapidă de lucru, vine
rapid şi eficient în întîmpinarea dorinţelor şi
necesităţilor publicului larg de studenţi, cadre
didactice, pecum şi alte categorii de beneficiari
din Nordul Moldovei. Primul număr se remarcă prin articolul
Proaspăt izvor de documentare, semnat de V. Topalo, şef CD ONU,
din care aflăm scopul şi obiectivele clubului, „o microcetate infor81

mativ-bibliotecară, capabilă să-l informeze rapid pe cititor”. Din
materialele inserate : E. Aramă „În sprijinul cunoaşterii”; V. Topalo
„Sociologia Clubului”, „Noutăţi editoriale ale ONU şi ale Agenţiilor
ei”; I. Badura. „Porţile schimbătoare ale Mileniului”; C. Bolboceanu
„Impresiile grupului de iniţiativă”, O. Velnicer „Lăsaţi-ne de
1 009 046 ori să fim liberi... şi vom face totul!”. Conţine fotografii
ale evenimentelor reprezentative derulate în cadrul Clubului şi al CD
ONU.
2003
147. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2002 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. :
Maria Fotescu ; tehnored. : Igor Afatin. – Bălţi, 2003. – 50 p. ; http://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/ANUAR-2002.pdf
Biblioteca Ştiinţifică Universitară propune
beneficiarilor o bibliografie selectivă Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar
2002 cu informaţii înregistrate de autori în
bibliotecă precum şi culese din Bibliografia
Naţională a Moldovei, publicaţii periodice.
Materialul este structurat în ordine alfabetică,
descrierea bibliografică corespunzînd standardelor internaţionale în vigoare. Anuarul reprezintă o continuare a celor 5 volume anterioare cu informaţie despre activitatea ştiinţifică a profesorilor universitari bălţeni începînd cu anul
1945. Este înzestrat cu un index de nume al autorilor ce va înlesni
consultarea bibliografiei.
2004
148. Intrări recente : Bul. inform. / Bibl. Şt., Serviciul Catalogare
Clasificare ; alcăt. : Lina Mihaluţa ; coord. : E. Harconiţa ; prelucr.
tehnică : I. Afatin. – Bălţi, 2004 – 2010. – ( O dată în 2 luni)
2005
149. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. ale
inform. a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” / dir. Elena Har82

coniţa ; red. şef Anatol Moraru ; col. de red. V. Topalo, L.
Mihaluţa, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc,
M. Şleahtiţchi, N. Enciu ; lector: G. Mostovic. – Bălţi : Bibl. Şt.,
2005. – (Trimestrial) ; http://libruniv.usb.
2005. – Nr 1. – 74 p.
2005. – Nr 2. – 76 p.
2006. – Nr 1/2. – 96 p.
2006. – Nr 3. – 86 p.
2006. – Nr 4. – 66 p.
2007. – Nr 1/2. – 131 p.
2007. – Nr 3/4. – 105 p.
2008. – Nr 1/2. – 151p.
2008. – Nr 3/4. – 105 p.
2009. – Nr 1/2. – 114p.
2009. – Nr 3/4. – 100 p.
2010. – Nr 1/4. – 170 p.
Revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării Confluenţe
Bibliologice, editată de Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo”
din Bălţi, apare trimestrial (din 2005), director de publicaţie: Elena
Harconiţa, redactor-şef: Anatol Moraru, prilejuită de aniversarea de
60 de ani de la fondarea Bibliotecii şi a Universităţii. Îşi propune
să prezinte aspecte importante din activitatea Bibliotecii Ştiinţifice,
să consemneze principalele evenimente biblioteconomice, ştiinţifice
şi culturale ale anului în curs cuprinzînd următoarea tematică: Editorial, Cartea de vizită, Bibliomesager, Galeria personalităţilor,
Oportunităţi moderne, Dialog continuu, Simetrii, Sărbători pentru
suflet, Formare profesională, Strategii ale colaborării, Filmul colecţiei, Lecturi jubiliare, Pagini de istorie, Raftul de sus, Vitrina
literară, Omagieri, În grădina (H)UMORULUI. Este o publicaţie
realizată, în cea mai mare parte, de salariaţii Bibliotecii universitare,
dar şi prin implicaţiile colaboratorilor externi, utilizatorilor. Dintre
colaboratori externi amintim: dr. M. Şleahtiţchi, dr. hab. N. Enciu,
ing. R. Moţoc, dr. A. Rău, L. Costin, dr. N. Ţurcan, dr. S. Ghinculov,
N. Cheradi, L. Corghenci, V. Osoianu, Iu. Tătărescu, T. Ambroci,
L. Buruiană, V. Oneţ, V. Secrieru. Se remarcă prin larga deschidere
spre valorile profesiei, prin „tendinţa bibliotecarilor de la A.Russo
de a transforma instituţia lor într-un loc de convergenţă a celor mai
avansate idei bibliologice bălţene, naţionale şi internaţionale, lucru
care le stă în puteri şi le reuşeşte” (Alexe Rău).
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Din anul 2007, în colegiul redacţional activează: A. Rău, S.
Ghinculov, R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu, L. Mihaluţa; lector
al revistei: G. Mostovic.
2008
150. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2007 :
Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; ed.
îngr. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina
Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. ; http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/bib/anuar_2007.pdf
Indicele bibliografic Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2007
scoate în evidenţă informaţia despre 500
titluri de monografii, manuale, articole,
programe didactice, semnate de profesorii
şi colaboratorii Universităţii bălţene, publicate în anul 2007. Informaţia este structurată pe facultăţi (orînduite în ordinea
constituirii lor), iar în cadrul facultăţilor,
pe catedre; în interior, în ordine alfabetică a
numelor de autori sau titluri de lucrări.
La întocmirea bibliografiei au fost
consultate documentele primare din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, documente secundare (în special
Bibliografia Naţională a Moldovei), lucrări din bibliotecile personale ale profesorilor. Descrierile bibliografice ale documentelor sînt
efectuate în conformitate cu prevederile standardelor bibliografice
în vigoare: 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor; 825682 Prescurtări de cuvinte şi expresii tipice româneşti.
2009
151. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 :
Bibliogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. - coord. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design / cop. : S. Ciobanu. – Bălţi,
2009. – 105 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-93161-8 ; http://libruniv.usb.md/
84

