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   PARADIGME DE CERCETARE 

IN BIBLIOTECILE ŞTIINŢIFICE  DIN MOLDOVA 

Imaginea unei instituţii este creată în timp din totalitatea noţiunilor 
predominante: oameni, poziţii, atitudini, percepţii, mod de organiza-
re. Pentru a cîştiga credibilitatea, respectul utilizatorilor şi colegilor de 
breaslă, nu este suficient să deţii colecţii bogate, să asiguri accesul la o 
infrastructură variată, dar trebuie să dispui de un personal destul de 
calificat, care ar crea produse calitative şi deosebit de utile. Acestea sînt 
publicaţiile ce conţin rezultatele cercetărilor ştiinţifice bibliotecare, create 
şi în vederea îmbogăţirii patrimoniului naţional şi universal. 

Deoarece nici o activitate intelectuală nu poate exista fără cărţi şi 
fără biblioteci, UNESCO este sigură că ele nu sînt numai instituţii care 
păstrează cunoştinţele, dar şi instituţii care trebuie să participe activ la 
crearea Societăţii Cunoaşterii, în umanizarea ei, ceea ce se poate realiza 
doar prin extinderea accesului la valorile păstrate şi realizate în biblioteci. 

Lucrarea prilejuită de aniversarea a 20-a de la constituirea Asociaţiei 
Bibliotecarilor din Republica Moldova urmăreşte scopul de a valorifica un 
tezaur disctinct, creat cu multă acribie şi răbdare de cei care întotdeauna 
rămîn invizibili în spatele marilor descoperiri şi asigură progresul în 
orice ţară, păstrează şi promovează accesul la tezaurul de cunoştinţe - 
bibliotecarii. 

 Prima tentativă de a aduna într-un singur volum rezultatele creativităţi 
şi inventivităţii bibliotecarilor moldoveni din instituţiile de învăţămînt 
superior şi bibliotecile specializate a fost făcută în anul 2008 prin editarea 
Catalogului publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi spe-
cializate din Republica Moldova, Bălţi, 2008, 235 p. Catalogul conţinea 588 de 
descrieri bibliografice asupra lucrărilor editate de 13 instituţii. 

Prin prezenta lucrare încercăm să avansăm în ceea ce am realizat. 
Actualul volum cuprinde 929 de publicaţii apărute sub auspiciile a 15 
instituţii bibliotecare, în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 
inclusiv. Ca şi lucrarea precedendă, proiectul a fost realizat în deplină 
colaborare cu fiecare unitate, decizia de a include o anumită operă 
aparţinîndu-i managerului ori bibliografului din instituţia participantă.

Volumul conţine 325 de pagini şi este structurat în trei capitole: 
Asociaţia Bibliotecarilor şi Şcoala de Biblioteconomie, Biblioteci uni-
versitare, Biblioteci specializate. Am considerat necesar să scoatem în 
prim plan lucrările elaborate sub egida ABRM, bibliotecarii instituţii-
lor infodocumentare fiind membri ai ABRM, unii din ei fiind forma-
tori şi audienţi ai Şcolii de Bibliotecononomie. ŞBM a fost fondată de 
ABRM, Biblioteca Naţională şi Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă 
Informaţională a USM şi a activat 5 ani (2001 – 2006), avînd în palmares 
cîteva monografii şi o publicaţie în serie.



În cadrul fiecărei biblioteci, lucrările sînt aşezate în ordinea cronologică 
şi alfabetică a vedetelor de autor ori titlu, conform tipurilor de resurse: 
Lucrări monografice (Monografii, Politici. Strategii. Programe. Rapoarte 
profesionale, Documente de reglementare / transfer tehnologic, Mate-
rialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, Dicţionare. Lexicoane. 
Calendare, Ghiduri); Lucrări bibliografice (Bibliografii, Webliografii, Bio-
bibliografii, Cataloage, Repertorii); Lucrări didactice; Publicaţii în serie; 
Resurse electronice; Materiale promoţionale; Cronică. Note. Omagii; 
Alte lucrări. Adnotările care însoţesc documentele sînt preluate din ori-
ginal, fiind redactate de autorii lucrărilor prezentate sau de alcătuitorii 
Catalogului. 

Lucrarea corespunde canonului ştiinţific atît prin elementele generale 
ale concepţiei şi structurii, cît şi prin acelea de exprimare, ale ordonării 
informaţiilor, ale utilizării ei corecte şi oneste. Înregistrările respectă 
standardul interstatal GOST 7.1-03 Înregistrarea bibliografică. Descrierea 
bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”. Abrevierile 
respectă standardul ГОСТ ИСО 832-2004: Межгос. Стандарт. : Библио-
графическое описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосо-
четаний на иностранных языках.

O parte din lucrările editate în ultimii ani sînt expuse în format electronic 
şi pot fi accesate on-line. Astfel de lucrăi propun bibliotecile Academiei de 
Ştiinţe, ASEM, UTM, USMF, Universităţii de Stat „A.Russo” din Bălţi.

Publicaţiile editate în limba rusă ori grafie chirilică păstrează originalul 
în descriere. Adnotările şi rezumatele au fost reproduse din publicaţii ori 
întocmite de bibliografii bibliotecilor participante la proiect. Catalogul 
este însoţit de indexuri de nume, titluri, colecţii, publicaţii în serie, site-uri 
şi de instituţii. 

Timp de 80 de ani, de la instituirea învăţămîntului superior în Moldova, 
bibliotecile au acumulat o bogată experienţă în elaborarea de bibliografii, 
acestea fiind cele mai tradiţionale produse ştiinţifice instituţionale. Posibil 
să nu mai existe manualele şi indicaţiile metodice, gîndite laborios cîndva 
de primele cadre didactice, dar au rămas cataloagele tipărite şi indicii 
bibliografici după care pot fi urmărite preocupările lor şi ale predecesorilor 
noştri, bibliotecarii.

 Lucrările colaboratorilor institutului de istorie, limbă şi literatură (1944-
1957), Academia de Ştiinţe 1959 (poziţia 806); Indice bibliografic al lucrărilor 
editate de efectivul cadrelor didactice de la Institutul Pedagogic „A. 
Russo” din Bălţi (1945-1969) (poziţia 141) - acestea sînt primele documente 
cumulatoare de acest gen. După care urmează bibliografii continue pînă 
în prezent ale lucrărilor cadrelor didactice, inclusiv ale bibliotecarilor, 
de la aceleaşi instituţii şi Universitatea Agrară, Universitatea Tehnică, 
Universitatea de Medicină, Universitatea Liberă Internaţională – toate 
nu numai că contorizează produsul editorial academic, dar şi înlesnesc 
acumularea raţională a cunoştinţelor în toate domeniile.
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Foarte importante şi solicitate sînt bibliografiile de specialitate, ele referindu-
se la o anumită disciplină şi oferind cercetătorilor informaţii clare despre nivelul 
investigaţiilor în domeniul interesat, într-un anumit spaţiu temporal. De exemplu, o 
bibliografie despre dezvoltarea culturii de porumb timp de 125 de ani în Moldova: 
1838 – 1969 ( poziţia 45), lucrare elaborată de Biblioteca Universităţii Agrare şi 
apărută în limba rusă în anul 1964 la Editura Cartea Moldovei (220 p.). Sfecla de 
zahăr, 1948-1990, editată în anul 1994 (poziţia 48). Despre Arta Moldovei în 50 de 
ani (1924-1974) se poate afla din indicele bibliografic respectiv (poziţia 822),  editat 
de Biblioteca Academiei de Ştiinţe în anul 1975 (272 p.). Cîteva lucrări de proporţii, 
apărute în 3 volume, la fel, editate de Academia de Ştiinţe : Lumea animală.1800 
-1917 (poziţia 824); 1917 -1968 (poziţia 817) ; 1969 -1978 (poziţia 835) – toate în limba 
rusă , după care în anul 2003, apare Fauna şi ecologia animalelor din Moldova (1979 
– 2000), în limba română şi editată în format electronic (poziţia 849). 

Despre cultura cărţii , a biblioteconomiei şi bibliografiei pînă în anii 1990 – 1991, 
se poate afla din lucrările Academiei de Ştiinţe (poziţia 797, 799). Critica şi ştiinţa 
literară în Moldova (1981-1985) ; Pagini de istorie a presei periodice basarabene; 
Viaţa Basarabiei (1932-1944); Teatrul dramatic din Moldova (1917-1960) – bibliografii 
regăsite în catalogul de faţă la poziţiile 842, 801, 848, 840 . 

O colecţie unicală, păstrată la Biblioteca Ştiinţifică a Univerităţii de Medicină 
şi Farmacie, colecţia particulară de carte rară a medicului şi bibliofilului german 
Richard Koch, care numără circa 2 700 documente , printre ele 150 de cărţi din 
sec. XVI – XVII , este prezentată în indicele bibliografic editat în anul 1995 (poziţia 
396). Bibliografii ale colecţiilor de carte rară, cu coperte scanate şi adnotări succinte, 
elaborează Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi: Colecţie 
de carte rară în limba română (poziţia 159, 163, 175) în limba franceză (poziţia 177); 
Colecţii de publicaţii periodice de la finele sec.XIX- începutul sec. XX (poziţia 179).

Aceşti indici sînt utilizaţi în procesul de instruire, cercetare - la scrierea tezelor 
de an, licenţă, master, de doctor, la elaborarea articolelor, în pregătirea rapoartelor.

 Lucrările bibliografice constituiue 42 % din toate apariţiile editoriale ale 
bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt şi cele specializate. Din cele 388 de 
bibliografii, 60 la sută ori 143 sînt biobibliografii. 

 Precum a procedat vestitul bibliotecar Calimah (păstrătorul timp de 
20 de ani al Bibliotecii din Alexandria), considerat „tatăl bibliografiei” 
în primul catalog „Tabelele celor care s-au proslăvit în toate domeniile 
ştiinţelor şi a celor ce au scris ei în 120 de cărţi”, aşa îi proslăvesc 
bibliotecarii de azi pe cercetătorii, managerii, cadrele didactice, scriitorii, 
medicii – colaboratori la academii şi universităţi, promovîndu-le lucrtările 
şi prin cataloagele on-line, dar şi elaborînd biobibliografii. 

Biobibliografiile sînt lucrări de mare importanţă consacrate celor mai 
merituoase personalităţi din R.Moldova, aceasta fiind una din cele mai 
onorabile activităţi ale bibliotecarilor. Din lucrările bibliotecarilor se con-
solidează imaginile multor personalităţi moldovene: Academicienii Gh. 
DUCA, S. BEREJAN, N. FILIP, B. MELNIC, I. DRUŢĂ, N. TESTEMIŢANU, 
I. ABABII, E. HRIŞCEV, I. MADAN, Gh. POPA, M, ŞLEAHTIŢCHI, A. 
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BUDIŞTEANU, I. POPA, V. APOPSTOL, A. GALBEN, A. GUŢU, E. PRUS, 
I. BORŞEVICI.

Merită o deosebită atenţie lucrarea Deţinători ai titlului de Doctor Hono-
ris Causa (poziţia 123), în care se conţin Lăudaţio şi Conferinţele de înves-
titură a 20 de personalităţi din ţară şi străinătate onoraţi cu acest înalt 
titlu la Universitatea bălţeană. Bibliotecarii universitari de la ULIM şi 
Bălţi, pentru prima dată, au realizat dicţionare biobibliografice consacrate 
colaboratorilor bibliotecilor lor (poziţia124, 636). 

După lucrările bibliografice cele mai multe – 168, sînt materiale promo-
ţionale pe care le elaborează fiecare institutie dînd dovată de multă crea-
tivitate şi inventivitate, făcîndu-le cît mai atractive şi interesante pentru 
utilizatori. 

În ultimii ani bibliotecile, în special cele universitare, editează suporturi 
didactice: manuale, ghiduri, curricumuluri, în total 64 de lucrări, printre ele: 
Bazele culturii informaţionale (poz. 17); Reguli de alcătuire a referinţelor 
bibliografice (poz.8).

Publicaţiile în serie sînt inerente unor instituţii infobibliotecare, la 
moment fiind enumerate 34 de titluri de anuare, buletine informative şi 
desigur revistele în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării:  
Buletinul ABRM (poziţia 20), InfoAgrarius (poziţia 73), Confluenţe Biblio-
logice (poziţia 259), BiblioScientia (poziţia 883). 

Nu pretindem la exactitate în prezenta sinteză şi calculele făcute 
deoarece nu toate instituţiile au transmis exhaustiv tot ce a fost editat 
de ele. Dar credem că nimeni nu poate contesta aportul bibliotecarilor şi 
autoritatea lor absolută nu numai în acumularea, ordonarea şi gestionarea 
informaţiilor, dar şi în crearea de noi produse ce sporesc valoarea, locul, 
rolul biblioteclor şi performanţele bibliotecarilor. 

Elena HARCONIŢA,
Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice 
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Web: www.sbm.dnt.md 
E-mail: sbm@oldova.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

2007

1. Biblioteca publică : Linii directoare IFLA / 
UNESCO pentru dezvoltare / Federaţia Intern. a 
Asoc. şi Inst. Bibl. (IFLA) ; ABRM ; red. şt. : Eugenia 
Bejan ; trad. din lb. engl. : Irina Digodii, Vladimir 
Dunduc. – Ch. : Epigraf , 2007. – 91 p. ; tab. – ISBN 
978-9975-924-57-3

Apare cu sprijinul Programului Informaţional al Fun-
daţiei Soros-Moldova, în cadrul Proiectului de susţinere a 
Şcolii de Biblioteconomie din Republica Moldova. 

Prezenta lucrare vine să înlocuiască Liniile directoare 
pentru bibliotecile publice, publicate în 1986. Ea a fost elaborată de un grup 
de lucru, constituit din membrii Comitetului Secţiunii IFLA pentru Biblioteci 
Publice, condus de Philip Gill. Variantele de lucru ale acestui document au fost 
prezentate şi discutate la Conferinţele IFLA din Amsterdam(1998), Bangkok 
(1999), Ierusalim (2000). Materialul este structurat în şase capitole: Rolul şi 
scopul bibliotecii publice; Cadrul juridic şi financiar; Satisfacţia necesităţi-
lor utilizatorilor; Dezvoltarea colecţiilor; Resurse umane; Managementul şi 
marketingul în bibliotecile publice. În compartimentul Anexe sînt incluse 
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documentele: Manifestul IFLA / UNESCO pentru biblioteca publică; Legea 
Finlandei cu privire  la biblioteci (904/1998); Carta clientului; Standarde pentru 
edificii de bibliotecă – Ontario, Canada şi Barcelona, Spania. Această publicaţie 
se adresează bibliotecarilor şi este un instrument util în procesul lucrului de 
îmbunătăţire a calităţii serviciilor de bibliotecă.

2. Ghinculov, Silvia. Managementul informaţional 
în instituţiile infodocumentare / S. Ghinculov ; red. 
A. Rusnac ; rec. : R. Hâncu, I. Costaş. – Ch. : Epigraf, 
2007. – 112 p. – ISBN 978-9975-924-24-5

Apare cu sprijinul Programului Informaţional al 
Fundaţiei Soros - Moldova în cadrul Proiectului de susţinere 
a Şcolii de Biblioteconomie din Republica Moldova. 

Abordarea managementului resurselor informaţio-
nale şi documentare în contextul constituirii societăţii 
informaţionale este actuală şi reprezintă o condiţie pentru 

integrarea Republicii Moldova în spaţiul global informaţional. Această lucrare 
prin structurarea celor cinci capitole, oferă informaţii importante privind abor-
darea teoretică a fenomenelor cercetate; cuprinde informaţii şi caracteristici 
generale a infrastructurii informaţionale; prezintă strategii şi tehnici manageriale 
în activitatea informaţională. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra feno-
menului funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar. Importanţa practică 
a lucrării constă în elaborarea unor propuneri pentru optimizarea activităţii de 
informare a beneficiarilor, precum şi ridicarea nivelului calitativ al produselor şi 
serviciilor oferite de instituţiile infodocumentare din Republica Moldova.

2009

3. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi Biblioteca: 
aspecte ale eficienţei profesionale / Asoc. Biblio-
tecarilor din Rep. Moldova, Şcoala de Biblioteconomie, 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic. – Ch.: Epigraf SRL, 2009. – 112 p. – ISBN 
978-9975-947-83-1. – Text şi în lb. engl.

Publicaţia reflectă etapele de constituire, activităţile, 
indicatorii de performanţă ale Şcolii de Biblioteconomie 
din Republica Moldova. Volumul se axează pe subiectele: 
componente ale reuşitei profesionale, învăţarea creativităţii, 

cultura informaţiei şi cultura managerială etc. Volumul contribuie la schimbarea 
mentalităţii bibliotecarilor din Moldova, a viziunii faţă de profesia de bibliotecar.

Premii
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2010

4.  Accesul la informaţie şi dreptul de autor / ABRM 
; colegiul de red. : Olga Belei, Ludmila Costin, Goian 
Natalia [et al.] ; ed. îngr. : Ludmila Costin, Mariana 
Harjevschi. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010. – 130 
p. – ISBN 978-9975-64-197-5

Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova, 
Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Coop. Intern. 