Anuarul Lucrările profesorilor şi colaboratorilor, apărut în colecţia Bibliographia Universitas, prezintă informaţia despre
520 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, anale, materiale ale Conferinţelor, buletine, reviste, articole ale profesorilor şi
colaboratorilor Universităţii bălţene publicate în anul 2007.
Anuarul este structurat pe facultăţi în
ordinea cronologică a constituirii lor, iar în
cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările
bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.
Arhitectura Anuarului include informaţii relevante vizînd
structura organizatorică a Universităţii: substructurile didactice,
ştiinţifice, administrative, de deservire didactico-ştiinţifică, educaţionale şi recreative, de deservire socială, informaţii de contact. Fiecare
capitol este precedat de Curriculum-ul Vitae al Facultăţii respective
cu informaţii privind anul fondării, catedrele, nivelul de instruire,
specialităţile şi specializările, programe de studii, temele de cercetare,
oportunităţile şi experienţele de succes, activitatea extracurriculară,
informaţiile de contact etc.
Un capitol este dedicat Bibliotecii Ştiinţifice, a noua Facultate
care este parte integrantă a procesului de studiu şi cercetare. Clasată
de Guvern la categoria superioară. Centru Biblioteconomic, Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului EIFL
EBSCO, TinLib, participantă la Proiectele Naţionale SIBIMOL şi
Memoria Moldovei.
Mai bine de 80 de înregistrări bibliografice evidenţiază activitatea ştiinţifică şi editorială a colaboratorilor Bibliotecii conform
compartimentelor: Lucrări monografice, Lucrări bibliografice, Materiale didactice, Seriale (reviste, anuare, caiete metodice, buletine informative), Articole, abstracte, recenzii.
Prin publicarea acestei lucrări, menţionează în nota introductivă Ana Nagherneac, bibliotecar principal Serviciul Documentare, Informare Bibliografică, alcătuitoarea bibliografiei, se urmăreşte oglindirea segmentului activitate ştiinţifică şi didactică al
profesorilor, bibliotecarilor de la Alma - Mater bălţeană. Lucrarea
se doreşte a fi un instrument analitic de regăsire a informaţiei,
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necesar în orice demers de cercetare bibliografică şi documentară.
2010
152. Ganea, Varvara. Lucrările universitarilor bălţeni : Anuar
2009 : Bibliogr. sel. / V. Ganea ; ed. îngrijită : Elena Harconiţa ; red.
bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/copertă : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt.
a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 113 p. –
(Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-037-1
Volumul de faţă face parte din colecţia
Bibliographia Universitas şi înregistrează
aproape toate tipurile de lucrări : manuale,
monografii, cataloage, teze de doctor, cursuri universitare, programe didactice, texte
literare, articole în culegeri şi seriale. Acest
corpus bibliografic are scop de a contribui
substanţial la amplificarea procesului educaţional universitar, la formarea profesională
a tinerilor specialişti.
Lucrarea pune în valoare patrimoniul
intelectual, realizat de către profesorii şi bibliotecarii universitari pe
parcursul anului 2009.
Descrierile bibliografice ale documentelor sînt structurate pe
facultăţi (Filologie; Limbi şi Literaturi Străine; Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică; Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă
Socială; Muzică şi Pedagogie Muzicală; Economie; Drept; Ştiinţe
ale Naturii şi Agroecologie), fiind urmate de cercetările ştiinţifice
ale profesorilor de la Colegiul Pedagogic şi Liceul Teoretic „Ion
Creangă” şi ale bibliotecarilor, Biblioteca Ştiinţifică Universitară.
În text este respectat criteriul alfabetic cu păstrarea caracterelor
originale ale documentelor, fiind realizat conform standardelor
bibliografice în vigoare
La elaborarea bibliografiei au fost consultate bibliografiile naţionale (publicaţii ale Camerei Naţionale a Cărţii), instrumente de
informare asupra colecţiilor Bibliotecii Ştiinţifice Universitare, situri şi baze de date, precum şi colecţiile profesorilor.
Indicii auxiliari (nume, titluri, publicaţii periodice şi editori)
facilitează utilizarea lucrării, orientând beneficiarii spre numerele de
ordine ale descrierilor bibliografice.
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Lucrarea este o sursă importantă naţională, indispensabilă educaţiei, destinată profesorilor şi studenţilor, managerilor universitari,
colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice de profil.

Materiale promoţionale

1994
153. Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. în limba rom. şi engl. / alcăt. : F. Tlehuci, E. Harconiţa,
V. Topalo. – Bălţi, 1994. – 15 p.
1995
154. Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. în limba rom., engl., germ. şi fr. / alcăt. : F. Tlehuci, E.
Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 1995. – 22 p.
155. 50 de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice Universitare din Bălţi
[Casetă audio] : materialele simpoz. de omagiu, Bălţi, 1995. –
Bălţi : [S. n], 1995. – Caseta 1-4
1996
156. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
Bălţi : îndrumar inform. / alcăt. : E. Harconiţa, F. Tlehuci, V. Topalo ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi,1996. – 40 p.
2000
157. Biblioteca Ştiinţifică Universitară : Ghid pentru cititori /
alcăt. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 2000. – (În limba engl.).
158. OPAC – TINLIB-300 : Ghid pentru cititori / alcăt. : E. Harconiţa, V. Staver. – Bălţi, 2000. – Buclet
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2001
159. Centrul de Informare şi Documentare ONU / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2001. – Buclet.
2002
160. Achiziţie. Evidenţă. Catalogare. Clasificare / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Antoci. – Bălţi, 2002. – Buclet.
161. Multimedia / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. :
S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet.
162. Oficiul Publicaţii Muzicale / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : L. Parcinov . – Bălţi, 2002. – Buclet.
163. Psihologie. Pedagogie. Ştiinţe Naturale. Ştiinţe Exacte. Ştiinţe Aplicate. Filologie Rusă. Filologie Ucraineană. Sala de lectură
nr.3 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : T. Aculov. –
Bălţi, 2002. – Buclet.
164. Secţia Automatizare / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Buclet.
165. Serviciul Literatură Naţională / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Stratan. – Bălţi, 2002. – Buclet.
2003
166. Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet :
ghid / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Buclet.
167. Dimitrie Cantemir – 330 : Program – invitaţie / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – Buclet.
168. 2003: Anul „Dimitrie Cantemir” / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – 1f.
169. Franţa. Cărţi. Moda şi...Napoleon : Expoziţie de cărţi (sec.
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XVIII-XX) şi piese rare din col. bibliofilului bălţean Iulius Popa :
Invitaţie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţ, 2003. – 1f.
170. Incontestabile Valori Bibliofile din Colecţia Personală a
lui Iulius Popa / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi,
2003. – 1 f.
171. Informare Bibliografică şi Documentare / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu. – Bălţi, 2003. – Buclet.
172. Journées de la Francophonie 20-31 mars 2003 : [Expozitie] / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – 1f.
173. Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine : Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Larisa Roşca. – Bălţi, 2003. – Buclet.
174. Subito. Document Dellvery Service : o cale de acces la informaţie / M. Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Buclet.
175. Tutunul – moartea sigură a corpului tău. Ziua Mondială fără tutun – 31 mai : [inf. statist.] / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2003. – Buclet.
176. Zilele Facultăţii Drept la Biblioteca Ştiinţifică, martie
- aprilie 2003 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi,
2003. – 1f.
2004
177. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
Bălţi [Resursă electronică] / coord. : E. Harconiţă, I. Afatin, A.
Simionica, M. Lefter. – Bălţi, 2004. – 1 CD.
Lucrare pe suport electronic dedicată
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
„A. Russo” Bălţi. Conţine informaţii referitoare la istoricul Bibliotecii, prezentarea
compartimentelor şi subdivizinilor funcţionale. Prezintă o gamă variată de informaţii
ce dezvăluie principalele repere din ac89