În culegere sînt incluse comunicări cu genericul 
Drept de autor – impediment sau promotor al accesului 
la informaţie: Reglementări legale privind aplicarea ex-

cepţiilor şi limitărilor în cadrul bibliotecilor în scopul asigurării accesului la 
informaţie (Olga Belei, Olesea Căinăreanu); Dreptul de autor în contextual 
dezvoltării bibliotecilor electronice (Sergiu Rotaru); Politici internaţionale pri-
vind promovarea unui drept de autor echitabil lansate de asociaţiile profesionale 
internaţionale; Experienţa ABRM privind promovarea dreptului de autor echi-
tabil;  (M. Harjevschi); Biblioteca – mediu de acces la informaţia publică (Drd. 
Olesea Coblean, Natalia Grama); Publicaţii ştiinţifice universitare: politici şi 
practice privind furnizarea accesului la conţinutul ştiinţific (Tatiana Levinţa); 
Accesul deschis – un nou model de comunicare ştiinţifică (Nelly Ţurcan); 
Biblioteca universitară şi promovarea proprietăţii intelectuale: aspect conceptual 
şi experienţe (Ludmila Corghenci); Experienţe digitale şi de evidenţă a serviciilor 
electronice (Elena Harconiţa, Valentina Topalo).

2011

5. Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani 
de activitate / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan; 
lector: G. Mostovic; design: S. Ciobanu ; tehnored. : 
N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 32 p. – (Colecţia ABRM – 
20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8 ; http://libruniv.
usb.md  

Lucrarea apare în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani  
şi include demersul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii 
de Stat “Alecu Russo” din Bălţi  în cadrul Asociaţiei 
Bibliotecarilor din R. Moldova prin Filiala constituită în 
anul 1991, reconstituită în anul 2007 şi 2011.  

Sînt relatate momente de la adunarea generală şi atelierul profesional cu 
genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, care a unit bibliotecarii din 
diverse reţele ale municipiului: bibliotecari universitari, din bibliotecile publice, 
din bibliotecile şcolare, biblioteci de colegiu, din şcolile profesionale.

În lucrare sînt evidenţiate activităţile de formare profesională continuă (se-
minare, ateliere, traininguri) desfăşurate în Filiala BIN (Bibliotecile de învăţămînt 
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din Nord) şi Centrul Biblioteconomic BŞU în cadrul modulelor: Actualizări 
în catalogare, clasificare, Cadrul de reglementare, Marketing, Comu-nicare, 
Informatizare etc. 

Lucrarea este înzestrată cu imagini foto de la activităţi precum şi de 
la întîlnirile cu personalităţi notorii din biblioteconomia modernă: Alexe 
Rău, Claudia Balaban etc.

Politici. Strategii. Programe. Rapoarte profesionale

2007

6. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. 
statist. 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. – Ch. ; Bălţi, 2007. – 51 
p. : tab. – ISBN 978-9975-50-007-4 ; http://libruniv.
usb.md

Această publicaţie apare cu sprijinul Centrului de Re-
surse 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 a activităţii 
bibliotecilor şcolare din Republica Moldova pentru anul 2006. 

                                 2011

7.  Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Repub-
lica Moldova : Studiu statist. 2005 - 2010 / E. Harconiţa 
(red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. 
Răileanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM 
; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo ; design : S. 
Ciobanu ; tehnored. :  N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 75 p. 
: tab. – (ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ; 
http://libruniv.usb.md  

Premii

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Şcoala de  Biblioteconomie  

16



 Prezenta lucrarea a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de 
activitate dedicată consemnării a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bib-
liotecarilor din Republica Moldova.

În lucrare au fost incluse sinteze şi analize statistice din sistemul de biblioteci 
şcolare din RM pe anii 2005 - 2010, efectuate în baza cumulării de către centrele 
Biblioteconomice din Chişinău şi Bălţi a Tabelelor centralizatoare (Dări de seamă 
anuale) prezentate de către responsabilii de activitatea a 650 de biblioteci şcolare 
din municipii, oraşe şi raioane. 

Materialul din lucrare este structurat în capitolele: 1. Reţeaua Bibliotecilor 
din  învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova prin prisma 
datelor statistice; 2. Număr de biblioteci; 3. Colecţii; 4. Utilizarea Bibliotecii; 
5. Servicii electronice; 6. Împrumutul interbibliotecar; Personalul.

Diagramele reflectă dinamica evoluţiei colecţiilor şi serviciilor bibliotecare 
din sistemul de biblioteci școlare din RM. Lucrarea este expusă online pe siteul 
Bibliotecii http://libruniv.usb.md în Publicații, în Biblioteca Digitală, pe blogul 
BȘU, Filialei BIN și pe profilul Bibliotecii în siturile de socializare: Facebook, 
Twitter, Slideshare, Calameo.

Materialele conferinţelor ştiinţifice 
şi simpozioanelor

2007

8. Secolul XXI - secolul comunicării: aspecte etico-
morale, conf. şt.-practică (2007 ; Ch.). Secolul XXI - 
secolul comunicării: aspecte etico-morale : Materialele 
conf. şt. practică din 29 noiem. 2007 / dir. publ. : V. 
Pelivan ; red. resp. : L. Corghenci, T. Ambroci ; colegiu 
de red. : L. Kulikovski [et al.]. – Ch. : UASM, 2008.- 86 
p. : il., tab., fot.
Antetit. : Colegiul de Construcţii din Chişinău, Bib-
lioteca ; ABRM ; Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM. – 
ISBN 978-9975-64-135-7

Prezenta lucrare, înserând textele comunicărilor prezentate în cadrul 
Conferinţei, îmbină organic elementele unui suport didactic, a unui volum 
de cercetare ştiinţifică în domeniul comunicării, precum şi a unui material de 
caracter promoţional asupra experienţelor reprezentative. Prezenta lucrare are 
drept grup-ţintă managerii instituţiilor bibliotecare, fondatorii acestora, în mod 
deosebit personalul, implicat nemijlocit în procesul de interacţiune. 
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Ghiduri

2006

9. Digodi, Irina. Libertatea intelectuală şi accesul la 
informaţie : Ghid pentru bibliotecari / Irina Digodi 
; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Şcoala de 
Biblioteconomie. – Ch. : Ed. Epigraf, 2006 (Tipogr. 
Centrală). – 47 p. – ISBN 978-9975-924-86-3.

Apare cu sprijinul Programului Informaţional al Fun-
daţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului de susţinere a 
Şcolii de Biblioteconomie din Republica Moldova. 

Irina Digodi este unul dintre formatorii de excepţie ai 
Centrului de Instruire Continuă a Bibliotecarilor - ŞBM, realizînd acţiuni de 
instruire în problemele libertăţii intelectuale şi accesului liber la informaţie, autor 
al unei serii de articole apărute în publicaţiile periodice din RM şi România. 
Prezenta lucrare abordează libertatea intelectuală şi accesul la informaţie din două 
perspective: libertatea intelectuală – un bun valabil al întregii societăţi; libertatea 
intelectuală – un sistem de idei circumscris activităţii de bibliotecă. Conţinutul 
lucrării este structurat în următoarele compartimente: Introducere, Libertatea 
intelectuală ca stare de spirit, Bariere în accesul la informaţie, Maxime şi cugetări 
despre libertatea intelectuală, Anexă, Bibliografie. Este destinată, în mod special, 
bibliotecarilor şi specialiştilor din domeniul asistenţei informaţionale.

2007

10. Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice / 
aut. - alcăt. : Angela Amorţitu, Sivia Ciubrei, Maria 
Vatamanu ; coord. : Iulia Tătărescu ; ABRM. – Ch., 
2007. – 14 p.

Regulile au fost elaborate de grupul de lucru în 
componenţa:  Angela Amorţitu, şef serviciu Informare 
Bibliografică şi Documentară, DIB ULIM; Silvia Ciubrei, 
director adjunct, Biblioteca Universităţii de Medicină  şi 
Farmaceutică “Nicolae Testimiţeanu”; Maria Vataman, 
şef serviciu Bibliografie, BŞ ASEM. Coordonator: Iulia 

Tătărescu, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM.
Elaborarea Regulilor de alcătuire a referinţelor bibliografice este o urma-

re a faptului, că în Republica Moldova nu există o unificare a prezentării 
referinţelor bibliografice de către cercetători. Standardele existente în domeniu 
sunt voluminoase şi dificil de aplicat pentru nespecialiştii în domeniu. Regulile 
în cauză se aplică în toate sursele tipărite, alte documente, precum şi resursele 

Premii

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Şcoala de  Biblioteconomie  

18



electronice. Sunt propuse exemple de referinţe bibliografice a diferitor genuri de 
documente atît complete cit şi părţi de documente. Regulile propun şi diferite 
forme de prezentare a citărilor în text. Regulile sunt alcătuite în conformitate cu: 
SM SR ISO 690:2005 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură; SM 
SR ISO 690-2:2005 Referinţe bibliografice. Partea a 2-a: Documente electronice 
complete sau părţi de documente.

Aceste recomandări vor fi de un real folos cadrelor didactice şi ştiinţifice, 
doctoranzilor, studenţilor din instituţiile de cercetare precum şi din instituţiile 
de învăţămînt superior. 

2010

11. Lau, J. Linii directoare privind cultura infor-
maţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / red. 
şi trad. : N. Ţurcan, M. Vătămanu, N. Cheradi. – Ch. : 
Gunivas, 2010. – 64 p. – ISBN 978-9975-4070-2-1. 

Ghidul internaţional de cultura informaţiei a fost 
elaborat de Sectorul Information Literacy al Federaţiei 
Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare 
(IFLA) în calitate de suport de bază în activitatea practică 
pentru specialişti, care simt nevoia sau sunt interesaţi în 
organizarea programelor de formare a culturii informaţiei. 

Ghidul va ajuta specialiştii din domeniul informaţiei, care realizează programe 
educaţionale moderne (în special în domeniul învăţământului mediu şi superior). 
Totodată, majoritatea concepţiilor expuse, principiile şi metodele pot fi utilizate 
cu adaptare minimă în orice mediu bibliotecar. Asistenţa acordată utilizatorilor 
pentru achiziţionarea competenţelor informaţionale constituie unul din scopurile 
profesionale ale specialiştilor din domeniul informaţiei, care activează în bib-
lioteci de orice tip. Deprinderile de utilizare a informaţiei constituie garanţia 
succesului în învăţarea pe parcursul întregii vieţi, în activitatea profesională şi 
în comunicare zilnică interpersonală pentru fiecare cetăţean (de exemplu, când 
persoana are nevoie de informaţie despre serviciile medicale pentru persoana de 
care îngrijeşte, sau elevul/studentul are nevoie de informaţie specială pentru 
executarea sarcinilor etc.). 
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LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Cataloage

2007

12. Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 - 2007 
/ Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Harconiţa 
; red. bibliogr. : Irina Zalîgaev ; design/tehnored. : 
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2007. – 37 p. – ISBN 978-9975-
931-21-2 ;  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 in-
formării”, 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

2008

13. 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

Responsabilitatea de a întocmi un Catalog care ar cuprinde tot ce au editat 
bibliotecile academice, universitare şi specializate şi-a asumat-o Biblioteca Ştiin-
ţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, care a elaborat conceptul Cata-
logului, 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. 
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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 sunt 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.”

2011
                                          

14. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile uni-
versitare şi specializate din Republica Moldova / 
ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. 
: Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 
2011. – 350 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 
978-9975-50-066-1; http://libruniv.usb.md

Lucrarea este prilejuită  de aniversarea a 20-a de 
la constituirea ABRM avînd scopul de a scoate în 
evidenţă şi a valorifica activitatea bibliografică şi de 

cercetare documentară a bibliotecilor universitare şi specializate, ABRM, Şcoala 
de Biblioteconomie. Catalogul cuprinde publicaţiile apărute sub auspiciile 
acestor instituţii în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 inclusiv. 
Lucrarea este structurată în trei capitole: Asociaţia Bibliotecarilor; Şcoala de 
Biblioteconomie; Biblioteci universitare; Biblioteci specializate. În cadrul fiecărei 
biblioteci, lucrările sînt prezentate în ordinea cronologică, alfabetică, după 
vedetă, conform tipurilor de resurse: Lucrări monografice (Monografii, Politici. 
Strategii. Programe. Rapoarte profesionale, Documente de reglementare/ transfer 
tehnologic, Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, Dicţionare. 
Lexicoane. Calendare, Ghiduri); Lucrări bibliografice (Bibliografii, Webliografii, 
Biobibliografii, Cataloage, Repertorii); Lucrări didactice; Publicaţii în serie; Re-
surse electronice; Materiale promoţionale; Cronică. Note. Omagii; Alte lucrări.

Rezumatele au fost reproduse cu precădere din adnotările şi prefeţele publi-
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caţiilor, întocmite de realizatorii Listelor recepţionate de la biblioteci ori de 
alcătuitorii Catalogului. Directorii bibliotecilor participante, alcătuitorii listelor 
bibliografice din instituţiile respective  sînt menţionaţi pe versoul foii de titlu. 
Catalogul conţine indexuri de nume, de titluri, de colecţii, de publicaţii în serie. 

Lucrarea vine să consolideze statutul bibliotecarilor şi a bibliotecilor în societate 
prin promovare / diseminarea cercetărilor ştiinţifice realizate în sec XX-XXI.

15. Harconiţa, Elena. Concursul Naţional „Cele mai 
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi şti-
inţelor informării (2004 - 2010) / ABRM, Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” / E. Harconiţa, Ludmila 
Răileanu;  red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Miha-
luţa ; desing/cop. : Silvia Ciobanu ; tehnored. : N. 
Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 
120 p. – (ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 
; http://libruniv.usb.md

Prezenta lucrare a apărut în colecţia aniversară  ABRM – 20 de ani de 
activitate. 

Include lista lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele mai 
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 - 
2010. Este structurată pe secţiuni conform Regulamentului Concursului „Cele 
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării” (2008): 
Biblioteconomie şi ştiinţele Informării; Bibliologie; Lucrări Bibliografice; Lucrări 
în alte domenii.

Lucrarea este însoţită de cuvîntul către cititor semnat de Elena Harconiţa cu 
genericul Profesionalism şi originlitate în  activitatea editorială a bibliotecarilor 
din Republica Moldova (2004 – 2010).                      

 Cuprinde indexurile: de biblioteci, de nume, de titluri, de colecţii, de publicaţii 
în serie.

LUCRĂRI DIDACTICE

                          2006

16. Kulikovski, Lidia. Accesul persoanelor dezavan-
tajate la potenţialul bibliotecilor : Man. pentru bib-
liotecari / Lidia Kulikovski ; Asoc. Bibliotecarilor din 
Rep. Moldova, Şc. de Biblioteconomie. – Ch. : Ed. 
Epigraf, 2006 (Tipogr. Centrală). – 287 p. : tab. – ISBN 
978-9975-924-85-6.

       
Această publicaţie apare cu sprijinul Programului 
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Informaţional al Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului de susţinere a 
Şcolii de Biblioteconomie din Republica Moldova.

Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor este primul 
manual autohton cu acest subiect. Autorul, dr. Lidia Kulikovski, directorul 
general al Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu, conferenţiar universitar la 
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, catedra Biblioteconomie şi 
Asistenţă Informaţională, USM, Coordonator al Modulului Biblioteconomie şi 
Ştiiinţe ale Informării, abordează o temă importantă, cea a relaţiei bibliotecii cu 
omul în dificultate. Scopul manualului a fost de a oferi bibliotecarilor practici-
eni, studenţilor, tuturor celor interesaţi de subiectul persoanelor dezavantajate, 
cunoştinţe de bază privind această materie, într-un context cultural general. 
Lucrarea este structurată pe 11 capitole: 1. Introducere în conceptul de incluziune; 
2. Grupuri sociale: Caracteristici. Statistici. Tendinţe; 3. Accesibilitatea arhi-
tecturală. Acces fizic şi design interior; 4. Colecţii şi resurse în formate accesibile; 
5. Societatea informaţională incluzivă: tehnologii informaţionale şi de comunicare 
a persoanelor cu handicap; 6. Servicii; 7. Management; 8. Marketingul serviciilor 
informaţionale pentru persoanele dezavantajate;  9. Instruirea bibliotecarilor 
pentru activitatea cu persoanele dezavantajate; 10. Cu mijloace mici şi timp 
puţin. 11. Anexe. 

Lucrarea este însoţită de un cuvînt înainte, semnat de Natalia Goian, dr. conf 
univ., o prefaţă a autorului, nota de recunoştinţă pentru cei care au susţinut-o, 
au încurajat-o, au sfătuit-o în cercetarea acestei teme. Conţine glosarul cuvintelor 
nefamiliare bibliotecarului, lista boxelor, figurilor, tabelelor, activităţilor practice. 
Prin motourile alese, simpla dar originala structurare a materialului, prin 
activităţile practice alese, prin auditul fiecărui capitol, prin limbajul simplu, 
lucrarea constituie o realizare şi o contribuţie certă la dezvoltarea domeniului 
biblioteconomic (Natalia Goian).

2007

17. 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 ; colegiul de red. : E. 
Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan [et al.] ; cop./design : 
S. Ciobanu. – Bălţi, 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 
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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. 
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 a 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. 

2010

18. Bazele culturii informaţionale : curs universitar / ABRM ; Univ. de Stat 
„Alecu Russo”, Catedra Electronică şi Informatică, Bibl. Şt. ; dir. publ. : E. 
Harconiţa ; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; colegiul de red. : E. Harconiţa, 
L. Mihaluţa, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (coperta / design). – Ed. a 2-a 
rev. şi compl. – Bălţi, 2011. – 175 p.

Seriale (reviste, anuare, caiete metodice, 
buletine informative)

2002

19. Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim. 
/ Asoc. Bibliotecarilor din RM ; dir. : L. Corghenci ; 
colegiul ed. red. : V. Osoianu, E. Bejan, N. Cheradi. – 
Ch., 2002 - 2005. – Trimestrial ; http://www.abrm.md/
menu5_2.html

2002. – Nr. 1-3
2003. – Nr. 1-4
2004. – Nr. 1-2 (8-9), 3-4 (10-11)
2005. – Nr.1-2 (12-13)
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Publicaţie realizată de Asociaţia Bibliotecarilor din RM, apare cu sprijinul 
Programului Informaţional al Fundaţiei Soros - Moldova, în cadrul proiectului de 
susţinere a Şcolii de Biblioteconomie din Moldova, director Ludmila Corghenci. 
Cuprinde rubricile: Din practica ŞBM, Calendar, Din activitatea altor centre 
de instruire, Oportunităţi de instruire, Şcoala superioară de biblioteconomie, 
Laborator de idei, Resurse informaţionale, Feed-Back. Apare trimestrial şi consem-
nează principalele evenimente produse în cadrul Şcolii de Biblioteconomie din 
RM.

2005

20. Buletinul ABRM : Publ. periodică / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. 
Moldova. – Ch., 2005. – 2010. – Semestrial. – Apare cu sprijunul Camerei 
Naţ. a Cărţii. – ISSN 1857-1034 ; http://www.abrm.md/menu5_1.html

Buletinul ABRM, reflectă cele mai importante evenimente din activitatea 
Asociaţiei profesionale. Materialele publicate prezinta probleme şi analize re-
levante de interes comun pentru mediul bibliotecar din Republică. 

2010

21. InfoStand biblioteconomic [on-line] : Bul. de inform. al Comisiei ABRM 
„Standardizarea activitatii de biblioteca” ABRM / Asoc. Bibliotecarilor din 
Rep. Moldova. – Ch., 2010. –  http://www.abrm.md/files/buletin-s[03].
pdf

2010. – Nr 1, 2
2011. – Nr 1(3)

Rubricile principale: Agenda comisiei; Standarde; Sistemul Naţional de 
Standardizare; Informaţii.

22. Buletinul Comisiei Catalogare Indexare : Supl. trim. al ABRM / Asoc. 
Bibliotecarilor din Rep. Moldova ; echipa red. : V. Chitoroagă [et al.]. – 
Ch., 2010. – Trimestrial. – Apare cu sprijinul Camerei Naţ. a Cărţii. – ISSN 
1857-4475

2010. – Nr 1. – 8 p.
2011. – Nr 2 (arp.-dec.). – 8 p.

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Şcoala de  Biblioteconomie  

25



Resurse electronice

2011

23. ABRM - 20 de ani [Resursă electronică] / ABRM ; alcăt. : E.  Harconiţa, 
S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 1 CD. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). 
– ISBN 978-9975-50-073-9 ; http://libruniv.usb.md

Lucrarea de sinteză ABRM - 20 de ani este 
dedicată aniversării a 20-a de la constituirea Aso-
ciaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi in-
clude imagini foto despre activitatea Asociaţiei, lucrul 
în secţiuni, comisii şi filialele ei. Filmul este structurat 
conform compartimentelor: istoric, conferinţe, con-
grese, mese rotunde, ateliere profesionale, excursii, 
tabere de vară etc. Responsabili de ediţie: ABRM, 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
coordonator Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu (desing/machetare). Foto-
grafiile au fost prezentate de directorii de biblioteci din RM în urma 
apelului echipei de creaţie.

26
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II. BIBLIOTECI UNIVERSITARE

BIBLIOTECA CENTRALĂ 
A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

Director: Ecaterina ZASMENCO
E-mail: zasmenco@usm.md

Adresa: str. A. Mateevici, 60, Chişinău, MD 2009 Republica Moldova
Tel: (0373-22) 577504 
Fax: (0373-22) 244284
Web: http://www.usm.md/bcu/
E-mail: library@usm.md

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Dicţionare. Lexicoane. Calendare

2003

24. Karnaeva, Liubovi. Ştiinţa informării : Dicţ. 
explicativ multilingv : (român – rus – francez - 
englez) / Liubovi Karnaeva ; Univ. de Stat din 
Moldova, Bibl. Centrală a USM. – Ch. : CE USM, 
2003. – 74 p. –ISBN 9975-70-309-7

Destinaţia prezentului dicţionar este de a contribui 
la formarea limbajului profesional al bibliotecarilor 
şi de a facilita comunicarea în cadrul comunităţii 
internationale. Dicţionarul include 200 de termeni 

care constituie nucleul vocabularului în cadrul studierii disciplinei "Ştiinţa 
informării", alţi termeni din ştiinţe adiacente constituind un număr neînsemnat. 

Materialul este expus în ordine alfabetică a termenilor în limba română, 
urmaţi de echivalenţii respectivi în limbile rusă, franceză, engleză şi în continuare 
de explicarea succintă a termenului în limba română. Pentru a facilita utilizarea 
dicţionarului se anexeaza indici alfabetici de termeni în limba rusă, franceză şi 
engleză. Lucrarea este utilă bibliotecarilor, specialiştilor din domeniul informării, 
profesorilor, studenţilor, dar şi celor interesaţi de terminologia din domeniul 
informării.

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova



Ghiduri

2003

25. Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt su-
perior şi mediu de specialitate : Ghid / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală a USM ; coord. de 
ed. : G. Doni, A. Proţîc. – Ch. : Centrul ed. al USM., 
2003. – 69 p. – ISBN 9975-70-310-0

Ghidul reflectă informaţia cu privire la 29 de bib-
lioteci din instituţiile de învăţămînt superior de stat şi 
particulare (academii de studii, universităţi, institute) 
şi 34 de biblioteci din instituţiile de învăţămînt mediu 

de specialitate. Informaţia privind numărul şi denumirile instituţiilor a fost 
preluată de la Ministerul Educaţiei al RM. 

Lucrarea propune, într-o formulă clară şi succintă, informaţii privind fondul 
de documente al bibliotecilor, sistemul de cataloage ale acestora, colecţiile de o 
valoare deosebită care fac obiectul patrimoniului cultural şi ştiinţific, posibilităţile 
de informare şi documentare specifică fiecărei unităţi precum şi serviciile şi 
produsele informaţionale oferite utilizatorilor. Autorii Ghidului îşi asumă res-
ponsabilitatea deplină privind redacţia informaţiilor parvenite de la biblioteci, 
care s-a efectuat cu bună intenţie în scopul acordării terminologiei de specialitate 
la standardele în vigoare. 

Prezenta lucrare este utilă atît celor care activează în domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţei informării, cît şi publicului larg.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1996

26. Biblioteca Centrală Universitară (1946-1996) : 
Ind. bibliogr. / Univ. de Stat din Moldova, Bibl. 
Centrală Univ. ; alcăt. : S. Ermilov, V. Musteaţă ; 
red. : V. Musteaţă (resp. de ed.). – Ch. : Secţia poligr. 
operativă a USM, 1996. – 25 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice ale 
Bibliotecii Centrale Universitare face parte din serialul 
de lucrări similare lansat conform hotărîrii Senatului 
U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la 
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fondarea Universităţii de Stat din Moldova.
Lucrarea este întocmită în baza fişierelor Bibliotecii Centrale Universitare 

“Universitatea de Stat din Chişinău”, ”Publicaţiile corpului profesoral-didactic”; 
“Cronica Presei RM”, anii 1958 - 1994, ziarele “Chişinău. Gazeta de seară”, 
“Moldova Socialistă”, “Kišinevskii Universitet”, revistele “Naučno–tehničeskie 
biblioteki”, “Bibliotekovedenie”, “Bibliografiâ”. Prezentul indice include: mate-
riale metodice, culegeri de articole, articole de revistă şi ziare, materiale ale 
conferinţelor ştiinţifice editate timp de o jumătate de secol de existenţă a bibliotecii 
USM. 

Lucrarea este utilă bibliotecarilor, specialiştilor din domeniul informării, 
profesorilor, studenţilor, dar şi celor interesaţi de istoria Bibliotecii. 

27. Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice 
şi fizice la Universitatea de Stat din Moldova 
(1946 - 2000) : Contribuţii bibliogr. = Researches 
in the field of astronomy and physics at the State 
University of Moldova : Bibliographical Con-
tributions / Univ. de Stat din Moldova, Bibl. Cen-
trală Universitară ; alcăt. : S. Ermilov ; red. resp. : 
Gh. Rusnac. – Ch. : Centrul ed. – poligr. al USM, 
1996. – 461 p.

 Prezentul indice este o retrospecţie biblografică a publicaţiilor corpului 
didactic ce a contribuit la dezvoltarea ştiinţelor astronomice şi fizice în cadrul 
univerităţii de Stat din Moldova (1946-2000). Indicele include următoarele tipuri 
de publicaţii: cărţi, articole de revistă, ediţii seriale şi culegeri. Decsrierile analitice 
incluse în indice sînt expuse în 6 limbi: română, rusă, engleză, ucraineană, 
germană, franceză. 
 Clasificarea materialului s-a efectuat în baza schemei logice utilizate de cele 
mai autorizate centre informaţionale din lume şi a dezvoltării fizicii şi astronomiei 
din punct de vedere istoric şi metodologic. Indicele este alcătuit din 2 secţiuni 
de bază: “Astronomie” şi “Fizica”. În rubrica “Titluri de protecţie ” materialul 
este sistematizat în ordinea cronologică a înregistrărilor brevetelor de invenţie; 
manuscrisele depuse şi autoreferatele tezelor de doctor sînt prezentate în rubrici-
le tematice ale indicelui. Indicele este constituit în baza fişierului “Lucrările 
savanţilor Univerităţii de Stat din Moldova (1946 - 2000)”, a cataloagelor 
Bibliotecii Centrale Universitare, a Bibliografiei Naţionale în domeniu, precum 
şi bibliografiilor generale şi de profil editate în Rusia. Lucrarea conţine index de 
nume ale autorilor, alcătuitorilor, redactorilor, recenzenţilor şi ale altor persoane 
menţionate în titluri şi adnotări.
 Scopul indicelui este facilitarea utilizării de către beneficiarii interesaţi despre 
publicaţii şi alte documente ale corpului didactico-ştiinţific din cadrul Facultăţii 
de Fizică a universităţii de Stat din Moldova .

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova
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28. Universitatea de Stat din Moldova (1946 - 
1996) : Ind. bibliogr. : În vol. / Univ. de Stat din 
Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : T.Kalguşkin 
; red. şt. : V. Cozma ; resp. de ed. : V. Musteaţă. – 
Ch. : Secţia poligr. operativă a USM, 1996 . – Vol.1-
3

Vol. 1. – 1996. – 84 p.
Vol. 2. – 1996. – 74 p.
Vol. 3. – 1996. – 82 p.

Indicele biobibliografic în 3 volume al lucrărilor ştiinţifice ale Universităţii 
de Stat din Moldova face parte din serialul de lucrări similare lansat conform 
hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la fondarea 
Universităţii de Stat din Moldova. 

Lucrarea este întocmită în baza fişierelor tematice ale Bibliotecii Centrale 
Universitare “Universitatea de Stat din Chişinău”, ”Publicaţiile corpului pro-
fesoral-didactic”, fişierelor Ţinutal ale Bibliotecii Naţionale şi ale Academiei 
de Ştiinţe a RM, de asemenea drept surse au servit “Cronica Presei RM” (anii 
1958-1994), ziarele “Moldova Socialistă”, “Tinerimea Moldovei” “Kišinevskii 
Universitet” (perioada octombrie 1946-1957). 

Prezentul indice include: materiale oficiale (rezoluţii, decrete, hotărîri, edicte, 
dispoziţii, ordonanţe, etc.), monografii, broşuri, culegeri de articole, articole 
de revistă şi ziare, materiale ale conferinţelor ştiinţifice care relatează despre 
istoria dezvoltării, direcţiile în activitatea ştiinţifico-didactică şi educaţională a 
USM. Această bibliografie este prima încercare de a edita o lucrare de amploare, 
polidirecţională, polisemantică care reflecta o jumatate de secol de istorie a 
Universităţii de Stat din Moldova.

Lucrarea este utilă celor interesaţi de istoria şi dezvoltarea Universităţii în 
general, precum şi facultăţilor si subdiviziunilor acesteia.

Volum I reprezintă o succesiune cronologică a datelor bibliografice, care 
permit cititorului să ia cunoştinţă cu istoria USM prin intermediul culegerilor de 
documente oficiale, să cunoască în detalii informaţii privind procesul instructiv-
didactic, precum şi activitatea ştiinţifică. 
 Cel de-al II-lea volum al lucrării oglindeşte prin intermediul datelor bibliogra-
fice activitatea didactică şi ştiinţifică a facultăţilor, catedrelor interuniversitare, 
laboratoarelor de cercetări ştiinţifice, precum şi activitatea structurilor auxiliare 
ale USM.

Volumul III al lucrării redă într-o formă succintă informaţii despre viaţa şi 
activitatea social -culturală, despre cooperarea şi relaţiile internaţionale pe care le 
deţine USM. Se încheie volumul cu un indice de nume comun pentru toate cele 
3 parţi ale lucrării.

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova
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Biobibliografii 

1996

29. Alexandru Zamorzaev : Biobibliografie / 
Univ. de Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; 
alcăt. : S. Ermilov, V. Ţurcan ; resp. de ed. : V. 
Musteaţă (red.) ; culeg. computerizată : V. 
Musteaţă, I. Cebotari. – Ch. : Secţia poligr. ope-
rativă a USM, 1996. – 28 p.  

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice şi 
publicistice ale profesorului Alexandru Zamorzaev 
face parte din serialul de lucrări similare, lansat 

conform hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la 
fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 

Lucrarea începe cu datele biografice vizînd viaţa şi activitatea ştiinţifică 
a doctorului în ştiinţe fizico-matematice Alexandru Zamorzaev. Capitolul 
“Referinţe privind viaţa şi activitatea” accentuează importanţa personalităţii 
inedite. Lucrarea continuă cu capitolul “Lucrări ştiinţifice, materiale didactice, 
alte materiale”, în care este oglindită, în ordine cronologică, activitatea sa 
profesională. Activitatea fructuoasă a omului de ştiinţă, A Zamorzaev este 
prezentată în capitole “Lucrări editate sub redacţia lui A. Zamorzaev” şi “Lucrul 
ştiinţific cu disertanţii”, adunînd portofoliul său şi lucrările a celor 10 doctoranzi 
şi 2 doctori habilitaţi printre care Macarov V. C., Palistrat A. F. şi alţii. Cei 
2 indici: indicile pe titluri de lucrări şi indexul coautorilor întregesc lucrarea 
bibliogarafică.

30. Alexei Simaşchevici : Biobibliografie / Univ. 
de Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : 
V. Musteaţă ; culeg. computerizată : V. Musteaţă, 
I. Cebotari. – Ch. : Secţia poligr. operativă a USM, 
1996. – 37 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice, şi 
publicistice ale profesorului Alexei Simaşchevici face 
parte din serialul de lucrări similare, lansat conform 
hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia ani-
versării a 50-ea de la fondarea Universităţii de Stat 

din Moldova. Biobibliografia se deschide cu biografia academicianului, doctor 
habilitat, profesor universitar, Alexei Simaşchevici, suplinită de un currculum 
vitae care conţine date şi fapte din viaţa şi activitatea ştiinţifică şi didactica a 
omului de ştiinţă.

Lucrarea îşi adevereşte valoarea prin indicile cronologic al lucrărilor care 
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relatează cu lux de amănunte etapele de formare şi dezvoltare a omului de ştiinţă 
Alexei Simaşchevici. Compartimentul “Monografii şi manuale” inventariază 8 
lucrări ştiinţifice, iar “Brevete de invenţii” - 22. Indicii coautorilor şi titlurilor de 
lucrări împreună cu lista prescurtărilor încheie lucrarea dată.

31. Anatol Ciobanu : Biobibliografie / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ ; alcăt. : 
A. Carazanu ; resp. de ed. : V. Musteaţă ; culeg. 
computerizată : A. Carazanu, I. Cebotari. – Ch. : 
Secţia poligr. operativă a USM,1996. – 51 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice şi 
publicistice ale academicianului, profesorului Anatol 
Ciobanu face parte din serialul de lucrări similare, 
lansat conform hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, 

cu ocazia aniversării a 50-ea de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 
Lucrarea bibliografică începe cu biografia în care sînt reflectate cu lux 

de amănunte momente din viaţa şi activitatea doctorului habilitat, profesor 
universitar, şef al Catedrei de Lingvistică Română, Generală şi Romanică de la 
Universitatea de Stat din Moldova, dlui Anatol Ciobanu. 

“Filmul biografic” este completat frumos de “Referinţe privind personalitatea 
şi activitatea savantului”, precum şi aprecieri ale colegilor de breaslă. Capitolul 
“Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, alte materiale” cuprinde cele mai 
însemnate lucrări ştiinţifice şi literare plăsmuite de savantul-filolog pe parcursul 
a patru decenii. 

Indicele pe titluri de lucrări împreună cu lista coautorilor întregeşte lucrarea 
bibliografică.

32. Artiom Lazarev : Biobibliografie / Univ. de Stat 
din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt., red., resp. 
de ed. : V. Musteaţă ; culeg. computerizată : V. 
Musteaţă, I. Cebotari. – Ch. : Secţia poligr. operativă 
a USM., 1996. – 37 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice şi 
publicistice ale profesorului Artiom Lazarev face parte 
din serialul de lucrări similare, lansat conform hotărîrii 
Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-

ea de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. Lucrarea începe cu o scurtă 
incursiune în biografia şi activitatea doctorului în ştiinţe istorice, profesorului, 
Artiom Lazarev. Capitolul “Referinţe privind personalitatea şi activitatea” 
reprezintă aprecierile din partea discipolilor de ştiinţă şi cultură universitară. 
În următorul compartiment “Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, alte 
materiale”, sînt oglindite, în ordine cronologică, toate activităţile ştiinţifice ale lui 
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Artiom Lazarev pe perioada 1941-1995. Lucrarea continuă cu compartimentele 
“Manuscrise. Arhive”, “Lucrări recenzate” şi “Lucrări redactate de A. Lazarev” 
în care au fost inventariate 56 de lucrări. Indexul coautorilor şi indicele alfabetic 
de titluri de lucrări vin să întregească şi să finiseze lucrarea.