tivitatea Bibliotecii: colecţii de documente, periodice abonate,
infrastructura informaţională (acces Internet, baze de date), servicii
diversificate oferite utilizatorilor, accesul utilizatorilor, tranzacţii de
împrumut, informare bibliografică, cursul universitar Bazele Culturii
Informaţionale, activitatea editorială etc.
Ghid de prezentare a Bibliotecii util pentru orientarea utilizatorilor.
178. Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor / alcăt. : V. Topalo. –
Bălţi, 2004. – Buclet.
179. Biblioteca Polirom : Bul. inform. / alcăt. : S. Ciobanu. – Bălţi,
2004. – Buclet.
180. Centru de Documentare a ONU : Ghid / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2004. – Buclet.
181. Închinare lui Ştefan Vodă: 500 ani de la trecerea în nefiinţă / Univ, de Stat „Alecu Russo”, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”,
Bibl. Şt. – Bălţi, 2004. – 1f.
182. Let’s speak foreign languages : Foreign Languages and Literatures Department : User’s Guide . – Bălţi, 2004. – Buclet.
183. Sala de Împrumut la domiciliu nr. 2 Literatură metodică
şi didactică : Ghidul tău / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ;
alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. – Buclet.
184. Sala de Împrumut la domiciliu nr. 1 Literatura ştiinţifică
şi beletristică : Ghidul tău / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ;
alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. – Buclet.
185. Metodologia operării în Mapa Generală : Intranet / alcăt. : E.
Harconiţă, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2004. – Buclet.
186. Ştiinţe filologice. Sala de lectură nr. 2 / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. –
Buclet.
187. Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură nr. 1 / Univ. de Stat „Ale90