33. Boris Melnic : Biobibliografie / Univ. de Stat 
din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : V. 
Mozolevski ; resp. de ed. : V. Musteaţă (red.) ; 
culeg. computerizată : I. Cebotari. red. : A. 
Musteaţă. – Ch. : Secţia poligr. operativă a USM., 
1996. – 49 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice 
şi publicistice ale profesorului Boris Melnic face 
parte din serialul de lucrări similare, lansat conform 

hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la fondarea 
Universităţii de Stat din Moldova. 

Lucrarea începe cu capitolul în care se descrie viaţa şi activitatea “omului 
emerit al ştiinţei”, academicianului, Boris Melnic. Compartimentul “Referinţe 
privind personalitatea şi activitatea ” academicianului vin să dea culoare celor 
spuse mai sus, iar capitolul “Referinţe ştiinţifice, cursuri universitare, alte 
materiale”, completează acest tablou. 

Lucrarea finisează cu indicele pe titluri de lucrări şi indicele coautorilor.

34. Dumitru Coval : Biobibliografie / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. şi 
cuv. întrod. : S. Pînzaru ; red. : O. Lupaşcu. – Ch. 
: Lab. Poligr. al Fac. de Jurnalism şi Şt. ale Comu-
nic., Colect. proviz. de creaţie “Jurnalistica”,1996. 
– 43 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice, cri-
tico-literare şi publicistice ale profesorului D. Coval 
face parte din serialul de lucrări similare, lansat 

conform hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la 
fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 

Lucrarea cuprinde lista celor mai însemnate scrieri ştiinţifice, literare şi 
publicistice create de către omul de ştiinţă, publicistul şi scriitorul D. Coval pe 
parcursul a peste 3 decenii de rodnică activitate de creaţie.
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35. Eugeniu Pokatilov : Biobibliografie / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : S. 
Ermilov ; resp. de ed. : V. Musteaţă (red.) ; culeg. 
computerizată : I. Cebotari, V. Musteaţă. – Ch. : 
Secţia poligr. operativă a USM., 1996. – 47 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice, şi 
publicistice ale profesorului Eugeniu Pocatilov face 
parte din serialul de lucrări similare lansat conform 
hotărîrii Senatului U.S.M. în a. 1996, cu ocazia a 

aniversării a 50-ea de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 
Lucrarea începe cu o scurtă incursiune în biografia şi activitatea savantului, 

fapt ce redă date importante în formarea şi traseul dezvoltării personalităţii notorii 
a lui Eugeniu Pokatilov. 

Compartimentul “Referinţe privind personalitatea şi activitatea” se referă la 
aprecierile colegilor de breaslă precum este Perlin U., Beril S.I., Kovarski ş.a. 

Un alt compartiment “Indice cronologic al lucrărilor”, oglindeşte activitatea 
ştiinţifică a academicianului E. Pokatilov, organizată în ordine cronologică. 
Compartimentul “Brevete de invenţii” înglobează descrierea celor 16 cercetări 
ştiinţifice, realizate de omul de ştiinţă E. Pokatilov, a lucrului titanic realizat în 
formarea celor 19 doctoranţi şi 2 doctori habilitaţi, fapt reflectat în compartimentul 
“Lucrul ştiinţific cu disertanţii”. 

Cei 2 indici: indicele pe titluri de lucrări şi indicele coautorilor, urmaţi de lista 
prescurtărilor, desăvîrşeşte lucrarea bibliografică respectivă

36. Gheorghe Duca : Biobibliografie / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : I. 
Cebotari ; resp. de ed. V. Musteaţă (red.) ; culeg. 
computerizată : I. Cebotari. – Ch. : Secţia Poligr. 
operativă a USM.,1996. –41 p.

Indicele biobibliografic al lucrărilor ştiinţifice, ale 
profesorului Gheorghe Duca face parte din serialul 
de lucrări similare lansat conform hotărîrii Senatului 
U.S.M. în a. 1996, cu ocazia aniversării a 50-ea de la 

fondarea Universităţii de Stat din Moldova. 
Lucrarea începe cu biografia completată de Curriculum vitae, prezentînd 

succint formarea specialistului precum şi activitatea ştiinţifică a doctorului 
habilitat în ştiinţe chimice, profesorului, presedintelui Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, Gheorghe Duca. 

Capitolul “Lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, alte materiale” cuprinde 
activitatea ştiinţifică în succesiune cronologică, a personalităţii notorii pe perioada 
anilor 1978-1996. Acesta este urmat de compartimentul “Brevete de invenţii” 
care descriu 21 de brevete, inventariate în lucrare. 
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Indicii coautorilor şi pe titluri de lucrări împreună cu Lista prescurtărilor 
întregesc şi încheie lucrarea.

1998

37. Teodosie Pasecinic : Biobibliografie / Univ. de 
Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : S. 
Ermilov, V. Musteaţă ; resp. de ed. : V. Musteaţă 
(red.) ; culeg. computerizată : O. Suveică, V. 
Musteaţă. – Ch. : Secţia poligr. operativă a USM., 
1998. – 29 p.

Biobibliografia se deschide cu Curriculum vitae, 
unde este oglindită viaţa şi activitatea în devenire, a 
doctorului habilitat în ştiinţe tehnice, doctor în ştiinţe 

fizico-matematice, profesor, Teodosie Pasecinic. Capitolele Referinţe privind 
personalitatea şi activitatea”, “Indice cronologic al lucrărilor”, “Brevete de 
invenţii”, scot în evidenţă valoarea personalităţii inedite a lui Teodosie Pasecinic. 
Indicii prezenţi în lucrare, cel al coautorilor şi cel pe titluri de lucrări precum şi 
lista prescurtărilor, vin să încheie armonios lucrarea cu statut bibliografic.

38. Vasile Şalaru : Biobibliografie / Univ. de Stat 
din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; alcăt. : C. Mîrza, 
M. Prohin, V. Mozolevski ; red. : V. Pleşca ; resp. de 
ed. : M. Prohin ; asist. computerizată : C. Mîrza, R. 
Creţu. – Ch. : Secţia poligr. operativă a USM , 1998. 
– 40 p.

Biobibliografia se deschide cu un curriculum vi-
tae ce oferă date importante din viaţa şi activitatea 

personalităţii notorie a domnului Vasile Şalaru: botanist, specialist în algologie, 
hidrobiologe, biotehnologie, ocrotire şi folosirea raţională a resurselor vegetale. 
Compartimentul “Activitatea de creaţie, munca pedagogică şi obştească” face 
“ panorama” traectoriei formării ca specialist şi munca sa pedagofică care e în 
unison cu activitatea sa ştiinţifică. 

Urmează un “Cuvînt despre coleg”, articol semnat de profesorul universitar, 
doctor habilitat, Laureat al Premiului de Stat, M. Lozan, în care sînt menţionate 
caracteristicile inedite ale neobositului popularizator al ştiinţei, întemeietorul 
şcolii moldoveneşti de algologie cu specialişti cunoscuţi în toată lumea. Circa 
18 doctoranzi şi 2 doctori habilitaţi în biologie, profesori universitari a pregătit 
profesorul Victor Şalaru, lucrările cărora sunt inventariate în compartimentul 
“Lucrul ştiinţific cu doctoranzii”.

Un alt compartiment îl constituie “Brevete de inveţii” în număr de 20, 
inventariate de asemenea în lucrare. 
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Lucrarea se încheie cu indicile cronologic al lucrărilor de bază, “Indice pe 
titluri de lucrări”, “Indice al coautorilor” şi lista prescurtărilor.

2006

39. Alexei Sîcev: 1924 – 2001 : Biobibliografie / 
Univ. de Stat din Moldova, Bibl. Centrală Univ. ; 
alcăt. : V. Musteaţă, V. Mozolevski ; resp. de ed. : 
V. Musteaţă (red.) ; culeg. computerizată : V. 
Musteaţă. – Ch. : CE USM., 2006. – 74 p.

Primul capitol al lucrării constituie biografia lui 
A. Sîciov, omul de ştiinţă, de o incontestabilă valoare, 
doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universi-
tar, autor a peste 300 lucrări ştiinţifice, 5 monografii, 

îndrumări metodice, înregistrate 10 certificate de autor. Urmează capitolele 
”Referinţe privind personalitatea şi activitatea, “Lucrări ştiinţifice, cursuri 
universitare, alte materiale”,” Brevete de invenţii”, “Aspiranty“, lucrul ce 
accentuează importanţa savantului cu renume mondial şi a personalităţii notorii 
pentru RM. 

Lucrarea se încheie cu indicii coautorilor şi pe titlu de lucrări. Sîntem convinşi 
că materialul inclus în această lucrare va constitui un instrument eficient pentru 
studii, cercetare şi informare pentru toti cei interesaţi de ştiinţele chimice şi de 
personalitatea propriu - zisă a lui Alexei Sîciov. 
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BIBLIOTECA REPUBLICANĂ ŞTIINŢIFICĂ AGRICOLĂ
A UNIVERSITĂŢII AGRARE DE STAT DIN MOLDOVA

Director: Ludmila COSTIN
E-mail: costin@uasm.md 

Adresa: str. Mirceşti, 42 , Chişinău MD 2049, Republica Moldova
Tel/fax: (3732) 43 25 92
Web: http://www.uasm.md/library/ 
E-mail: biblio@uasm.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

2003

40. Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă: 
1933 - 2003 / alcăt. : Ludmila Costin, Viorica 
Ciorbă ; red. : Tatiana Dobrovolschi. – Ch., 2003. 
– 28 p.

Lucrarea este prilejuită de împlinirea a 70 ani de 
la fondarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agrico-
le, centru de coordonare a resurselor informaţionale 
agrare în RM, deţinătoarea celei mai variate şi complete 
colecţii de documente de profil agrar. Lucrarea începe 

cu o cronică a evenimentelor, urmează capitolul Biblioteca Republicană Ştiinţifică 
Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în care sînt prezentate 
realizarile Bibliotecii susţinute de diagramele: Structura torentului documen-
tar conform principiului de limbă; Structura torentului de documente conform 
principiului tematic; Structura torentului de documente după principiului ti-
pologic; Dezvoltarea colecţiilor (1933-2002). Lucrarea se încheie cu o listă a 349 
de colaboratori care au activat în Bibliotecă în această perioadă de timp.
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Materialele conferinţelor ştiinţifice 
şi simpozioanelor

2003

41. Spaţiul informaţional modern – o provocare 
pentru biblioteci : rez. comunic. conf. şt. din 8 oct. 
2003 / resp. de ed. : Ludmila Costin ; Bibl. Rep. Şt. 
Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. – Ch., 
2003. – 38 p.

Lucrarea reuneşte rezumatele comunicărilor pre-
zentate la Conferinţa Ştiinţifică din 8 octombrie 2003, 
dedicată aniversarii de 70 ani de la fondarea Bibliotecii 
Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova. 

Volumul este structurat în două secţiuni: 1. Bibliotecile Republicii Mol-
dova în contextul tranziţiei la o societate informaţională; 2. Resurse lingvistice: 
componenţă, elaborare, aplicare. Autorii comunicărilor: L. Costin, N. Zavtur, L. 
Corghenci, N. Goian, S. Ciubrei; L. Karnaeva, E. Balmuş. Iu. Tătărescu, L. Roşca, 
Z. Bădărău, L. Malahova, M. Vatamanu, A. Brînza, E. Zasmenco, Z. Gribincea, 
V. Ciorba, E. Madan.

Dicţionare. Lexicoane. Calendare

2004

42. Fitotehnie : minitezaur / alcăt. : Viorica Ciorbă, 
Ecaterina Madan ; resp. de ed. : Ludmila Costin ; 
consultant : Ştefan Moraru, Liubovi Karnaeva ; Bibl. 
Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. 
– Ch., 2004. – 36 p.

Prezentul minitezaur reprezintă prima etapă în reali-
zarea tezaurului agricol destinat pentru indexarea şi regă-
sirea informaţiei în sistemul automatizat al BRŞA. Această 
fasciculă integrează termeni din domeniul fitotehniei. Ca 

surse de selectare a termenilor au servit dicţionarele terminologice, tezaurele de 
profil agrar în alte limbi, enciclopediile, documentele ştiinţifice curente de valoare, 
tratatele din domeniul fitotehniei. Baza metodologică de realizare a tezaurului 
au constituit-o tezaurul agricol AGROVOC, STAS 10711-89 Reguli generale 
pentru elaborarea şi dezvoltarea tezaurelor monolingve. Selectarea termenilor 
a fost realizată în baza următoarelor principii: actualitate, caracter ştiinţific, 
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domeniu etc.  
Materialul este prezentat în ordinea alfabetică a descriptorilor de bază pre-

cedaţi de familiile acestora. Fiecare descriptor este însoţit de un echivalent în 
limba engleză şi unul în limba rusă în scopul de a facilita prelucrarea şi regăsirea 
informaţiei în alte limbi şi de a servi ca instrument de lucru în cadrul schimbului 
internaţional de informaţii. Conţine note explicative.

Ghiduri

2005

43. Ciorba, V. Ghidul resurselor electronice de 
profil agrar / Viorica Ciorba, Ana Rurac ; Bibl. Rep. 
Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. – 
Ch., 2005. – 55 p. – ISBN 978-9975-64-062-6. 

Lucrarea autoarelor Viorica Ciorba şi Ana Rurac are 
ca scop facilitarea accesului utilizatorilor la re-sursele 
electronice de profil agrar. Informaţia este sistematizată 
după domenii, respectiv, fiecărui domeniu îi corespunde 
un compartiment, iar în cadrul fiecărui compartiment, 

informaţia este aranjată în baza genurilor de resurse electronice: portaluri, 
motoare de căutare, directorii web, baze de date, reviste electronice, diverse site-
uri de profil. În ghid au fost incluse reviste care au numai versiunea electronică, 
dar şi cele care există în două versiuni: electronică şi tipărită. Pentru a atenţiona 
utilizatorul asupra informaţiei privind plagiatul şi a facilita perfectarea propriilor 
lucrări, în ghid a fost introdus compartimentul „Citarea surselor de informaţie 
electronică”. Înregistrările din compartimentul „Resurse electronice cu acces 
offline depozitate în colecţia BRŞA” sînt adnotate selectiv.

Lucrarea se încheie cu o listă de adrese ale surselor electronice de profil agrar 
generate de BRŞA si o lista a Bibliotecilor Agricole. Conţine: glosar, bibliografie. 
Publicaţia este destinată studenţilor, profesorilor, cercetătorilor, specialiştilor şi 
celor interesaţi de domeniul agriculturii. 

                          2007

44. Rurac, Ana. Publicaţii electronice de referinţă în 
domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente : ghid 
/ Ana Rurac, Viorica Lupu ; resp. de ed. : Ludmila 
Costin ; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat 
din Moldova. – Ch., 2007. – 47 p. – ISBN 978-9975-64-
033-6.
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Prezentul ghid pune la dispoziţia utilizatorilor publicaţii electronice de re-
ferinţă în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente, accesibile în mod gratuit pe 
Internet. Lucrarea include informaţii privind 40 de enciclopedii, 68 de dicţionare, 
78 de ghiduri şi 100 de glosare on-line structurate în două capitole: Publicaţii de 
referinţă cu caracter universal; Publicaţii de referinţă specializate pe domenii (drept, 
economie, agricultură, horticultură, protecţia plantelor, fitotehnie, biotehnologie, 
genetică, biologie, botanică, silvicultură, ecologie, mediu înconjurător, zootehnie, 
medicină veterinară, mecanizarea şi automatizarea agriculturii, tehnică). În ghid 
informaţia este sistematizată pe domenii, iar în cadrul fiecărui domeniu – conform 
genurilor publicaţiilor de referinţă. 

Chidul este un instrument util care facilitează prestarea unor servicii de re-
ferinţă de calitate şi este destinat utilizatorilor de informaţie agrară, studenţilor, 
cercetătorilor, bibliotecarilor. Ediţiile de referinţă incluse în ghid au fost accesate 
la data de 01.05.07.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1964

45. Кушниренко, Г. Е. Кукуруза в Молдавии : библиогр. указ. лит. 
за 125 лет (1838-1963 гг.) / Г. Е. Кушниренко ; Кишинев. сельхоз. ин-т. 
– Ch. : Cartea moldovenească, 1964. – 220 p.

1967

46. Библиографический указатель научных работ Кишиневского 
сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе [1918-1965] / 
сост. : П. Ф. Данилкин ; Кишинев. сельхоз. ин-т. – Ch., 1967. – Vol. 49. 
– 59 p.

1990

47. Указатель периодических изданий, поступивших в библиотеку 
в 1977 г. / Кишинев. сельхоз. ин-т., Науч. биб-ка. – Ch., 1990. – 16 p.

1994

48. Сахарная свекла в Молдове : библиогр. указ. лит. за 1948-1990 
годы / сост. : Е. И. Козьма ; ред. : В. В. Голубкова ; Гос. Аграрный ун-т 
Молдовы, Науч. биб-ка. – Ch., 1994. – 58 p.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova

40



2004

49. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a 
UASM : În vol. / alcăt. : Ludmila Babâră ; red. : Grigore Dumitraş, Viorica 
Ciorbă ; resp. de ed. : Ludmila Costin – Ch., 2004. – Vol.1: Facultatea 
Medicină Veterinară (anii 1966-1995). – 155 p. – Ind. : p. 137-155. – ISBN 
9975-64-032-X.

Biblioteca Ştiinţifică Agricolă prin lucrarea „Bibliografie selectivă a publicaţiilor 
cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM. Facultatea Medicină Veterinară” 
iniţiază seria „Publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM”. Lucrarea 
a apărut cu prilejul aniversării a 30 ani de învăţămînt superior medical veterinar 
din Republica Moldova şi oglindeşte rezultatele ştiinţifice ale cadrelor didactice şi 
ştiinţifice ale Facultatăţii Medicină Veterinară obţinute în perioada anilor 1966-
1995. 