cu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi,
2004. – Buclet.
188. Zilele Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine la Biblioteca
Ştiinţiifcă : 50 ani de la Fondarea Facultăţii / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2004. – 1f.
189. Regină cărţii în Nord ; Colecţie de carte rară ; Arta cărţii
[Resursă electronică] / alcăt. : Elena Harconiţa, Natalia Lunic, Larisa
Roşca, Lilia Melnic ; cameraman : Anatol Simionica ; tehnored. :
Iurie Pogrebneac, Iurie Tamco ; coperta / design : S. Cobanu. – Bălţi,
2005. – 1 CD ; http://libruniv.usb.md
Lucrare realizată cu prilejul aniversării
de 60 ani de la fondarea Bibliotecii, reprezintă o oglindă a instituţiei în anul
2005. Primul capitol Regină cărţii în Nord
(autor E. Harconiţa) cuprinde un scurt
istoric al Bibliotecii, urmat de descrierea
compartimentelor Bibliotecii şi a serviciilor oferite utilizatorilor. Înglobează informaţii de la lansarea primului număr al
revistei Bibliotecii Confluenţe Bibliologice cu participarea profesorilor universitari, studenţilor, bibliotecarilor: I. Gagim, M. Şleahtiţchi, V. Jitari, M. Tetelea. Capitolul doi
cu genericul Colecţia de Carte Rară (autor N. Lunic) reflectă valorile
bibliofile din colecţia Bibliotecii. Partea a treia a CD-ului inserează
capitolul Arta Cărţii (autori: L. Roşca, L. Melnic).
190. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2005. – Buclet.
191. Mihail Sadoveanu – 125 : [activităţi culturale la Bibl. Şt.] /
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi,
2005. – Buclet.
2006
192. Anul bibliologic 2005 : [ BŞU Bălţi] / alcăt. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006.
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193. CD al ONU la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii bălţene
5 ani de activitate, 17-25 oct. 2005 : program / Bibl. Şt. ; alcăt. :
Valentina Topalo ; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design :
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006. – Buclet.
194. Comitetul Helsinki pentru Drepturile omului din Republica Moldova(CHDOM), filiala Bălţi / Bibl. Şt. ; alcăt. : Valentina
Topalo ; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia
Ciobanu. – Bălţi, 2006. – Buclet.
195. Cu faţa spre Terra : săptămîna ecologică (20 - 28 aprilie) /
Fac. Şt. ale Naturii şi Agroecologie ; Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo ;
red. resp. : Elena Harconiţă ; machetare/design : Silvia Ciobanu. –
Bălţi, 2006.
196. Iniţiere în profesie / alcăt. : Silvia Ciobanu, E.Stratan ; red.
resp. : Elena Harconiţă. – Bălţi, 2006. – Buclet
197. Lumină şi speranţă : expoziţie de carte religioasă dedicată
preotului Cheorghe Armaşu din s. Petreni, Drochia : din col.
bibliofilului Ion Nicorici / alcăt. : V. Topalo ; red. resp. : Elena
Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006.
198. Lunarul ecologic 5 - 21 aprilie 2006 / Fac. Şt. ale Naturii
şi Agroecologie ; Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo ; red. resp. : Elena
Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006. – 1 p.
199. Oficiul Documente Muzicale 30 de ani / alcăt. : Elena Ţurcan,
Ariadna Musteaţă ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006.
– Buclet
200. Publicaţiile Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2005 / alcăt. : Elena
Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2006. – 1f.
201. Săptămîna ecologică 20 - 28 aprilie / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2006. – 1f.
202. Serviciul Literatură în Limbi Străine 20 de ani / alcăt. : Larisa Roşca, Marcela Bordeniuc ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi,
2006. – Buclet
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203. Serviciul Literatură în Limbi Străine 1986 - 2006 / alcăt. : Larisa Roşca ; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia
Ciobanu. – Bălţi, 2006. – Buclet.
204. Zilele Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie la Biblioteca Ştiinţifică, 21-29 aprilie 2006 / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. – Bălţi, 2006. – 1 f.
205. Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultatea Economie / alcăt. : V.
Topalo ; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia
Ciobanu. – Bălţi, 2006.
2007
206. Baze de date în bibliotecă. Baza de date MoldLex : Ghid
de utilizare / alcăt. : N. Culicov ; coord. E. Harconiţa ; red. E. Stratan. – Bălţi, 2007. – Buclet
207. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo =
Scientific Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova : Ghid=Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ;
design / tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – Pliant color. – Tit. şi
text paral. în limba rom. şi engl. ; http://libruniv.usb.md
Ghidul ilustrat al Bibliotecii Ştiinţifice, autori: E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin,
S. Ciobanu, ed. bilingvă română - engleză, prezintă informaţii exhaustive privind structura şi
activităţile instituţiei, cu ilustraţii reprezentative
ale serviciilor, acţiunilor ştiinţifice şi culturale
revelatoare. Biblioteca Universităţii, fondată în
1945, clasată de Guvern la categoria superioară,
Centru Biblioteconomic Naţional, Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membră a Consorţiului EBSCO, oferă acces la o colecţie de peste
1 mln. exemplare în 42 de limbi şi la o bogată
infrastructură informaţională: Catalogul electronic
on-line (240 mii notiţe), acces Internet, bazele
de date EBSCO, Legislaţia RM, SumarScanat,
Înregistrări muzicale în format MP3 etc.
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Materialul este structurat în compartimentele: Misiune,
Oportunităţi, Manifestări tradiţionale, Utilizare şi utilizatori, Colecţii.
Este o carte de vizită a Bibliotecii.
208. Biblioteca Ştiinţifică pe web / alcăt. : E. Stratan ; red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi : Bibl. Şt., 2007.
209. EBSCO Information services / alcăt. : M. Mamaligă ; red.
coord. : E. Harconiţa. – Ed. a 2-a. – Bălţi : BŞU, 2007. – Buclet
210. Filiala Bibliotecii Institutului Goethe / alcăt. : M. Staver ;
red. coord. : E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi : BŞU, 2007. – Buclet
211. Journal Donation Project / alcăt. : M. Staver ; red. coord. :
E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi : BŞU, 2007. – Buclet
212. Sistemul de cataloage în bibliotecă. Cataloagele tradiţionale : Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ;
alcăt. : N. Culicov ; coord. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan. – Bălţi,
2007. – Buclet
2008
213. Banca Mondiala: important partener internaţional al RM
pentru creştere economică şi combatere a sărăciei / Bibl. Şt. ; Oﬁciul Băncii Mondiale în Moldova ; alcăt. : E.Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – Pliant.
214. Colecţie de CD-uri Fondul Wilhelmi / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Bordeniuc, M. Staver. – Bălţi,
2008. – Pliant.
215. Fondul de carte Wilhelmi / Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver ;
coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2008. – Pliant.
216. Biblioteca Ştiinţiﬁcă în 2008 / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc,
E. Stratan, S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – Pliant.
217. EBSCO : information services – Informaţia electronică directă pentru biblioteci, elfL Direct / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
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Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver, M. Bordeniuc ; coord. : Elena Harconiţa. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2008. – Pliant.
218. Filiala Bibliotecii Institutului Goethe / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver ; coord. : Elena Harconiţa. – Ed.
a 2-a – Bălţi, 2008. – Pliant.
219. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu, E. Stratan. – Ed. a 4-a. – Bălţi,
2008. – Pliant
220. Ghidul licenţiatului / masterandului. Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere : Indicaţii metodice / Bibl. Şt. a
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac ; red.
coord. : E. Harconiţa. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2008. – 19. p. – (Colecţia
Cultura informaţională).
221. Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către
bibliotecarii responsabili de relaţiile cu Facultăţile USB în tura
prin spaţiile Bibliotecii / Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu,
E. Stratan. – Ed. a 4-a. – Bălţi, 2008.
222. Literatură în limbi străine. / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver, A. Anghel ; coord. : E. Harconiţa. –
Bălţi, 2008. – Pliant.
223. Publicaţiile Băncii Mondiale la Bălţi / Bibl. Şt. ; Oﬁciul
Băncii Mondiale în Moldova ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. –
Bălţi, 2008. – Poster ; www.worldbank.org.md/
224. Serviciul Documentare / Informare Bibliograﬁcă : [BŞU
Bălţi] / alcăt. : Ana Nagherneac ; coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi,
2008. – Pliant.
225. Simpozionul Anul bibliologic, ediţia a XVII-a 2007 : [ BŞU
Bălţi] / alcăt. : E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – F. de inform.
226. Specialitatea de Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională
şi Arhivistică: prezentare / alcăt. : S. Ciobanu // Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Fac. Filologie anunţă înscrierea candidaţilor la
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admitere pentru anul de st. 2008-2009 ; alcăt. : A. Ciubotaru. – Bălţi,
2008. – Poster.
227. The Journal Donation Project (SUA) / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver, M. Bordeniuc ; coord. : E.
Harconiţa. – Bălţi, 2008. – Pliant.
228. Top-ul Cei mai buni Bibliotecari ai Anului : BŞU - 19932008 / alcăt. : E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – F. de inform.
229. Top-ul Cei mai merituoşi bibliotecari ai BŞU : anii 20002008 / alcăt. : E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – F. de inform.
230. Zilele Bibliotecarului la Biblioteca Ştiinţiﬁcă : aﬁş – program / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo, S.
Ciobanu, E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi, 2008.
231. Zilele Tineretului : aﬁş-program / Univ. de Stat „A. Russo”,
Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo, E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2008.
2009
232. Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : lansare de
carte : Pag. inform. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. :
Silvia Ciobanu ; coord. : Elena Hrconiţa. – Bălţi, 2009. – 1 f.
233. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţi de Stat „Alecu Russo”.
Zilele Bibliotecarului : program / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţă, Valentina Topalo, Elena Stratan ;
tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 3 p.
234. Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării – Anul 2008” : Pag. inform. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Silvia Ciobanu ; coord. : Elena Hrconiţa. – Bălţi, 2009. – 1f.
235. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl.
Şt. ; elab. : Silvia Ciobanu, Elena Stratan ; coord. : Elena Harconiţa. – Ed. a 4-a. – Bălţi, 2009. – Pliant.
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236. Oficiul Documente Muzicale / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. ; elab. / machetare : E. Ţurcan, A. Musteaţă, A. Cebotari ;
coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2009. – Pliant.
237. Săptămîna Internaţională a Accesului deschis la Biblioteca
Ştiinţifică, 19-23 octombrie : program / Univ. de Stat „Alecu
Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţă, Lina Mihaluţa, Elena
Stratan ; design/tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 1f.
238. Seminare, conferinţe, activităţi expoziţionale : program /
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţă,
Valentina Topalo, Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 1f.
239. Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la întrunirile profesionale. Masa rotundă „ Accesul deschis în republica Moldova”,
14 octombrie : program / ABRM, Filiala Bălţi, Bibl. Şt. a Univ. de
Stat „Alecu Russo” ; elab. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena
Stratan ; tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009.
240. Zilele Bibliotecii la Facultate : Harta-traseu/ Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţă, Lina Mihaluţa,
Elena Stratan. – Bălţi, 2009. –1 f.
2010
241. Apariţii editoriale la Ştiinţa, Cartier, Humanitas, Polirom
în sprijinul procesului de instruire / cercetare / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : A. Lîsîi, L. Răileanu ; coord. : Elena
Harconiţa ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
242. Baze de date internaţionale în sprijinul procesului de studiu şi cercetare : EBSCO, AGORA, HeinOnline / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : R. Toncoglaz, G. Cazacu ; machetare/
design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
243. Baze de date locale / naţionale: Înregistrări MP3, SumarScanat, MoldLEX / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Ţurcan, A. Musteaţă, E. Zdibneac, N. Culicov ; machetare /
design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
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244. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” : Ghid pentru utilizatori / elab. : Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu,
Elena Stratan, Ludmila Răileanu. – Ed. a 5-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
245. Carte rară şi Cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” / Bibl. Şt. a Univ. de
Stat „Alecu Russo”; alcăt. : E. Cristian, E. Harconiţa ; machetare/
design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
246. CD a ONU / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; alcăt. : Valentina Topalo, Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
247. Centrul Manifesrtări Culturale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; alcăt. : Valentina Topalo, Elena Harconiţa ;
machetare / design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
248. Centrul Marketing şi Activitate editorială / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo”; elab. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
249. Colecţii ale structurilor naţionale / internaţionale în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”: Punctul
de Informare şi Documentare NATO ; Banca Mondială; Punctul de
Informare al Biroului Consiliului Europei în RM ; Institutul Cultural
Român, Direcţia Români dîn afara Ţării ; Colecţia „ Lituania” ;
Fondul AGEPI ; Colecţia „WILHELMI” / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; alcăt. : A. Hăbăşescu, G. Belcovschi, A. Cucu, A.
Pavliuc, N. Lichii ; machetare/ design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. –
Pliant.
250. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A.
Russo” / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Cristian ; machetare/ design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
251. Documente didactice / metodice. Sala de Împrumut nr.2 /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : L. Iavorscaia, O.
Colina ; coord. : L. Răileanu ; machetare/design : S. Ciobanu. – Ed.
a 3-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
252. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
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Stat Alecu Russo - 65 = Scientific Library of Alecu Russo State
Uniresity Balts Moldova -65 : Ghid=Guide/ E. Harconiţa, V.
Topalo, L. Alexanchin ; design / tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi,
2010. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în limba rom. şi engl. ; http://
libruniv.usb.md
253. Harconiţa, Elena. Ghidul Bibliotecarului / E. Harconiţa, L.
Mihaluţa, E. Stratan ; design : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 12 p. – (Col. Cultura Informaţională).
254. Literatura ştiinţifică şi beletristică. Sala de Împrumut nr.1 /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : A. Lîsîi ; coord. :
L. Răileanu ; machetare / design : S. Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi,
2010. – Pliant.
255. MEDIATECA / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : R. Toncoglaz ; machetare / design : S. Ciobanu. – Bălţi,
2010. – Pliant.
256. Mediateca propune colecţia de CD-uri şi DVD –uri / Bibl.
Şt. ; alcăt. : R. Toncoglaz ; machetare / design : S. Ciobanu. – Bălţi,
2010. – Pliant.
257. Oficiul Documente în Limbi Străine / Bibl. Şt. a Univ. de
Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : P. Spînu, L. Melnic. – Bălţi, 2010. –
Pliant.
258. Oficiul Documente Muzicale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo” ; alcăt. : E. Ţurcan, A. Musteaţă ; coord. : L. Răileanu ;
machetare / design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010.
259. Serviciul Catalogare Indexare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; alcăt. : Irina Zalîgaeva ; coord. : L. Mihaluţa ;
machetare / design : Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2010. –
Pliant.
260. Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate / Bibl. Şt. a
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Stratan ; machetare / design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
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261. Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; elab. : L. Zadiraico, T. Prian ; machetare / design :
S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
262. Serviciul Documentare / Informare bibliografică : ghid /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac ; machetare / design : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi,
2010. – Pliant.
263. Serviciul Informatizare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo” ; alcăt. : I. Afatin, A. Cebotari ; machetare/design : S.
Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant
264. Serviciul Organizarea şi Conservarea Colecţiilor : Ghidul
utizatorului / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E.
Cristian, N. Costiucenco ; machetare/ design : Silvia Ciobanu. –
Bălţi, 2010. – Pliant.
265. Serviciul Referinţe Bibliografice : Ghidul utilizatorului /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : N. Culicov, T.
Aculova ; machetare/ design : Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi,
2010. – Pliant.
266. Serviciul electronic: „Întreabă bibliotecarul”: Ghidul
utilizatorului / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : N.
Culicov ; machetare / design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
267. Ştiinţe filologice. Sala de lectură nr. 2 / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : A. Cucu ; coord. : L. Răileanu ;
machetare / design : S. Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
268. Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă. Sala de lectură nr.3 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ;
alcăt. : A. Hăbăşescu ; coord. : L. Răileanu; machetare / design : S.
Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
269. Ştiinţe socio-umanistice şi economice. Sala de lectură nr. 1 /
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : G. Belcovschi ;
coord. : L. Răileanu ; machetare / design : Silvia Ciobanu. – Ed. a
3-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.
100

INDICE DE NUME
A

Abramciuc A. (88)

Aculov T. 29, 59, 81, 163, 265
Afatin I. 120, 145, 147, 148, 177, 263
Aladin L. 81
Alexanchin L. 85, 91, 207, 252
Anghel A. 222
Apostol N. 55, 57
Armaşu Gh. (197)
B
Babii V. (76, 95)
Batîr D. 90
Băncilă S. (80)
Belcovschi G. 249, 269
Belinschi E. (78)
Berejan S. (82)
Boincean B. (94)
Bordeniuc (Mamaliga) M. 130, 166, 174, 202, 209, 214, 217, 227
Bortă L. (89)
Botezatu P. I. 69
Budişteanu A. (91, 232)
C
Cabac Lina 75, 79
Cabac Ludmila 78, 80
Cabac V. 27, 51, 72, 73, (75), 81, 136, 143
Caduc D. 1, 2, 9, 14, 19, 26, 61, 63, 87, 88, 97, 121, 126-131, 133, 134,
136, 138, 139, 185, 216
Cantemir D. (167, 168)
Cazacu G. 242
Cebotari A. 97, 236, 263
Ciobanu S. 12, 14, 15, 18-21, 26, 29-31, 66-68, 94, 96-100, 127, 129,
136, 142, 143, 145, 149, 151, 152, 161, 164, 179, 183, 184, 186, 187,
190, 192-199, 203, 205, 207, 213, 216, 219, 221, 223, 226, 230-235, 237239, 241, 243-256, 258-269
Ciubotaru A. 226
Colina O. 251
Corotenco E. 90
Costiucenco N. 100, 264
Coşciug A. 79
Crăciun S. 130

101

Cristian E. 100, 245, 250, 264
Cucu A. 249, 267
Culicov N. 29, 130, 206, 212, 243, 265, 266
D
Dragan E. 74, 87, (92)
Duca Gh. (90)
E
Enciu N. 149
Filip N. (72, 73, 81)
F
Fotescu M. 1, 19, 20, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 68, 72, 73, 75, 76,
78, 80-83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 140, 147
G
Gagim I. 27, (84)
Ganea V. 62, 64, 66, 92, 94, 151, 152
Ghebos A. (83)
Ghinculov S. 149
Gureanu A. 27
Guriev V. 90
Guţan V. 136, 142, 143
H
Harconiţa E. 2, 9, 11-15, 17-31, 50-52, 54-68, 74-82, 84-89, 91-100, 114,
116, 117, 119, 122, 125-129, 131, 133-136, 140-143, 145, 146, 148-150,
153, 154, 156-158, 177, 185, 189, 192, 193, 195-198, 200, 202, 203, 205213, 215-225, 227-241, 244-247, 252, 253
Hăbăşescu A. 249, 268
I
Iavorscaia L. 251
Ignatiuc I. 27, 75, 80, 86, 87
L
Lefter M. 23, 177
Lichii N. 249
Lîsîi A. 241, 254
Lunic N. 189

102

M
Manoli I. (74)
Melnic L. 189, 257
Mihaluţa (Antoci) L. 13, 15, 21, 29, 30, 31, 62-66, 68, 89, 91-97, 99, 100,
128, 130, 137, 142-144, 148-152, 160, 237, 239, 240, 253, 259
Mirca D. 27
Moraru A. 18, 149
Mostovic G. 21, 65, 67, 91-97, 149
Moţoc R. 149
Muntean A. 27, 74
Musteaţă A. 96, 199, 236, 243, 258
N
Nagherneac A. 25, 28, 31, 54, 59, 62, 64-66, 68, 79, 86, 87, 89, 93, 94,
97, 99, 100, 130, 150, 151, 220, 224, 262
Nicolaeva J. 90
Nicorici I. (197)
P
Panaguţa T. 75
Parcinov L. 162
Pavliuc A. 249
Pogrebneac I. 145, 189
Popa Gh. 20, (79), 81, 82
Popa Iu. (85, 169, 170)
Postolachi D. 27
Prian T. 14, 261
Priţcan V. (93)
Puşcari A. 79
R
Raileanu L. 241, 244, 251, 254, 258, 267, 268, 269
Rău A. 149
Romanov I. 119
Roşca L. 173, 189, 202, 203
Rotari V. 27
Russo A. (69, 71, 77)
S
Scherlet E. 2
Scurtu E. 1, 19, 20, 25, 28, 31, 34, 45, 47, 50, 53, 54, 56-58, 60, 61, 63,
65-69, 71, 74, 77, 81, 82, 84, 85, 88, 91, 92, 95, 122, 123, 124, 130, 132,
135, 136, 140, 143, 171, 220, 262
Secrieru V. 54, 130, 145