Materialul este structurat în 13 capitole, în interior aranjarea urmează conform 
genurilor de documente: lucrări didactice, studii şi articole, autoreferatele tezelor 
de doctor, iar în cadrul genurilor, în ordine alfabetică a autorilor şi titlurilor. 
Publicaţiile din periodicele bilingve sînt indicate în limba română, specificîndu-
se: idem în limba rusă. Pentru facilitarea regăsirii informaţiei, conţine un index 
de nume. Lucrarea este destinată profesorilor şi studenţilor de la Facultatea Me-
dicină Veterinară, medicilor veterinari, specialiştilor care activează în domeniul 
medicinii veterinare şi tuturor celor care se interesează de realizările ştiinţei şi 
practicii în domeniul dat. 

Lucrarea este însoţită de un Cuvînt înainte semnat de Gheorghe Donica, 
Decanul Facultăţii Medicină Veterinară, din care aflăm ca această bibliografie 
constituie o „preţioasă zestre ştiinţifică”, rezultat al stăruinţei şi muncii asidue a 
cîtorva generaţii de promotori ai ştiinţei medicale veterinare.

50. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor 
didactice şi ştiinţifice a UASM : În vol. / alcăt. : 
Tatiana Israfilov, Liliana Boaghe ; red. : Vasile 
Babuc ; resp. de ed. : Ludmila Costin – Ch., 2004. 
– Vol. 2 : Facultatea Horticultură (anii 1966-1995). 
– 235 p. – Ind. : p. 216-235. – ISBN 9975-64-033-8. 

Biblioteca Ştiinţifică Agricolă, prin lucrarea „Bib-
liografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi 
ştiinţifice ale UASM, Facultatea Horticultură”, con-

tinuă seria „Publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM”. Lucrarea 
bibliografică conţine o informaţie amplă despre publicaţiile ştiinţifice realizate de 
către cadrele didactice, doctoranzii şi studenţii Facultăţii Horticultură în anii 
1966-1995. Descrierile bibliografice sînt structurate pe compartimente: Proble-
me generale ale horticulturii; Personalităţi în horticultură; Biologia culturilor 
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horticole; Genetica şi selecţia culturilor horticole; Agrotehnica culturilor horticole; 
Protecţia plantelor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor culturilor; Legumicultura; 
Pomicultura; Viticultura. 

În interiorul compartimentelor, materialul este aranjat conform genurilor de 
documente, iar în cadrul genurilor este expus în ordinea alfabetică a autorilor 
şi titlurilor. Publicaţiile din periodicele bilingve sînt indicate în limba română, 
specificîndu-se: idem în limba rusă. Conţine un index de nume, care ajută la 
regăsirea rapidă a informaţiei. Lucrarea este destinată profesorilor şi studenţilor de 
la Facultatea Horticultură, specialiştilor care activează în domeniul horticulturii. 

Lucrarea este însoţită de un Cuvînt înainte semnat de Vasile Babuc, membru - 
corespondent al Academiei de Stiinte a RM, profesor universitar. Dlui evidenţiază 
potenţialul didactico-ştiinţific al Facultăţii Horticultură, competenţa, străduinţa 
şi munca colaboratorilor în formarea generaţiilor de specialişti, crearea şcolilor 
didactice şi ştiinţifice, recunoscute în ţară şi străinătate.

51. Biotehnologii vegetale : Ind. bibliogr. / Univ. 
Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă 
; alcăt. : L. Babâră, Galina Comarov ; red. : Iulia 
Tătărescu ; resp. de ed. : Ludmila Costin. – Ch., 
2004. – 132 p. – Ind. : p. 101-132. – ISBN 9975-9855-
4-8. 

Indexul bibliografic Biotehnologii vegetale, rea-
lizat de Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, 
este o primă încercare de a releva realizările anilor 
1995 - 2003 în acest domeniu. Pentru a facilita acce-

sul la informaţie în lucrare s-au inclus, cu prioritate, publicaţii din colecţiile 
bibliotecilor din RM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă al UASM, 
Biblioteca Naţională a RM, Biblioteca Centrală Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică. Bibliografia conţine 
peste 640 de titluri de cărţi şi articole şi poate servi drept ghid ştiinţifico-practic 
în domeniul biotehnologiilor moderne, adresat studenţilor, doctoranzilor, cadrelor 
didactice, specialiştilor şi tuturor celor interesaţi de domeniul bioteh-nologiilor.

Materialul este structurat tematic. În interior, compartimentele sînt divizate 
după tipul publicaţiilor: materiale didactice, monografii, broşuri; articole. Descri-
erile bibliografice sînt prezentate în ordine alfabetică (autor sau titlu) conform 
limbii publicaţiei originale – în ordinea alfabetului latin şi chirilic. Bibliografia 
este înzestrată cu un index de nume şi anexa Resurse electronice, instrumente 
care vor facilita atît utilizarea indexului, cît şi consultarea altei informaţii la 
temă. Lucrarea beneficiază de un cuvînt înainte semnat de Galina Comarov, conf. 
univ. , dr. în ştiinţe biologice UASM, Facultatea de Agronomie, catedra Selecţie, 
Genetică şi Biotehnologii şi a culturilor agricole.
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2006

52. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor 
didactice şi ştiinţifice a UASM : În vol. / alcăt. : 
Silvia Mihailov, Iulia Tătărescu ; red. : Nicolae 
Gheorghiev ; resp. de ed. : Ludmila Costin. – Ch., 
2006. – Vol. 3 : Facultatea Agronomie (anii 1966-
1995). – 235 p. – Ind. : p. 216-235. – ISBN 9975-
9855-5-6. 

Bibliografia aceasta este a treia la număr din seria 
Publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale 
UASM. Lucrarea include 2 925 de notiţe bibliografice 

privind publicaţiile cadrelor didactice ale facultăţii Agronomie, apărute în anii 
1966 – 1995. Din autori reţinem numele binecunoscuţilor profesori universitari: 
A. E. Covarschi, V. D. Siminel, M. I. Sidorov, G. N. Vanicovici, L. S. Maţiuc, 
B. P. Pucalov, C. I. Stepanov, C. L. Zagorcea, V. G. Ungureanu ş. a. Materialul 
în lucrare este grupat tematic în 26 de compartimente, acordîndu-se prioritate 
divizării pe genuri de culturi agricole. Bibliografia conţine titluri de monografii, 
studii, articole, autoreferate, index de nume. 

Bibliografia este însoţită de un Cuvînt înainte semnat de A. Palii, prof. 
univ. decanul facultăţii Agronomie în care se menţionează că aceste publicaţii 
vor contribui la dezvoltarea ştiinţei agricole şi biologice, vor servi la formarea 
viitoarelor generaţii de specialişti cu studii universitare în domeniul agriculturii. 
Această lucrare bibliografică este un instrument util de informare pentru toţi 
cei care ar vrea să se documenteze asupra preocupărilor ştiinţifice ale cadrelor 
didactice de la facultatea Agronomie. 

2007

53. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadre-
lor didactice şi ştiinţifice a UASM: În vol. / 
alcăt. : Ecaterina Madan ; red. : G. Marian ; resp. 
de ed. : Ludmila Costin. – Ch., 2007. – Vol. 4 : 
Facultatea Mecanizarea şi electrificarea agricul-
turii (anii 1966-1995). – 235 p. – Ind. : p. 216-235. 
– ISBN 9975-9856-6-4. 

Prezenta lucrare continuă seria Publicaţii 
ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM 
şi sistematizează publicaţiile ştiinţifice ale cola-

boratorilor Facultăţii Mecanizarea şi Automatizarea Agriculturii, editate în 
ţară şi străinătate în anii 1966 -1995. Numărul referinţelor semnalate în lucrare 
se ridică la 2 219. Ele sînt structurate în 8 compartimente, în conformitate cu 
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direcţiile principale de cercetare realizate în cadrul facultăţii. Bibliografia include 
lucrări de o importanţă deosebită pentru ingineria agrară, semnate de vestiţi 
savanţi, eminenţi oameni de ştiinţă ca: Iu. Petrov, Gh. Laşco, Al. Safronov, 
E.Ţâmbalist, L. Dehteari, V. Cosov, V. Leveneţ, V. Pobedinschi, I. Lacustă. Se 
menţin în continuare normele tehnice ale celor trei fascicule apărute în cadrul 
seriei. Lucrarea conţine un index de nume, care înlesneşte regăsirea informaţiei. 

Lucrarea este însoţită de un Cuvînt înainte semnat de Grigore Marian, 
Decanul FMAA, conf. univ. Semnatarul apreciază apariţia lucrării ca pe un 
„ghid valoros atît pentru savanţii cu renume, cît şi pentru tinerii cercetători 
din ingineria agrară”. Bibliografia este destinată profesorilor şi studenţilor de 
la Facultatea Mecanizarea şi Automatizarea Agriculturii, cercetătorilor, spe-
cialiştilor şi tuturor celor care se interesează de relizările ştiinţei şi practicii din 
domeniul mecanizării şi automatizării agricole.

2010

54. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor 
didactice şi ştiinţifice a UASM : În vol. / alcăt. : 
Ecaterina Madan, Elena Labliuc ; red. resp. de ed. : 
Ludmila Costin. – Ch. : CEP UASM, 2010. – Vol. 6 : 
Facultatea Hidroamelioraţii şi Cadastru Funiciar 
(anii 1966-1995). – 105 p. – Ind. : p. 97-105. 

Seria Publicaţii ale cadrelor didactice şi şti-
inţifice ale UASM s-a îmbogăţit cu încă o lucrare în 
care sînt însumate rezultatele ştiinţifice şi didactice ale 
colaboratorilor facultăţii Hidroamelioraţii şi Cadastru 

Funciar în perioada anilor 1966-1995, care s-au efectuat pe mai multe direcţii: 
elaborarea tehnologiilor de optimizare a proiectării şi exploatării sistemelor de 
hidroamelioraţie, tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole cu 
consum redus de apă şi energie; elaborarea metodelor şi procedeelor ecologice, etc. 

Bibliografia include lucrări semnate de cercetători precum: I. Gusac, B. Buh-
binder, P. Nicorici, A. Nacu, S. Greşeli, I. Ştefîrţă, T. Coşuleanu, O. Melniciuc, 
A. Fedoreţ, Iu. Mongoloy, V. Prodan, C. Tarnovschi şi alţii.

Descrierile bibliografice ale publicaţiilor sînt structurate şi aranjate pe com-
partimente tematice şi conform genurilor de documente: cărţi, broşuri, articole 
şi brevete de invenţie, iar în cadrul genurilor - în ordinea alfabetică a autorilor 
şi titlurilor. Lucrarea este însoţită de un index de nume organizat în 2 rînduri 
alfabetice: cu caractere latine şi cu caractere chirilice. 

Cuvîntul înainte îl semnează Teodor Moraru, conferenţiar universitar, de-
canul facultăţii Cadastru şi Drept. 

Bibliografia este destinată profesorilor şi studenţilor de la Facultatea Hidro-
amelioraţii şi Cadastru Funciar, cercetătorilor, specialiştilor, practicienilor ce 
activează în domeniu şi tuturor celor ce se interesează de realizările ştiinţei şi 
practicii din domeniul îmbunătăţirilor funciare şi cadastrului.
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55. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor 
didactice şi ştiinţifice a UASM : În vol. / alcăt. : 
Ludmila Babără, Elena Labliuc ; red. : Nicolae 
Eremia ; red. resp. de ed. : Ludmila Costin. – Ch. : 
CEP UASM, 2010. – Vol. 7 : Facultatea Zootehnie 
(anii 1966-1995). – 174 p. – Ind. : p. 156-174. 

Este o bibliografie apărută în Seria Publicaţii ale 
cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM, Facultatea 
Zootehnie în perioada anilor 1966-1995. Materialul 
inclus în această bibliografie este rezultatul activităţii 

ştiinţifice a cadrelor didactice de la facultate: de la cercetări ştiinţifice la materiale 
didactice şi metodice: manuale, prelegeri, elaborări metodice etc., care vor fi de 
folos nu numai studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, dar şi specialiştilor, 
practicienilor acestui domeniu pentru noi realizări. 
În Cuvîntul introductiv, Nicolae Eremia, decanul Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii menţionează importanţa realizărilor ştiinţifice şi calea valorificării 
rezultatelor ştiinţifice ale colectivului facultăţii respective.

Bibliografia include 1319 notiţe bibliografice catalogate conform standardelor 
în vigoare. Descrierile bibliografice sînt sistematizate pe diviziuni şi subdiviziuni, 
iar în cadrul fiecărui compartiment în ordine alfabetică. Indexul alfabetic al 
autorilor este realizat în limba română şi rusă.

56. Invenţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale 
UASM: bibliografie / Univ. Agrară de Stat din 
Mol dova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt. : Iulia 
Tătărescu ; resp. ed. : Ludmila Costin ; cop. : 
Ecaterina Costin. – Ch. : CEP UASM, 2010. – 58 p.

Bibliografia „Invenţii ale cadrelor didactice şi 
ştiinţifice ale UASM” ilustrează potenţialul crea-
tiv - inovator al corpului profesoral şi ştiinţific al 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Editarea 

publicaţiilor este una din metodele de valorificare a potenţialului ştiinţific existent 
la universitate. În Cuvînt înainte, Grigore Marian, prorector UASM, dr. hab. în 
ştiinţe tehnice menţionează că „la momentul actual este necesară o dezvoltare mai 
extinsă a abilităţilor creativ-inovatoare a membrilor societăţii”, iar lucrarea de 
faţă este un suport pozitiv în promovarea activităţii de inovare pentru masteranzi 
şi doctoranzi.

Editarea acestei lucrări de către colaboratorii Bibliotecii Republicane Ştiinţifice 
Agrare a avut ca scop înregistrarea documentelor speciale: brevete de invenţii, 
patente, adeverinţe de soiuri de plante, norme în construcţie etc. care confirmă 
realizările activităţii creativ- inovatoare ale corpului profesoral şi ştiinţific UASM. 

Lucrarea este structurată conform tipului documentelor incluse. În interiorul 
diviziunii materialul respectă ordinea alfabetică.
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Aparatul auxiliar, inclus la finele lucrării, va facilita regăsirea informaţiilor. 
Indexul alfabetic al titlurilor documentelor este alcătuit conform Clasificăţii 
Internaţionale a Brevetelor (CIB) care diferă de CZU. Nota asupra ediţiei include 
principalele clase ale CIB.

Descrierile bibliografice sînt alcătuite conform standardului interstatal GOST 
7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Webliografii

57. Lupu, Viorica. Medicină veterinară : webliografie 
/ Viorica Lupu, Ana Rurac ; resp. de ed. : Ludmila 
Costin ; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat 
din Moldova. – Ch., 2007. – 19 p. – ISBN 978-9975-
64-087-9.

Webliografia realizată de Viorica Lupu şi Ana Rurac 
reprezintă un ghid sau o listă cu resurse informaţionale 
electronice pe o anumită temă, accesibile în mod gratu-
it pe Internet. Webliografia include următoarele genuri 

de documente: monografii, tratate, rapoarte ştiinţifice, teze de doctor, manuale, 
cursuri de lecţii, indicaţii metodice fulltext în limbile: română, rusă, engleză şi 
franceză. Majoritatea publicaţiilor electronice incluse în webliografie sunt însoţite 
de imagini, video, fotografii, slide-uri relevante care facilitează transmiterea şi 
asimilarea informaţiei. Resursele electronice au fost accesate la data de 20 iulie 
2007. 

Lucrarea poate fi utilă cercetătorilor, profesorilor, rezidenţilor, studenţilor de 
la Facultatea Medicină Veterinară, crescătorilor de animale, medicilor veterinari 
în scopurile lor educaţionale, profesionale şi practice. 

La baza evaluării resurselor electronice au stat următoarele criterii: notorietatea 
creatorului / autorului, scopul, actualitatea, obiectivitatea, accesibilitatea, calitatea, 
exactitatea, organizarea şi prezentarea informaţiei. Informatiile prezentate conţin 
succinte adnotări. 

Biobibliografii

1979

58. Анатолий Ефимович КОВАРСКИЙ (1904-1974 гг.) / сост. : А. Г. 
Малярик ; под общ. ред. : Г. Я. Рудя ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. 
биб-ка. – Ch., 1979. – 45 p.
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59. Дмитрий Дмитриевич ВЕРДЕРЕВСКИЙ (1904-1974 гг.) / сост. : Л. 
В. Аленицкая ; ред. : В. В. Голубкова ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. 
биб-ка. – Ch., 1979. – 51 p.

1982

60. Лука Степанович МАЦЮК (1910-1974 гг.) / сост. : Т. М. Бундуки 
; ред. : Л. В. Аленицкая ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. биб-ка. – Ch., 
1982. – 34 p.

1989

61. Мечислав Александрович ПЕЛЯХ (1904-1981 гг.) / сост. : М. А. 
Лесник ; ред. : В. В. Голубкова ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. биб-ка. 
– Ch., 1989. – 51 p.

1991

62. Леонид Васильевич КОЛЕСНИК (1908 - 1965) / сост. : Е. Г. 
Ценькова ; ред. : В. В. Голубкова ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. биб-
ка. – Ch., 1991. – 40 p.

Cataloage

1983

63. Сводный каталог отечественной периодики по сельскому хо-
зяйству и смежным наукам, находящейся в фондфх крупнейших 
библиотек Молдавской ССР (1945-1978 гг.) / сост. : Л. В. Аленицкая, 
Т. М. Бундуки ; ред. : В. В. Голубкова ; Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. 
биб-ка. – Ch., 1983. – 137 p.

2002

64. Catalogul publicaţiilor periodice existente în 
colecţia BRŞA / alcăt. : Ana Cechirlan ; resp. de ed. 
: Ludmila Costin ; red. : Viorica Ciorbă ; Bibl. Rep. 
Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. – 
Ch., 2002. – 94 p.

Lucrarea reflectă/conţine toate publicaţiile periodice 
naţionale şi străine existente în colecţiile BRŞA. De-
scrierile bibliografice sînt aranjate conform CZU şi 
includ următoarele elemente: titlul publicaţiei, menţiuni 
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de responsabilitate, oraşul, ţara, editura, anul primei apariţii, periodicitatea, 
note referitoare la istoricul bibliografic al publicaţiei (continuări, scindări, fu-
zionări), ISSN. Fiecare descriere este însoţită de numărul de ordine şi indicele 
CZU. Titlurile publicaţiilor periodice sînt prezentate în limba originalului şi 
în cadrul domeniilor sînt aranjate conform principiului lingvistic: limba româ-
nă, limba rusă, alte limbi. În scopul căutării operative a publicaţiei periodice, a 
fost organizat aparatul auxiliar, alcătuit din index de titluri şi index geografic. 
Catalogul publicaţiilor periodice poate fi accesat on-line.

2003

65. Teze de doctor depuse în colecţia BRŞA / 
alcăt. : Ludmila Babâră, Ana Rurac ; Bibl. Rep. Şt. 
Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. – 
Ch., 2003. – 102 p.

Conţine informatii despre 819 teze de doctor depuse 
în colecţia Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole 
a UASM. Lucrarea este realizată de autoarele Ludmila 
Babâră, Ana Rurac în anul 2003. 

Materialul este structurat în ordinea alfabetică a 
autorilor, prezentată în doua capitole: 1. Teze pentru titlul de doctor (în limba 
română); 2. Teze pentru titlul de doctor (în limba rusă). 

66. Teze de doctor habilitat depuse în colecţia 
BRŞA / alcăt. : Ludmila Babâră, Ana Rurac ; Bibl. 
Rep. Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. 
– Ch., 2003. – 30 p.

Conţine informatii despre 178 teze de doctor habilitat 
depuse în colecţia Bibliotecii Republicane Ştiinţifice 
Agricole a UASM. Lucrarea este realizată de autoarele 
Ludmila Babâră, Ana Rurac în anul 2003. Materialul este 
structurat în ordinea alfabetică a autorilor, prezentată în 

doua capitole: 1. Teze pentru titlul de doctor habilitat (în limba română); 2. Teze 
pentru titlul de doctor habilitat (în limba rusă).

LUCRĂRI DIDACTICE

1989

67. Părerea Dumneavoastră? Ваше мнение? : [Chestionar] / Inst. Agricol 
din Chişinău, Bibl. Şt. – Ed. bilingvă. – Ch., 1989. –18 p.
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1990

68. Библиографическое оформление реферата, курсовой, диплом-
ной и научной работы : метод. указ. для студентов всех форм 
обучения и аспирантов / сост. : Е. И. Козьма ; ред. : В. В. Голубкова ; 
Кишинев. сельхоз. ин-т, Науч. биб-ка. – Ch., 1990. – 16 p.

1998

69. Metodologia aplicării descrierii bibliografice a documentelor / alcăt. 
: Tatiana Israfilov, Natalia Zavtur, Valentina Chitoroagă ; resp. de ed. : 
Ludmila Costin ; red. : Tatiana Israfilov ; Bibl. Rep. Şt. Agricolă a Univ. 
Agrare de Stat din Moldova. – Ch., 1998. – 34 p.

2007

70. Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice/ elab. : Angela Amor-
ţitu, Silvia Ciubrei, Maria Vătămanu ; coord. : Iulia Tătărescu ; Asoc. Bibl. 
din Rep. Moldova. – Ch., 2007 (Centrul Editorial al UASM). – 16 p.

Publicaţii în serie

2001

71. Colecţia “Publicaţii FAO”: bul. bibliogr. / 
alcăt. : Natalia Gula, Nivia Bucur ; red. : Tatiana 
Israfilov ; resp. de ed. : Ludmila Costin ; Bibl. Rep. 
Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. 
– Ch., 2001. – Nr 1. – 42 p.

Primul număr al lucrării îşi propune să deschidă 
accesul spre tezaurul de publicaţii FAO, care constituie 
o sursă informativă şi bibliografică despre cele mai 
noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii agricole din lume. 
Prezenta lucrare cuprinde publicaţiile intrate în colec-

ţia Bibliotecii în perioada anului 2000 şi în continuare va apărea o dată pe an. 
Din ianuarie 2000, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă al UASM 

devine Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova, în cadrul căreia activează Centrul 
de Informare şi Documentare FAO. Centrul Organizaţiei Naţiunilor Unite în 
domeniul Agriculturii şi Alimentaţiei cu sediul la Roma distribuie la adresa 
Bibliotecii diverse categorii de documente ale producţiei editoriale FAO. Biblioteca 
efectuează controlul bibliografic şi valorificarea acestor publicaţii. Descrierile 
bibliografice ale publicaţiilor sînt date în limba originalului şi sînt prezentate în 
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ordinea sistematică conform CZU, în cadrul lor în ordinea alfabetică a titlurilor şi 
un index ISBN. Lucrarea este însoţită de indicii auxiliari ai autorilor şi de titluri. 
Este destinată savanţilor, specialiştilor practicieni din republică, studenţilor 
instituţiilor agricole superioare şi preuniversitare de învăţămînt.

2002

72. Intrări noi în colecţia BRŞA: (iul.-dec. 2002) : Bul. Inf. / alcăt. : Ana 
Cechirlan ; red. : Viorica Ciorbă ; resp. de ed. : Ludmila Costin ; Bibl. Rep. 
Şt. Agricolă a Univ. Agrare de Stat din Moldova. – Ch., 2002. – 138 p.

2003

73. InfoAgrarius : Rev. teoretico-practică / 
Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; dir. L. Costin 
; colegiul de red. : V. Ciorba, A. Cechirlan, L. 
Karnaeva, E. Madan. – Ch., 2003. – Period. 
necunoscută. – Descriere bazată pe Nr.2 (2004)

2003. – Nr 2
2004. – Nr 1,2
2005. – Nr 1,2
2006. – Nr 1
2007. – Nr 1
2009. – Nr 1

Revistă realizată de Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova, directorul publicaţiei: Ludmila Costin, colegiul 
de redacţie: Viorica Lupu, Ana Cechirlan, Liubovi Karnaeva, Natalia Zavtur, 
Valeriu Spînu, Tatiana Dobrovolschi, Iulia Tătărescu, Ecaterina Madan. 

Structura revistei: Teorie şi practică biblioteconomică; FAO & MOLDOVA; 
Bibliotecile lumii; Vocabular biblioteconomic; Oaspeţii noştri; Personalităţi în 
agricultură; În armonie cu natura; Inspiraţii... Intrări noi; Resurse Internet. 
Surprinde prin tematica subiectelor abordate, printr-o eleganţă grafică deosebită. 
Apare din anul 2003.
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BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 
A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”, mun. BĂLŢI

Director: Elena HARCONIŢA
E-mail: harconita.elena@usb.md, elena.harconita@mail.ru; eharconita@
gmail.com
Adresa: str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova
Tel/fax: (373-231) 52-445
E-mail: libruniv@usb.md
Web: http://libruniv.usb.md
Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Ştiinţifică_
Universitară_din_Bălţi
Blog: http://bsubalti.wordpress.com 
Facebook: http://www.facebook.com/
Twitter: http://twitter.com/BSU_Alecu_Russo 
YouTube: http://www.youtube.com/user/libruniv 
Slideshare: http://slideshare.net/libruniv 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/bsu_balti
Calameo: http://ru.calameo.com/accounts/1133349
Google+: https://plus.google.com/

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

2005

74. 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 fondarea Bibliotecii Ştiinţifice şi 
a Universităţii. 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 la un excurs în 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 de 
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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 Bibliotecii 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 
înserează un inventar al mesajelor, impresiilor, doleanţelor oaspeţilor Bibliotecii 
din 1974 pînă în prezent. Capitolul Publicaţii cuprinde circa 551 de descrieri 
bibliografice a lucrărilor, 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.

2011

75. Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de 
ani de activitate / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. 
Stratan ; lector : G. Mostovic ; design : S. Ciobanu ; 
tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 32 p. 
– (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-
070-8 ; http://libruniv.usb.md
 

Lucrarea apare în colecţia aniversară ABRM – 
20 de ani şi include demersul Bibliotecii Ştiinţifice a 

Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor 
din R. Moldova prin Filiala constituită în anul 1991, reconstituită în anul 2007, 
2011.

Sînt relatate momente de la adunarea generală şi atelierul profesional cu 
genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, care a unit bibliotecarii din 
diverse reţele ale municipiului: bibliotecari universitari, din bibliotecile publice, 
din bibliotecile şcolare, biblioteci de colegiu, din şcolile profesionale.

În lucrare sînt evidenţiate activităţile de formare profesională continuă (se-
minare, ateliere, traininguri) desfăşurate în Filială şi Centrul Biblioteconomic 
BŞU în cadrul modulelor: Actualizări în catalogare, clasificare, Cadrul de 
reglementare, Marketing, Comunicare, Informatizare etc. 

Lucrarea conţine imagini foto de la activităţi reprezentative precum şi de 
la întîlnirile cu personalităţi notorii din biblioteconomia modernă: Alexe Rău, 
Claudia Balaban etc.
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Politici. Strategii. Programe. Rapoarte profesionale
1961

76. Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu 
Russo” pentru anii de învăţămînt 1961-1976 / Bibl. Şt. – Bălţi, 1961. – 
1976. – Tit. şi text în lb. rusă

1966

77. Planul de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru anii de studii 1966 - 1968 / Bibl. Şt. – Bălţi, 1966-
1968. – Tit. şi text în lb. rusă

78. Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu 
Russo” pentru anii 1966 - 1977 / Bibl. Şt. – Bălţi, 1966-1976. – Tit. şi text 
în lb. rusă 

1967

79. Planul anual de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi pentru anii 1967 - 1978 / Bibl. Şt. – Bălţi,1967. – 
1978. – Tit. şi text în lb.rusă

1978

80. Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic 
„Alecu Russo” pentru anii 1978 - 1990 / Bibl. Şt. – Bălţi, 1978-1990. – Tit. 
şi text în lb. rusă

1979

81. Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic de 
Stat „Alecu Russo”din Bălţi pentru anul 1979-1991 / Bibl. Şt. – Bălţi, 
1979-1991. – Tit. şi text în lb.rusă

1991

82. 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.                       2000. – 2001. – 83 p.
1992. – 1993. – 47 p.: tab.,fot..       2001. – 2002. – 91 p. : tab., fot
1993. – 1994. – 75 p.: tab., fot.       2002. – 2003. – 74 p. : tab., fot.
1994. – 1995. – 37 p.                       2003. – 2004. – 75 p. : tab.
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1995. – 1996. – 74 p.          2004. – 2005. – 112 p.: tab.
1996. – 1997. – 62 p.          2005. – 2006. – 97p. : tab.
1997. – 1998. – 65 p.          2006. – 2007. – 118 p. : tab.,fot. 
1998. – 1999. – 86 p.          2007. – 2008. – 155 p. : tab.,fot.
1999. – 2000. – 75 p. 

1992

83. Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru anul 1992 - 2006 / Bibl. Şt. – Bălţi,1992 – 2006

 1992. – 76 p. 
 1993. – 69 p.              2000. – 91 p. 
 1994. – 75 p.              2001. – 89 p.
 1995. – 69 p.              2002. – 51 p.
 1996. – 90 p.              2003. – 45 p.
 1997. – 93 p.              2004. – 53 p.
 1998. – 72 p.              2005. – 63 p.
 1999. – 71 p.              2006. – 59 p.

2006

84. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007-2009 / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; coord. ed. : Elena Harconiţa ; elab. : Centrul 
Managerial ; red. : E. Stratan. – Bălţi, 2006 – 2008

2007. – 2006. – 77 p. : tab.
2008. – 2007. – 84 p. : tab.
2009. – 2008. – 73 p. : tab.

2007

85. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : 
Raport statist. 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. – Ch. ; Bălţi, 
2007. – 51 p. : tab. – ISBN 978-9975-50-007-4 ; http://
libruniv.usb.md

Această publicaţie apare 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 
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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 a activităţii bibliotecilor şcolare din 
Republica Moldova pentru anul 2006. 

86. Raport statistic: termeni şi definiţii / prelucr. : D. Caduc, E. Stratan. – 
Bălţi, 2007. – 6 p. – (Col. Ghidul Bibliotecarului)

            2008

87. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifi-
că – Centru informaţional indispensabil 
procesului educaţional şi ştiinţific : 
Importante realizări 2007 : [ Raport prez. 
în cadrul Şedinţei Senatului US „Alecu 
Russo” din Bălţi] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; design / cop. : S. 
Ciobanu, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – 29 p.

           2009

88. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2010 - 2011 / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; coord. ed. : Elena Harconiţa ; elab. : Centrul 
Managerial ; red. : E. Stratan. – Bălţi, 2009 – 2010

2010. – 2009. – 114 p. : tab.
2011. – 2010. – 115 p. : tab.
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89. 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.

          2011

90. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Activitatea 
ştiinţifică : Realizări 2006-2010 ; Strategie 2011-2015 / E. Harconiţa, L. 
Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2011. – 4 p.

Documentul evidenţiază cercetarea în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor 
informării, care a înregistrat în anii 2006-2010 performanţe calitative pe di-
recţiile principale de investigare: Eficientizarea proceselor bibliotecare pentru 
evoluarea şi optimizarea serviciilor şi produselor bibliotecare; Diversificarea 
colecţiilor şi asigurarea accesului la resursele informaţionale pe diverse suporturi; 
Informatizarea Biblioteciii: circa 500 de lucrări ştiinţifice: monografii, lucrări 
bio şi bibliografice, publicaţie periodică, dicţionare, cataloage, anuare, ghiduri 
metodice, inclusiv 305 articole în presa de specialitate. Au fost iniţiate colecţiile: 
Bibliographia Universitas, Vestigia Semper Adora, Doctor Honoris Causa, Pro-
fesionalizare, Cultura Informaţiei, Biblioteca Ştiinţifică – 65. În această perioadă 
66 de bibliotecari au susţinut / confirmat grade de calificare: conferire - 34 / 
confirmare – 32 (superior – 10 ; gradul I – 11 / 7 ; gradul II – 23 / 15).

Strategia din 2011 - 2015 stipulează:

- Desfăşurarea activităţii ştiinţifice în conformitate cu programul strategic, 
parte componentă al Strategiei BNRM pentru anii 2010-2015.

- Dezvoltarea calitativă a colecţiilor ştiinţifice, completarea continuă a bazelor 
de date locale, asigurarea accesului la resursele informaţionale on-line.

- Crearea Repozitoriului Instituţional.
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91. Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Repub-
lica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa 
(red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. 
Răileanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM 
; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo ; design : S. 
Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Bibl. Şt., 
2011. – 75 p. : tab. – ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-
9975-50-068-5 ; http://libruniv.usb.md

Prezenta lucrarea a apărut în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani de 
activitate dedicată consemnării a 20 de ani de la constituirea Asociaţiei Bib-
liotecarilor din Republica Moldova.

În lucrare au fost incluse sinteze şi analize statistice din sistemul de biblioteci 
şcolare din RM pe anii 2005 - 2010, efectuate în baza cumulării de către centrele 
Biblioteconomice din Chişinău şi Bălţi a Tabelelor centralizatoare (Dări de seamă 
anuale) prezentate de către responsabilii de activitatea a 650 de biblioteci şcolare 
din municipii, oraşe şi raioane. 

Materialul din lucrare este structurat în capitolele: 1. Reţeaua Bibliotecilor 
din  învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova prin prisma 
datelor statistice; 2. Număr de biblioteci; 3. Colecţii; 4. Utilizarea Bibliotecii; 
5. Servicii electronice; 6. Împrumutul interbibliotecar; Personalul.

Diagramele reflectă dinamica evoluţiei colecţiilor şi serviciilor bibliotecare 
din sistemul de biblioteci școlare din RM. Lucrarea este expusă online pe siteul 
Bibliotecii http://libruniv.usb.md în Publicații, în Biblioteca Digitală, pe blogul 
BȘU, Filialei BIN și pe profilul Bibliotecii în siturile de socializare: Facebook, 
Twitter, Slideshare, Calameo.
 
92. Strategia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
pe anii 2011 - 2015 / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; Centrul 
Managerial – Bălţi, 2011. – 10 p.

Acest document stipulează misiunea, valorile şi funcţiile Bibliotecii 
universitare de la Bălţi, clasată de Guvernul R.Moldova (Hotărîrea Guvernului 
nr. 381 din 13 aprilie 2006, Anexa 4) la categoria superioară şi care satisface 
necesităţile de informare, instrure, cercetare şi educare a comunităţii universitare 
la cel mai înalt nivel prin dezvoltarea şi diseminarea resurselor informaţionale 
tradiţionale şi on-line, utilizarea tehnologiilor web 2.0, educaţia utilizatorilor 
pentru cultura informaţiei, oferirea spaţiilor propice şi atractive pentru instruire. 