103

Senic V. 69
Simionica A. 23, 177, 189
Smirnova N. 34
Spînu P. 257
Staver M. 210, 211, 214, 215, 217, 218, 222, 227
Staver V. 145, 158
Stratan E. 1, 2, 9, 11-15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 62, 97, 99, 127, 130,
131, 133, 134, 136, 138, 139, 141-143, 145, 149, 165, 185, 196, 200, 206,
208, 210, 211, 212, 216, 219, 221, 225, 228-230, 233, 235, 237, 239, 240,
244, 253, 260
Stupacenco L. 53, 56, (86), 140
Ş
Şleahtiţchi M. 45, 46, (87) 149
Ştefan cel Mare (181)
Şulman M. 29, 86, 89
T
Tabak K. 44, 48, 72, 73, 81
Tamco Iu. 189
Tetelea M. (96)
Tlehuci F. 22, 34, 44, 47, 48, 50, 72, 73, 81, 114, 120, 124, 153, 154, 156
Toncoglaz R. 242, 255, 256
Topalo V. 2, 18, 23, 118, 129, 145, 146, 149, 153, 154, 156, 157, 159,
175, 178, 180, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 205, 207, 230, 231, 233,
238, 246, 247, 252
Turuta E. 34
Ţ
Ţaulean M. 78
Ţurcan E. 96, 130, 199, 236, 243, 258
Ţurcanu O. 84
Z
Zadiraico L. 261
Zaincicovschi V. 46
Zalîgaev I. 98, 259
Zasaviţchi L. 90
Zdibneac E. 243
***
Б
Базыгина Е. В. 41
Банчила С. 35

104

Белинская Е. 108
Бородаева О. Ф. 40
В
Варшавская Р. 33
Г
Городная Э. К. 42, 43, 112
Губарева Н. Н. 40
Д
Данилишин А. Н. 37
Демьяник М. М. 42
Донигевич М. 113
К
Косицкая Х. 33
М
Малютина Н. К. 40
Мацкан Р. 39, 42
Меклер И. 33
Мигирин В. (70)
Морей Е. Я. 37
О
Оня Т. 35, 37, 40
П
Погребинская Э. 102, 105, 113
С
Скурту Е. 32, 33, 41, 107, 110
Смирнова Н. К. 33, 41
Сороцкая К. 32, 36, 40, 70
Сузанская Т. Н. 40
Т
Табак К. 112
Ткач С. 111
Тлехуч Ф. 32, 36, 39, 43, 70, 101, 102, 103, 106, 107, 112, 115
Туницкая М. В. 40
Турута Е. М. 41

105

Ф
Филипп Н. Д. 32, 36 107
Флуерару С. 113
Фотеску М. 35, 37, 107
Х
Харконица Е. 101, 104, 108, 109

106

INDICE DE TITLURI
A

Academicianul Gheorghe Duca : Biobibliogr. 90
Academicianul Nicolae Filip : Biobibliogr. 81
Academicianul Silviu Berejan : Biobibliogr. 82
Achiziţie. Evidenţă. Catalogare. Clasificare 160
Activitatea ştiinţifică în BŞU : Mapă metodică 125
Agenţia Bibliografică universitară : Concept 135
Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliogr. 77
Alecu Russo (1819 - 1859) : (Indice biobibliogr.) 69, 71
Alexandru Abramciuc : Biobibliogr. 88
Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : Biobibliogr. 91
Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : lansare de carte : Pag. inf.
232
Anatolie Ghebos (1938 - 1992) : Biobliogr.83
Anul bibliologic 2005 : [BŞU Bălţi] 192
Apariţii editoriale la Ştiinţa, Cartier, Humanitas, Polirom în sprijinul
procesului de instruire / cercetare 241
Asigurarea informaţional-documentară a procesului de studiu şi cercetare
(Dotarea Lectoratelor) : Mapă metodică 128
Asistenţă socială : Tendinţe şi perspective : Bibliogr. select. 53
B
Banca Mondiala: important partener internaţional al RM pentru creştere
economică şi combatere a sărăciei 213
Baze de date internaţionale în sprijinul procesului de studiu şi
cercetare : EBSCO, AGORA, HeinOnline 242
Baze de date în bibliotecă. Baza de date MoldLex : Ghid de utilizare 206
Baze de date locale/naţionale: Înregistrări MP3, SumarScanat; MoldLEX
243
Bazele bibliologiei şi informatizării computerizate : Ciclu de lecţii
teoretice şi practice 122
Bazele culturii informaţionale : curs univ. 136
Bazele culturii informaţionale : curs univ. 143
Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor 178
Bibliografia lucrărilor profesorilor şi colaboratorilor. 1980 -1990 44
Munca independentă a studentului : Indice bibliogr. 1985-1990 45
Bibliografie generală : Curs de lecţii pentru studenţii anului I (Lecţia nr.3)
123
Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare 17
Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a
infrastructurii informaţionale în procesul didactico - ştiinţific universitar”

107

18:
Biblioteca Polirom : Bul. inf. 179
Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : indice bibliogr. (19452010) 66
Biblioteca Ştiinţiﬁcă – Centru informaţional indispensabil procesului
educaţional şi ştiinţiﬁc : Importante realizări 2007 12
Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare 14
Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare (Manual al calităţii) 15
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” : Ghid pentru
utilizatori 244
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi [Resursă
electronică] 177
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţi de Stat „Alecu Russo”. Zilele
Bibliotecarului : program 233
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi 22
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi :
îndrumar informativ 156
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific
Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova : Ghid=Guide 207
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo -65 = Scientific
Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova -65 : Ghid = Guide
252
Biblioteca Ştiinţiﬁcă în 2008 216
Biblioteca Ştiinţifică pe web 208
Biblioteca Ştiinţifică Universitară : Ghid pentru cititori 157
Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect informativ în
lb. română, engleză, germană şi franceză 154
Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect informativ în
lb. română şi engleză 153
Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007-2009 11
Biblioteca Universitară bălţeană la 60 ani 1
Biblioteca Universităţii „A. Russo” la 50 de ani 47:
Bibliotecarii universitari bălţeni 21
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic 2006 2
Bibliotecile şi accesul liber la informaţie [Casetă audio] : Simpoz. şt.,
Bălţi, 1996 16
Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor 145
Boris Boincean : Biobibliogr. 94
Buletin informativ „Donaţie” 144
Busuioc - dar al pămîntului : Materiale metodice 118
C
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr.

108

Fasc. 2 54
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr.
Fasc. 3 65
Cartea rară în limba franceză (sec. 18/20) 67
Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr.
Fasc. 1 50
Carte rară şi Cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „A. Russo” 245
Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene 99
Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi
specializate din Republica Moldova 97
Cărţi cu autograf şi dedicaţii : catalog 100
Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet : ghid 166
CD a ONU 246
CD al ONU la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii bălţene 5ani de
activitate, 17-25 oct. 2005 : program 193
Centru de Documentare a ONU : Ghid 180
Centrul de Informare şi Documentare O.N.U. 159
Centrul Manifesrtări Culturale 247
Centrul Marketing şi Activitate editorială 248
50 de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice Universitare din Bălţi [Casetă audio]
155
Chipul învăţătorului în literatura artistică moldovenească : (Indice de
recomandare a lit.) 34
Club ONU Nord : Bul. inf.146
Colecţie de CD-uri Fondul Wilhelmi 214
Colecţii ale structurilor naţionale / internaţionale în Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „A. Russo” 249
Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” 250
Comitetul Helsinki pentru Drepturile omului din Republica Moldova
(CHDOM), filiala Bălţi 194
Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţa informării” 2004 - 2007 98
Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi
ştiinţa informării – Anul 2008” : Pag. inf. 234
Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. inf. a Bibl. Şt. a
Univ. de Stat „A. Russo” 149
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept : Bibliogr. select. 64
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie : Bibliogr.
select. 58
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) :
Bibliogr. select. 59

109

Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică.
Matematică şi Informatică 63
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi
şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bibliogr. select. 57
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie
Muzicală : Bibliogr. select. 60
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi
Asistenţă socială 61
Cu faţa spre Terra : săptămîna ecologică (20-28 aprilie) 195
Cultura informaţiei : curs de lecţii : 10 module 130
Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
142
D
Descrierea bibliografică a documentelor (conform Standardului Interstatal
GOST 7.1 - 2003 – „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică.
Cerinţe generale şi reguli de aplicare” intrat în vigoare în Republica
Moldova din 01.05.05 ) : Mostre 137
Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai
Senatului 20
Dimitrie Cantemir – 330 : Program – invitaţie 167
Din practica aplicării CZU în Biblioteca Universităţii din or. Bălţi : Mapă
metodică 119
Documente de reglementare în biblioteca instituţiei preuniversitare de
învăţămînt : Doc. tipologice 116
Documente didactice / metodice 251
2003 : Anul „Dimitrie Cantemir” 168
E
EBSCO : information services – Informaţia electronică directă pentru
biblioteci, elfL Direct 217
EBSCO Information services : Buclet 209
Educaţia juridică a elevilor : (Indice bibliogr. de recomandare) =
Правовое воспитание школьников : (Рек. библиогр. указ.) 42
Elena Belinschi : Biobibliogr. 78
Elena Dragan : Biobibliogr. 92
F
Filiala Bibliotecii Institutului Goethe 210, 218
Fondul de carte Wilhelmi 215
Forme şi metode noi aplicate în procesul de muncă al Bibliotecii : Mapă
met 114
Franţa. Cărţi. Moda şi...Napoleon : Expoziţie de cărţi (sec. XVIII-XX) şi

110

piese rare din col. bibliofilului bălţean Iulius Popa 169
G
Gheorghe Popa : Biobibliogr. 79
Ghid pentru utilizatori 190, 219, 235
Ghidul Bibliotecarului 24, 253
Ghidul Licenţiatului 25
Ghidul licenţiatului şi masterandului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor
din alte opere : Indicaţii metodice) 28
Ghidul licenţiatului/masterandului. Prezentarea referinţelor şi a citărilor
din alte opere : Indicaţii metodice 220
Ghidul utilizatorului 26, 30
H
Harta literară a scriitorilor -profesori bălţeni 23
I
Incontestabile Valori Bibliofile din Colecţia Personală a lui Iulius Popa
170
Indexarea pe subiecte 29
Informare Bibliografică şi Documentare 171
Informatizare computerizată : Curs de lecţii pentru studenţii anului I
(Lecţia nr. 4) 124
Informatizarea învăţămîntului 51
Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către bibliotecarii
responsabili de relaţiile
cu Facultăţile USB în tura prin spaţiile Bibliotecii 221
Iniţiere în profesie 196
Intrări recente : Bul. Inf. 148
Ion Gagim : Biobibliogr. 84
Ion Manoli : Biobibliogr. 74
Iulius Popa : Biobibliogr. 85
Închinare lui Ştefan Vodă : 500 ani de la trecerea în nefiinţă 181
J
Journal Donation Project 211
Journées de la Francophonie 20-31 mars 2003 : [Expozitie] 172
L
Larisa Bortă : Biobibliogr. 89
Let’s speak foreign languages : Foreign Languages and Literatures
Department : User’s Guide 182
Lidia Stupacenco : Biobibliogr. 86

111

Literatura ştiinţifică şi beletristică. Sala de Împrumut nr.1 254
Literatură în limbi străine. 222
Lucrările profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală (19902003) : bibliogr. select. 55
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliogr. sel.
147
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1990 - 1995 : Bibliogr. sel. 48
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1995 - 2000 : Bibliogr. sel. 52
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. sel. 150
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 : Bibliogr. sel. 151
Lucrările universitarilor bălţeni : Anuar 2009 : Bibliogr. sel. 152
Lucrul individual – formă de organizare a procesului de învăţămînt :
Abordare metodică 140
Lumină şi speranţă : expoziţie de carte religioasă dedicată preotului
Cheorghe Armaşu
din s. Petreni, Drochia 197
Lunarul ecologic 5-21 aprilie 2006 198
M
Management educaţional : bibliogr. sel. 56
Margareta Tetelea : Volum omagial. 96
Maria Şleahtiţchi : Biobibliogr. 87
Mediateca 255
Mediateca propune colecţia de CD-uri şi DVD –uri 256
Metodica calculării indicatorilor de performanţă (în baza datelor statistice
ale Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” pentru
anul 2006 138
Metodologia aplicării S. A. I. B. în Biblioteca Universităţii din Bălţi :
Mapă metodică 120
Metodologia operării în Mapa Generală : Intranet 185
Mihail Sadoveanu – 125 : [activităţi culturale la Bibl. Şt.] 191
Multimedia/ Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. 161
N
Nicolae Filip : Biobibliogr. 72, 73
O
Oficiul Documente în Limbi Străine 257
Oficiul Documente Muzicale 236, 258
Oficiul Documente Muzicale 30 de ani 199
Oficiul Publicaţii Muzicale 162
OPAC – TINLIB-300 : Ghid pentru cititori 158

112

P
Pedagogia inovatoare : esenţă, polivalenţă, posibilităţi de explorare
creativă : Indice bibliogr. 1980-1990 46
Planificarea în biblioteca instituţiei preuniversitare de învăţămînt :
Indicaţii metodice 117
Planul de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi pentru anii de studii 1966 – 1968 4
Planul anual de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi
pentru anii 1967 – 1978 6
Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic de Stat
„Alecu Russo”din Bălţi pentru anul 1979-1991 8
Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo”
din Bălţi pentru anul 1992 – 2006 10
Politica de evaluare/promovare în BŞU : Mapă metodică 134
Politica de gestionare a cererilor în BŞU : Mapă metodică 126
Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic
31
Procese-verbale de casare a documentelor în B.Ş.U. or. Bălţi : Mapă
metodică 121
Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare şi studiu a
clienţilor BŞU (anchete, chestionare, interviuri, teste) : Mapă metodică
127
Program de integrare/adaptare a noului angajat : Mapă metodică 131
Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale” 132
Psihologie. Pedagogie. Ştiinţe Naturale. Ştiinţe Exacte. Ştiinţe Aplicate.
Filologie Rusă. Filologie Ucraineană. Sala de lectură nr. 3 163
Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. select. 2000 2005 62
Publicaţiile Băncii Mondiale la Bălţi 223
Publicaţiile Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2005 200
R
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo”
pentru anii 1966 - 1977 5
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic
„Alecu Russo”
pentru anii 1978 – 1990 7
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 1991 – 2007 9
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo”
pentru anii
de învăţămînt 1961-1976 3
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 2008 – 2009 13