Documentul creionează 6 direcţii strategice de dezvoltare: îmbunătăţirea 
cunoştinţelor utilizatorilor; construirea unui mediu digital de căutare şi de 
regăsire a informaţiilor; dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de 
bibliotecă, calificarea şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii performanţelor 
personalului; dezvoltarea cercetării în domeniul biblioteconomic şi a ştiinţelor 
informării; garantarea resurselor financiare. Obiectivele de realizare: creşte-
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rea calităţii serviciilor oferite, extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin 
utilizarea Internetului şi a diverselor baze de date (dezvoltarea paginii Web a 
Bibliotecii, a serviciilor Web 2.0, Biblioteca 2.0); evaluarea colecţiilor prin studii 
bibliometrice asupra celor mai solicitate segmente ale colecţiilor; dezvoltarea com-
petenţelor bibliotecarilor în vederea ridicării profesiei de bibliotecar la nivelul 
european etc.

Documente de reglementare / transfer tehnologic

1993

93. Documente de reglementare în biblioteca instituţiei preuniversitare 
de învăţămînt : Documente tipologice / аlcăt. : E. Harconiţa. – Bălţi, 1993. 
– 10 p.

2007

94. Agenţia Bibliografică universitară : Concept / alcăt. : E. Harconiţa, E. 
Scurtu. – Bălţi, 2007. – 1 p.

95. Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare / 
red.-coord. : E. Harconiţă ; colegiul 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 regle-
mentare conţine documentele principale privind baza 
normativă de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Şti-

inţifice, 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 prezentate 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.
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2009

96. Traseul tranzactiei de referinţe. Procesul de comunicare/ interac-
ţiune între bibliotecarul de referinţă-utilizator : Hartă-traseu / Bibl. Şt. 
a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Natalia Culicov, Elena 
Stratan ; red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2009. – 2 p

2010

97. 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, 2010. – 174 p. – (Colecţia 
Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-931-10-6 ; 
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_
bcii/cadru_regl.pdf

 Biblioteca universitară, în calitatea sa de structură organizaţională a Uni-
versităţii, 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, aflată 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.

98. Achitarea utilizatorului cu Biblioteca : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : L. Răileanu ; red. coord. : E. 
Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 3 p.

99. Analiza documentară. Monografii curente, resurse electronice, docu-
mente audio-vizuale : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt. : I. Zalîgaeva ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. 
Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.
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100. Calea buletinului de cerere în Bibliotecă : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : L. Răileanu, E. Cristian, I. 
Zalîgeva ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 
2010. – 5 p.

101. Calea documentului în Bibliotecă : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : T. Prian, I. Zalîgaev, E. Cristian ; 
red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

102. Catalogul electronic al Bibliotecii : Paşaport / Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : R. Cazacu, V. Ganea ; red. coord. : E. 
Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

103. Catalogul electronic OPAC : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : N. Culicov ; red. coord. : E. Harconiţa ; 
red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

104. Clubul BiblioSpiritus : Concept / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt. : V. Topalo ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. 
Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

105. Depozit Legal Universitaria : Instrucţiune tehnol. / Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Cristian ; red. coord. : E. Harconiţa 
; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

106. Distribuirea documentelor noi în colecţie : Instrucţiune tehnol. / 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : T. Prian, P. Spînu, 
E. Cristian ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 
2010 – 3 p.

107. Elaborarea materialului promoţional : Indicaţie metodică / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : S. Ciobanu ; red. coord. : E. 
Harconiţa. – Bălţi, 2010. – 2 p.

108. Eliminarea documentelor din colecţie : Instrucţiune tehnol., Hartă-
traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Cristian, 
P. Spînu, I. Zalîgaev ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. 
Stratan. – Bălţi, 2010. – 6 p.

109. Expoziţii de documente : Indicaţie metodică / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : V. Topalo ; red. coord. : E. Harconiţa. – 
Bălţi, 2010. – 4 p.

110. Expoziţii tematice on-line : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : V. Topalo, A. Cucu ; red. coord. : E. 
Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 1 p.
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111. Gestionarea Fondului de Schimb : Instrucţiune tehnol. Hartă-traseu 
/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : T. Prian, P. 
Spînu, E. Cristian ; red. coord. : E. Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. 
– Bălţi, 2010. – 9 p.

112. Prezentarea unei reviste bibliografice : Indicaţie metodică / Bibl. Şt. 
a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : V. Ganea ; red. coord. : E. 
Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

113. Programul aplicativ Achiziţii noi : Instrucţiune tehnol. / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : I. Zalîgaev ; red. coord. : E. 
Harconiţa ; red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 4 p.

114. Programul Noul Utilizator : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : L. Răileanu ; red. coord. : E. Harconiţa ; 
red. : L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

115. Verificarea colecţiilor uzuale : Instrucţiune tehnol. Hartă-traseu / 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : L. Mihaluţa, E. 
Stratan E. Cristian ; red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2010. – 8 p.

116. Zilele Bibliotecii la Facultate : Hartă-traseu / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : L. Mihaluţa ; red. coord. : E. Harconiţa 
red. : E. Stratan. – Bălţi, 2010. – 2 p.

2011

117. Norme de timp pentru procesele şi activităţile 
infobibliotecare : Ghid / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, 
E. Stratan ; design /cop. / machetare : S. Ciobanu ; 
tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 20 p. – 
(Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-072-2 
; http://libruniv.usb.md
 
 Normarea muncii ocupă un loc important în circuitul 
tehnologic al activităţii Bibliotecii. Normele stabilite corect 

şi aplicarea lor permit organizarea raţională a muncii, folosirea mai eficientă a 
resurselor umane şi materiale, influenţează succesul activităţii instituţiei.
 Prezentul ghid propune Lista Normelor de execuţie a activităţilor specifice 
de biblioteconomie în Biblioteca Ştiinţifică prin cumularea / sintetizarea 
normelor unice de timp pentru procesele bibliotecare testate şi cronometrate în 
anii 2004-2005; 2010-2011. 
 Normele sînt structurate conform direcţiilor principale de activitate a 
Bibliotecii: dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor; organizarea şi conservarea co-
lecţiilor; catalogare, indexare; activitatea informaţională; referinţe bibliografice; 
comunicarea colecţiilor; manifestări culturale; marketing / activitate editorială 
etc.
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 Lucrarea conţine anexe cu modele de Hărţi cronometrice ale proceselor în 
subdiviziuni, după care au fost calculate normele orientative de timp.

Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

1996

118. Bibliotecile şi accesul liber la informaţie [Casetă audio] : Simpoz. 
şt., Bălţi, 1996 / Bibl. Şt. Univ. ; 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 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, L. Parcinov; Zinaida Dolinţă – Ce este 
Internetul. 

2003

119. Biblioteca contemporană în proces de înnoire 
şi modernizare (2003; Bălţi). Biblioteca contempo-
rană în proces de înnoire şi modernizare : Mate-
rialele ses. de comunic., 15 oct. 2003. Activitatea şt. a 
bibliotecarilor în anul 2003 / coord. : E. Harconiţa. 
– Bălţi, 2003. – 94 p. : il. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 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 înserează informaţii despre organizarea Zilelor Bibliotecii 
la Facultăţile Drept, Economie, Muzică şi Pedagogie Muzicală, Pedagogie şi 
Psihologie, unele aspecte de la seminarele promovate pentru bibliotecarii din zona 
de Nord a Republicii în colaborare cu Şcoala de Biblioteconomie din Moldova: 
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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 Lildia Kulikovski). Materialul este însoţit de o cronică 
ilustrată a evenimentelor semnificative.

                                                      
                                                         2005

120. „Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, 
activităţii bibliotecare şi a infrastructurii infor-
maţionale în procesul didactico - ştiinţific uni-
versitar”, conf. şt. (2005 ; Bălţi). Confluenţe şi in-
tegrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a 
infrastructurii informaţionale în procesul didactico 
- ştiinţific universitar: Materialele conf. şt. consa-
crate aniversării a 60-a a Bibl. Univ. bălţene, 4 
noiem., 2005 / coord. : E. Harconiţa ; colegiu red. 
: A. Moraru, E. Stratan, V. Topalo ; design : S. 

Ciobanu. – Bălţi, 2005. – 126 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo”din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-015-9 ; http://libruniv.usb.md/pu 
blicatie/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 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, director 
adjunct 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 ”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). 
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2011

121. „Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de 
partener şi inovator al procesului educaţional şi 
de cercetare ştiinţifică universitară”, conf. şt. (2010 
; Bălţi). Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de 
partener şi inovator al procesului educaţional şi de 
cercetare ştiinţifică universitară : Materialele conf. 
şt., 15 dec. 2010 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; 
colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; 
lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina 
Topalo, Lidia Alexanchin ; design/cop./machetare 

: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2011. – 198 p. – (Biblioteca Ştiinţifică – 65). – 
Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Rez. : lb. engl. – 
Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-052-4 ; http://ru.calameo.com/
read/00113334910ce825abe74

Prezentul volum este dedicat aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii 
Ştiinţifice (12 octombrie 1945). Lucrarea include materialele conferinţei ştiinţifice 
aniversare desfăşurată pe 15 decembrie 2010. Materialul este structurat în 
capitolele: Mesaje de salut şi de felicitare din partea colegilor din ţară; Biblioteca 
Ştiinţifică la 65 de ani: comunicări ale bibliotecarilor universitari; Lansări de carte 
şi expoziţii; Galerie foto.

Mesaje de felicitare şi înaltă apreciere prilejuite de evenimentul aniversar 
au rostit Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof. univ. dr. 
hab. Gheorghe POPA, Ludmila Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor 
din Republica Moldova, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole 
a Universităţii Agrare din Moldova, Alexe Rău, director general, Biblioteca 
Naţională a R.Moldova; Zinaida Sochircă, director general, Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic ULIM; Dr. Lidia Kulikovski, director general, 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” ; Claudia Balaban, director general, 
Biblioteca Naţională Pentru Copii „Ion Creangă; Valentina Chitoroagă, director 
general, Camera Naţională a Cărţii; Dr. Aurelia Hanganu, director, Biblioteca 
Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan a AŞM; Rodica Avasiloaie, director, Biblioteca 
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Lilia Bolocan, director general, 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a R.Moldova (AGEPI); Maria 
Nicorici, şef Catedră Geografie, Biologie şi Chimie. 

În capitolul cu genericul Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani sînt inserate 
comunicările: Păstrând tradiţiile răspundem provocărilor timpului (Elena 
Harconiţa, director), Importanţa prelucrări şi stocării calitative a resurselor 
Bibliotecii: catalogare,sistematizare, indexare (Lina Mihaluţa), director adjunct, 
Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate (Elena Stratan, şef 
serviciu). Urmează comunicările a 23 bibliotecari universitari, care au plasate pe 
slideshare. Lucrarea inserează imagini elocvente de la lucrările conferinţei.
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Dicţionare. Lexicoane. Calendare

2005

122. Universitari bălţeni : Dicţ. biobibliogr. / Bibl. 
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”; 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, sunt 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 ample 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 efectiv o 
contribuţie substanţială la îmbogăţirea tezaurului bibliografic naţional.

                           2008

123. 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, Bibl. Şt. – Bălţi, 2008. – 203 p. 
– (Doctor Honoris Causa). – ISBN 978-9975-931-31-1 
; 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 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Premii

Premii

65



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 foto protagoniştilor. 
Răsfoind filele dicţionarului, cititorul va găsi exemple de biografii trăite cu 
fidelitate şi devotament. Lucrarea conţine indice de nume.

2010

124. 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 
978-9975-50-031-9 ; http://tinread.usb.md:8888/
tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar_finql.pdf; 
http://ru.calameo.com/books/001133349833b8e 
70c6e1

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. 
 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 ştiinţele 
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, Domeni-
ul 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 documentelor.
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Ghiduri

1995

125. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„A. Russo” Bălţi : Ghid pentru cititori / Bibl. Şt. a 
Univ. „Alecu Russo” Bălţi ; alcăt. : E. Harconiţa, F. 
Tlehuci ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi, 1995. – 37 
p.

Ghidul Bibliotecii, realizat cu prilejul jubileului de 
50 de ani ai Bibliotecii şi a Universităţii, cuprinde date 
esenţiale despre istoria fondării Bibliotecii (anul 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 secţii, cataloagele Bibliotecii şi utilitatea lor, informarea 
bibliografică, biblioteca în cifre. 

Ghidul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi se 
adresează tuturor celor interesaţi să cunoască această instituţie, laborator de 
muncă intelectuală, indispensabilă formării studentului ca specialist şi ca 
personalitate.

2004

126. Harta literară a scriitorilor-profesori bălţeni / Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : V. Topalo, E. Harconiţa ; machetare : M. Lefter 
; fot. : A. Semionica. – Bălţi : [s. n.], 2004. – Pliant.

Realizată într-o manieră originală şi elegantă, Harta literară a scriitorilor - 
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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.

127. Programul Roman NetSend : Ghid / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Startan ; red. coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2004. 
– 1 p.

2006 

128. 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, 2006. 
– 14 p. – (Col. Cultura Informaţională)

Ghidul Licenţiatului, realizat în colecţia Cultura 
Informaţională, oferă un suport teoretic şi practic necesar 

studenţilor 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). 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 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.
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2007

129. Ghidul Bibliotecarului / alcăt. : E. Stratan ; red. 
coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2007. – 12 p. – (Col. Cultura 
Informaţională).

Ghidul Bibliotecarului, realizat în colecţia Cultura 
informaţională, constituie un îndrumar, o orientare în 
modul de organizare al 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 online), 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.

130. Ghidul utilizatorului / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo”; red. coord. : E. Harconiţa ; colegiul de red. 
: D. Caduc, E. Stratan, S. Ciobanu (coperta/design). – 
Bălţi, 2007. – 48 p. – (Col. 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 Drepturile şi obligaţiile 
utilizatorilor, reguli privind accesul beneficiarilor în Bibliotecă, împrumutul de 
documente, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, accesarea calculatoarelor de 
către beneficiari, strategii de căutare în cataloage, 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. 
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131. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
= Alecu Russo State University, Bălţi / aut.-alcăt. 
: V. Cabac, I. Gagim, E. Harconiţa ; trad. în lb. engl. 
: I. Ignatiuc [et al.]. – 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 pro-

gramele oferite; Organizarea procesului educaţional; Cercetarea ştiinţifică; Co-
laborare 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

132. 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 ; cop. 
/ desing : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 19 p. – (Colecţia 
Cultura Informaţională) ; http://libruniv.usb.md/publica 
tie/cultinf/ghid_master.pdf

2010

133. Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid 
metodic pentru bibliotecari / T. Aculova, Natalia 
Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : 
Lina Mihaluţa ; trad. din lb. engl. : Marina Şulman ; 
cop. / desing : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 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 uni-
versitari bălţeni în colecţia Profesionalizare. Necesitatea elaborării acestui 
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ghid este dictată de lipsa unui tezaur naţional, material didactic pentru tema 
respectivă, de divergenţele care apar între bibliotecarii-practicieni, de necesitatea 
de a asigura bibliotecarii cu unele decizii metodice, acceptate de noi după gene-
ralizarea experienţei proprii de lucru, după o cercetare şi comparare temeinică a 
recomandărilor oferite de cele mai mari biblioteci contemporane: Biblioteca Con-
gresului 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.

134. 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) ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/ful 
ltext/publ_bcii/ghid_utiliz.pdf

 Ghidul utilizatorului, realizat în colecţia Cultura in-
formaţiei, 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 
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”.

135. Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în 
cercetare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu ; 
red.-resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Lina Mihaluţa ; 
design/cop./tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 34 p. – 
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(Cultura informaţională). – ISBN 978-9975-50-021-0 ; http://libruniv.usb.
md/publicatie/cultinf/refe-rinte.pdf

 În lucrare sînt evidenţiate serviciile de care beneficiază cercetătorul con-
temporan în cadrul Sistemului de informare pus la dispoziţie de Biblioteca 
Ştiinţifică 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, 
Filiala „C. Negri”, Galaţi,¸Colecţia Wilhelmi, Colecţia Institutului Goethe etc.)

Capitolul principal este dedicat regulilor de prezentare a referinţelor bib-
liografice utilizate şi a citărilor din alte opere în vederea elaborării unei lucrări 
ştiinţifice. Autorii prezintă standardele de bibliologie, informare şi documenta-
re cu privire la referinţa bibliografică, elementele obligatorii ale referinţelor 
bibliografice, ce constituie principala sursă de informare pentru alcătuirea re-
ferinţei, prezentarea autorilor, numărul standard, evidenţiere şi punctuaţie, 
inclusiv mostre de descriere bibliografică, prezentarea referinţelor bibliografice la 
tema Management educaţional etc. Ghidul este însoţit de un glosar şi o bibliografie.

2011

136. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” : broşură (rom.-
engl.) / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stra-
tan ; trad. : V. Topalo, L. Alexanchin ; 
lector : G. Mostovic ; design : S.Ciobanu. 
– Bălţi, 2011. – 20 p. – (Col. Ghiduri)

137. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo : Prospect (rom.-

engl.) / E. Harconiţa, 
S. Ciobanu, V. Topalo, 
L. Alexanchin. – Bălţi, 
2011. – 20 p. – (Col. 
Ghiduri)
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138. Ghidul Bibliotecarului / alcăt. : E. Harconiţa, E. 
Stratan ; machetare : S. Ciobanu. – Bălţi, 2011. – 32 p. – 
(Col. Profesionalizare)

139. Harconiţa, Elena. Ghidul Bibliotecarului şcolar / E. 
Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; red. : L. Răileanu ; 
lector : G. Mostovic ; design : S. Ciobanu ; tehnored : N. 
Culicov. – Bălţi, 2011. – 20 p. – (Col. Biblioteci şcolare) 

140. Manualul de Identitate / alcăt. : E. Harconiţa, S. 
Ciobanu, E. Stratan ; design: S. Ciobanu. – Bălţi, 2011. 
– 20 p. – (Col. Biblioteca) 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1974

141. 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, care reflectă meticulos 
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.
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 Se află în colecţiile Bibliotecii Congresului SUA

1979

142. 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. – К., 1979. – 31 p.
 