113

Raport statistic: termeni şi definiţii 139
Regină cărţii în Nord ; Colecţie de carte rară ; Arta cărţii 189
S
Sala de Împrumut la domiciliu nr. 1 Literatura ştiinţifică şi beletristică :
Ghidul tău 184
Sala de Împrumut la domiciliu nr. 2 Literatură metodică şi didactică :
Ghidul tău 183
Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine : Ghidul
utilizatorului 173
Săptămîna ecologică 20-28 aprilie 201
Săptămîna Internaţională a Accesului deschis la Biblioteca Ştiinţifică, 1923 octombrie : program 237
Secţia Automatizare 164
Seminare, conferinţe, activităţi expoziţionale : program 238
Serviciul Catalogare Indexare 259
Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate 260
Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor 261
Serviciul Documentare/Informare Bibliograﬁcă 224
Serviciul Documentare / Informare Bibliografică : ghid 262
Serviciul electronic: „Întreabă bibliotecarul”: Ghidul utilizatorului 266
Serviciul Informatizare 263
Serviciul Literatură în Limbi Străine 20 de ani 202
Serviciul Literatură în Limbi Străine 1986-2006 203
Serviciul Literatură Naţională 165
Serviciul Organizarea şi Conservarea Colecţiilor : Ghidul utizatorului
264
Serviciul Referinţe Bibliografice : Ghidul utilizatorului 265
Simion Băncilă : Biobibliogr. 80
Simpozionul Anul bibliologic, ediţia a XVII-a 2007 225
Sistemul de cataloage în bibliotecă. Cataloagele tradiţionale : Ghidul
utilizatorului 212
Sistemul de formare/perfecţionare a personalului BŞU : Mapă metodică
133
Specialitatea de Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică:
prezentare 226
Subito. Document Dellvery Service : o cale de acces la informaţie 174
Ş
Şcoala noului angajat : Curriculum 141
Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la întrunirile profesionale : Masa
rotundă „ accesul deschis în republica Moldova”, 14 octombrie : program
239

114

Ştiinţe filologice. Sala de lectură nr. 2 186, 267
Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă. Sala de
lectură nr. 3 268
Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură nr. 1 187
Ştiinţe socio-umanistice şi economice. Sala de lectură nr. 1 269
T
The Journal Donation Project (SUA) 227
Top-ul Cei mai buni Bibliotecari ai Anului : BŞU - 1993-2008 228
Top-ul Cei mai merituoşi bibliotecari ai BŞU : anii 2000-2008 229
Tutunul – moartea sigură a corpului tău . Ziua Mondială fără tutun – 31
mai : [inf. statistică] 175
U
Universitari bălţeni : Dicţ. biobibliogr. 19
Universitatea „A. Russo-50” : Bibliogr. select. 49
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi = Alecu Russo State
University, Bălţi 27
Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 65 ani de instruire şi cercetare în
Nordul Moldovei : index bibliogr. (1945-2010) 68
V
Valentina Priţcan : Biobibliogr. 93
Valeriu Cabac : Biobibliogr. 75
Vladimir Babii : Biobibliogr. 95
Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobibliogr. 76
Z
Zilele Bibliotecarului la Biblioteca Ştiinţiﬁcă : aﬁş – program 230
Zilele Bibliotecii la Facultate : Harta- traseu 240
Zilele Bibliotecii la Facultăţi : Mapă metodică 129
Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultatea Economie 205
Zilele Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie la Biblioteca
Ştiinţifică, 21-29 aprilie 2006 204
Zilele Facultăţii Drept la Biblioteca Ştiinţifică, martie- aprilie 2003 176
Zilele Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine la Biblioteca Ştiinţifcă : 50 ani
de la Fondarea Facultăţii 188
Zilele Tineretului : aﬁş-program 231
***
А
Автоматизация основных процессов в научной библиотеке Бэлцкого
госуниверситета

115

им. А. Руссо 115
Автоматизированный учебный курс «Книга и читатель» 112
Б
Бельцкий Государственный Педагогический Институт им. А. Руссо.
Научная
библиотека : Памятка библиотекарю 113
Бельцкому педагогическому - 40 лет : Указ. лит. 39
Библиографический указатель печатных работ профессорскопреподавательского состава института. 1945-1969 32
Библиография трудов. 1970-1980 36
В
В помощь лаборанту, работающему с литературой 106
Виктор Николаевич Мигирин : (Библиогр. тр.) 70
И
Изучение читательских интересов и руководство чтением студентов
43/
К
Как бы ты хотел прожить свою жизнь? 104
Как составить библиографию к научной работе 103
М
Методика трудового обучения и профориентация в средней школе.
37
Методика чтения курсов «Основы информатики, библиотековедения
и библиографии» как часть курса «Введение в специальность»
и «Отраслевая библиография» как часть курса «Основы науч.
исследований 107
Методические разработки в помощь организации
библиографических картотек на кафедрах : (в помощь лаборанту)
110
Молдавия в Великой Отечественной войне : (Рек. библиогр. указ.) =
Moldova în anii Marelui război pentru apărarea Patriei : (Indice bibliogr.
de recomandare) 38
Н
Новые формы и методы внедрения в работу НБ БГПИ им. А. Руссо :
Метод. папка 101
Нравственное воспитание школьников : (Рек. библиогр. указ.) 41

116

О
Образ студента в советской художественной литературе :33
Обсуждаем реформы общеобразовательной и профессиональной
школы 108
П
Памятка библиотекарю : Инструктивно-метод. материалы 105
Папка материалов в помощь руководству (индивидуальное и
групповое) чтением 102
Перевод фондов и каталогов в библиотеках ССУЗ на ББК : Метод.
рекомендации 111
Преподавание русского языка и литературы в молдавской школе.
1947-1984 40
Преподавание физики в средней школе : Библиогр. указ. лит. 19701979 35
Ч
Чувство вечное как жизнь : Метод. разраб. лит. вечера 109

117

INDICE DE COLECŢII
B
Bibliographia Universitas 63, 64, 68, 150-152
Biblioteca Ştiinţifică – 65 15, 21, 66, 66, 100
C
Colecţia Profesionalizare 29
Cultura Informaţională 24-26, 28, 30, 31, 220
D
Doctor Honoris Causa 20, 91
G
Ghidul Bibliotecarului 137-139, 141
P
Personalităţi universitare bălţene 74, 75, 78, 79-82, 84, 88, 89 94, 96
Promotori ai culturii 85
S
Scriitori universitari bălţeni 87
U
Universitari bălţeni 83, 86, 92, 93, 95
V
Vestigia semper adora 65, 67

118