 În lucrare sînt inserate cele mai importante opere artistice create 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. 

1982

143. Chipul învăţătorului în literatura artistică moldovenească : (Ind. 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. – Ch., 1982. – 20 p.

 Pentru acest indice de recomandare 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 

144. 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. – К., 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

145. 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 găsim nume care au marcat realizări considerabile în 
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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 lucrăuile colaboratorilor Bibliotecii 
Ştiinţifice. Conţine un indice de nume. Este destinat cercetătorilor, profesorilor, 
studenţilor, bibliotecarilor.

146. Методика трудового обучения и профориентация в средней 
школе. 1970-1981 : Библиогр. указ. лит. / НИИ педагогики МП МССР 
; БГПИ им. А. Руссо, Науч. б-ка ; cост. : М. А. Фотеску, Т. С. Оня ; pед. 
: А. Н. Данилишин, Е. Я. Морей. – К., 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. 

147. Молдавия в Великой Отечественной войне : (Рек. библиогр. 
указ.) = Moldova în anii Marelui război pentru apărarea Patriei : (Ind. 
bibliogr. de recomandare) / Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской, БГПИ 
им. А. Руссо, Науч. б-ка. – К., 1983. – 39 p.
 
 Lucrarea conţine documente, monografii, schiţe, memuare, opere artistice 
despre Moldova în anii celui de-al doilea Război Mondial. În indice sînt incluse 
cărţi, capitole din cărţi editate în 1960 -1980, articole din reviste din anii 1976 
– 1980. Materialul este structurat în trei compartimente tematice. În mare 
parte descrierile bibliografice sînt însoţite de adnotări. Lucrarea este destinată 
profesorilor, etnografilor, studenţilor.

1985

148. 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.

149. 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. Бородаева [et al.]. – 
К., 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, sint 
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oferite informaţii referitoare la metodica predării limbii ruse, apoi la metodica 
predării literaturii ruse. Conţine indice de nume.

1986

150. 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. – К. : Тимпул, 1986. – 55 p.

1988

151. Educaţia juridică a elevilor : (Ind. 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. – К. : Тимпул, 1988. – 
36 p.

 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 sint incluse materialele cu 
caracter general, apoi cele cu caracter special. Conţine indice de autori şi titluri. 

1989

152. 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. 

1992

153. 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 didacti-
ce, autoreferate, broşuri, articole din cărţi şi publicaţii periodice sistematizate 
pe facultăţi, catedre în ordine alfabetică. Un capitol aparte cuprinde lucrările 
colaboratorilor Bibliotecii Ştiinţifice

154. Scurtu, E. A. Munca independentă a studentului : Ind. bibliogr. 1985 
- 1990 / E. Scurtu, M. Şleahtiţchi ; Inst. Pedagogic „Alecu Russo” Bălţi, 
Catedra Pedagogie, Bibl. Şt. – Ch., 1992. – 52 p.
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 Lucrarea constituie o încercare de selectare şi sistematizare a literaturii apărute 
în bibliotecile Republicii Moldova în anii 1985-1990, care tratează subiectul vizînd 
activitatea cognitivă independentă a studentulu. Indicele oferă informaţii pentru 
toate categoriile de profesori şi educatori, studenţi de la instituţiile de învăţămint 
pedagogic. 

155. Zaincicovschi, V. C. Pedagogia inovatoare : esenţă, polivalenţă, 
posibilităţi de explorare creativă : Ind. bibliogr. 1980 - 1990 / V.  
Zaincicovschi, M. Şleahtiţchi ; Inst. Pedagogic „Alecu Russo” Bălţi, Catedra 
Pedagogie, Bibl. Şt. ; coord. şi red. : M. Şleahtiţchi. – Ch., 1992. – 55 p.

Indicele bibliografic prezintă litertatura apărută în anii 1980 - 1990 consacrată 
fenomenului pedagogiei inovatoare. Lucrarea este destinată tuturor categoriilor 
de profesori şi educatori, studenţilor, cercetătorilor din domeniul teoriei şi istoriei 
pedagogiei.

1995

156. Biblioteca Universităţii „A. Russo” la 50 de 
ani : Bibliogr. selectivă / Univ. „Alecu Russo” Bălţi, 
Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu ; red. resp. : Faina 
Tlehuci. – Bălţi, 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. Materiale despre 
activitatea Bibliotecii semnate de cititori, vizitatori, invitaţi; 4. Publicaţii metodice. 

157. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1990 
- 1995 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : K. Tabak ; red. resp. : 
F. Tlehuci. – Bălţi, 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 în 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 
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este organizat conform structurii actuale ale Universităţii (1 septembrie 1995), 
avînd următoarea ordine: facultăţi, catedre. În cadrul fiecărei catedre - aranjare 
alfabetică. Este înzestrată cu un indice de nume al autorilor.

158. Universitatea „A. Russo - 50” : Bibliogr. selec-
tivă / Univ. „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. Şt. Univ. ; 
alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : F. Tlehuci. – Bălţi, 1995. 
– 133 p.

Indicele bibliografic prezintă o înregistrare selectivă 
a publicaţiilor referitoare la realizările Instituţiei superi-
oare bălţene timp de 50 de ani. Cele 14 compartimen-
te ale lucrării reflectă toate aspectele de activitate a 
Universităţii. Bibliografia este destinată profesorilor, cer-
cetătorilor, studenţilor.

2000

159. Scurtu, Elena. Cartea rară în limba română în 
colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. Fasc. 1 / 
E. Scurtu, E. Harconiţa ; red. resp. : F. Tlehuci. – 
Bălţi, 2000. – 64 p.

„Prin această publicaţie Biblioteca Universitară 
bălţeană încearcă să consemneze mărturii ale bogatei şi 
valorioasei culturi româneşti de la sfîrşitul secolului 
19, începutul secolului 20, la fel şi să contribuie 
în continuare la edificare 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, filosofie 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.
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2001

160. Informatizarea învăţămîntului / Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria 
Fotescu ; colegiul de red. : Valeriu Cabac (red. resp.), 
Elena Harconiţa. – Bălţi, 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 
al Universităţii, în care sînt expuse problemele generale 

ale informatizării învăţămîntului: concepţii 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 ale 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.

161. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1995 
- 2000 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; red. 
resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 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

162. Asistenţă socială : Tendinţe şi perspective : Bibliogr. selectivă / 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
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Lucrarea bibliografică conţine informaţii în limbile 
română, rusă, engleză ce ţin de aspectele teoretice, 
practice şi axiologice referitoare la rolul, funcţiile, 
caracteristicile şi sarcinile asistenţei sociale. 

Materialul a fost structurat în dependenţă de 
varietatea aspectelor pe care le desemnează 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.

163. 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://tinread.usb.md:8888/tinread/
fulltext/bsu/carte_rara.pdf

Volumul cuprinde descrierea a 202 cărţi în limba 
română din secolele XIX – XX aflate în colecţia de 

carte rarâ a Bibliotecii Universitare din Bălţi. În nota redacţiei, Elena Harconiţa, 
directoarea Biblioteciii 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 altă dată: 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 ordine alfabetică a numelui de autor ori a titlului 
publicaţiei, în unele cazuri după colecţii. Conţine indici de nume şi de subiecte.

164. Lucrările profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală 
(1990-2003) : bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi, Bibl. 
Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, N. Apostol ; red. şi pref. : E. Harconiţa. – Bălţi, 
2003. – 37p.
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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 oglindeşte informaţii privind operele ştiinţifice 
şi didactico-metodice a profesorilor Facultăţii publicate 
de la 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.
 

165. Management educaţional : bibliogr. selectivă / 
alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : L. Stupacenco ; ed. îngr. 
de E. Harconiţa. – Bălţi, 2003. – 170 p. – ISBN 9975-
931-31-6 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bib 
iliografice/bib/managem.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 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 găsite 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

166. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facul-
tăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bib-
liogr. selectivă / 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
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Prezenta lucrare are drept scop reflectarea şi promovarea contribuţiilor 
ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine în felul acesta 
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.

2005

167. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facul-
tăţii Economie : Bibliogr. selectivă / 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/pub 
licatie/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 
economie, care pun în evidenţă contribuţii valoroase în edificarea învăţămîntului 
şi ştiinţei în zona de nord a ţării. 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 Economie şi Management şi Finanţe şi Contabilitate. Lucrarea este 
însoţită de un index de nume şi de titluri, care facilitează utilizarea ei precum 
şi imagini sugestive de la Zilele Bibliotecii la Facultate, lansările de carte ale 
profesorilor Facultăţii la Bibliotecă, reviste informative etc,

168. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945 - 
2005) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : 
A. Nagherneac, T. Aculova ; red. resp. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 472 p. 
– ISBN 9975-931-81-2 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/
bib/contrib_filol.pdf
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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 sînt plasate pe paginile unor 
monografii, manuale, anale ştiinţifice, culegeri, ghiduri, 
dicţionare, cursuri universitare, 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.

169. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facul-
tăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală : Bibliogr. se-
lectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. 
: M. Fotescu, E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa. – 
Bălţi, 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 uni-
versitari. 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 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.
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2006

170. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii 
Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială / Univ. 
de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, 
E. Scurtu ; colegiul de red. : E. Harconiţa (red. resp.), 
D. Caduc. – Bălţi, 2006. – 250 p. – ISBN978- 9975-931-
02-1 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliogra 
fice/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 ma-
nagerială, Asistenţa socială a oamenilor în etate, a penitenciarilor. În vederea 
înlesnirii utilizării acestei lucrări s-au întocmit Indicii de nume, de titluri şi a 
serialelor cercetate.

171. Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 
: Bibliogr. selectivă. 2000 - 2005 / Univ. de Stat 
„Alecu Russo”din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Na-
gherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Har-
coniţa ; red. : Elena Stratan ; red. bibliogr. : Aculina 
Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – ISBN 978- 9975-
931-0-1 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibilio 
grafice/bib/publicatii-2000-2005.pdf

Indicele bibliografic Publicaţii ştiinţifice ale uni-
versitarilor 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 respecti-
vă. 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 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Premii

Premii

84



Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. 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, graţie oportunităţilor 
Bibliotecii Ştiinţifice.

2007

172. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facul-
tăţii Fizică. Tehnică. Matematică şi Informatică / 
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. 
Fotescu, E. Scurtu ; colegiul de red. : E. Harconiţa 
(red. resp.), D. Caduc ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa. 
– Bălţi, 2007. – 420 p. – (Bibliographia Universitas). 
– ISBN 978- 9975-50-017-3 ; http://libruniv.usb.
md/pub-licatie/bibiliografice/bib/contrib_tfmi.
pdf

Lucrare apărută în colecţia Bibliographia Uni-
versitas, elaborată cu prilejul aniversării a 60 de ani ai Facultăţii Tehnică, 
Fizică, Matematică şi Informatică. Bibliografia include 1850 de referinţe pri-
vind 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.

173. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facul-
tăţii Drept / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; 
alcăt. : A. Nagherneac, V. Ganea ; ed. îngrijită : E. 
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 
2007. – 120 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 
978-9975-50-019-7 ; http://libruniv.usb.md/publica 
tie/bibiliografice/bib/contributii_drept.pdf
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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 ca scop de a 
înregistra toate apariţiile editoriale, a reflecta, valorifica şi promova experienţele 
şi realizările din domeniul dreptului şi ştiinţelor socio-umanistice. Bibliografia 
inserează 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. 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 „A. Russo”, documentelor 
secundare (în special, Bibliografia Naţională a Moldovei), lucrări din bibliotecile 
personale ale autorilor.

2008

174. Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line 2008 -2010 : Bibliografie 
/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi ; coord. : Elena Harconiţa. 
– Bălţi, 2008. – http://libruniv.usb.md/

175. 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. – 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 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 
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epocă. Conţine indici de nume şi de subiecte.

2010

176. Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi 
: ind. bibliogr. (1945 - 2010) / E. Scurtu, M. Forescu, 
A. Nagherneac, V. Ganea ; ed. îngrijită : E. Harconiţa 
; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./teh-
nored. : 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 ; http://tinread.usb.md:8888/tin 

read/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf

 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 perfor-
manţele unei biblioteci în comunitatea profesională şi universitară.

177. 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 Miha-
luţa ; trad. în lb. fr. de Vitalie Prisăcaru ; desing/
cop./tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 220 p. 
– (Vestigia Semper Adora). – ISBN 978-9975-931-
64-9 ; http://libruniv.usb.md/publicatie /bibilio 
grafice/vestigia/carte_rara.pdf

 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, 
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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.

178. Scurtu, Elena. Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” – 65 ani de instruire şi cercetare în Nordul 
Moldovei (1945 - 2010) : ind. bibliogr. / E. Scurtu, 
M. Fotescu, A. Nagherneac ; ed. îngrijită : E. 
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/
cop./ tehnored. : S. Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 322 p. – (Bib-
liographia 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 
sporivă, Liceul Teoretic „Ion Creangă”. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Va-
ria. 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.

2011

179. Scurtu, Elena. Colecţia publicaţii periodice de 
la la finele sec. XIX - începutul sec. XX : Bibliogr. 
selectivă / Elena Scurtu, Ana Nagherneac, Dorina 
Cosumov ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. 
bibliogr. : Lina Mihaluţa, Varvara Ganea ; lector : 
Galina Mostovic ; desing /cop. : Silvia Ciobanu ; 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. 
– 160 p. : il. – (Vestigia Semper Adora)
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180. Scurtu, Elena. Contribuţii ştiinţifice ale profe-
sorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo” 2005-
2010 : Bibliogr. retrospectivă / Elena Scurtu, Maria 
Fotescu, Ana Nagherneac ; red. coord. : Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi : 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2011. – 400 p. 
– (Colecţia Bibliographia Universitas). – ISBN 978-
9975-50-065-4.

Lucrarea Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi co-
laboratorilor USB „Alecu Russo” apărută în colecţia 

Bibliographia Universitas, prezintă informaţia despre 2 500 titluri de documente: 
monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, anale, materiale 
ale Conferinţelor, buletine, reviste, articole ale profesorilor bibliotecarilor şi 
colaboratorilor Universităţii bălţene publicate în anii 2005-2010. Materialul 
este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul 
facultăţilor pe catedre. Conţine index de nume, titluri, publicaţii periodice, edituri.

Biobibliografii 

1969

181. Alecu Russo (1819 - 1859) : (Ind. biobibliogr.) / Inst. Pedagogic „Ale-
cu Russo”, Biblioteca ; alcăt. : E. Scurtu ; red. resp. : V. Senic, P. Botezatu. 
– Bălţi, 1969. – 35 p.

 Bibliografie realizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetu-
lui, prozatorului, eseistului şi criticului literar Alecu Russo, patriot înflăcărat 
al neamului, numele căruia îl poartă cu onoare Institutul Pedagogic, astăzi 
Universitatea de Stat bălţeană, nume 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

182. 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 
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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 şi activitatea lui Victor Mighirin, apărute în diferite 
publicaţii. Pentru întocmirea indicelui au fost consultate colecţiile Bibliotecii 
Ştiinţifice a US Alecu Russo, precum şi biblioteca personală a profesorului Victor 
Mighirin. Conţine un index de titluri.

1994

183. Alecu Russo (1819 - 1859) : Ind. biobibliogr. / 
Univ. „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

184. Nicolae Filip : Biobibliografie / 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 ilustru-
lui savant din Moldova, cunoscut departe de hotarele 
ei, doctorului habilitat în ştiinţe fizico-matematice, pro-
fesorului 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 RM pentru 
contribuţii la studiul propagării undelor radio prin ionosfera anizotropă, a 
sistemelor moderne de comunicaţii radio şi cu prilejul vîrstei de 75 de ani. 

Biobibliografia înregistrează lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, alte ma-
teriale şi investigaţii ştiinţifice începînd cu anul 1961 pînă la 2001, fiind consultate 
în acest sens cataloagele Bibliotecii Naţionale a RM, cataloagele traduiţionale şi 
electronic al BŞ a US Alecu Russo, precum şi biblioteca personală a profesorului 
universitar Nicolae Filip. Conţine un index de nume, de titluri.
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2002

185. Nicolae Filip : Biobibliografie / 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

186. Ion Manoli : Biobibliografie / Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena 
Scurtu ; red. resp. şi ed. îngrijită de Elena Harconiţa 
; trad. : Ana Munteanu, Elena Drăgan. – Bălţi, 2003. 
– 147 p. : il., fot. – (Personalităţi universitare băl-
ţene). – ISBN 9975-931-32-4 ; http://libruniv.usb.
md/publicatie/bibiliografice/person/manoli.pdf

Prezenta biobibliografie realizată în colecţia Per-
sonalităţi 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 despre nobleţea sufletească 
şi generozitatea care-l caracterizează pe Ion Manole care a oferit valoroase volume 
pentru colecţia de carte rară a Bibliotecii, fapt înregistrat cu gratitudine în analele 
istorice ale Bibliotecii pe panoul Onoare prin Carte, 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.

187. 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 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Premii

91



Realizată în colecţia Personalităţi universita-
re bălţene, iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică acum 5 
ani, biobibliografia îl prezintă pe dl Valeriu Cabac în 
ipostazele de profesor universitar, cercetător ştiinţi-
fic, 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.

188. Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobib-
liografie. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; 
alcăt. : M. Fotescu ; red. resp. : E. 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, con-
ferenţiar 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 a 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

189. 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 9975-931-37-5
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http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/
person/Russo.pdf2005

Lucrare bibliografică la a 2-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.

190. Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat 
„A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu 
; ed. îngrijită de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de 
Micaela Ţaulean, în lb. fr. de Ludmila Cabac. – Bălţi, 
2004. – 203 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 
– ISBN 9975-931-57-X ; http://libruniv.usb.md/pub 
licatie/bibiliografice/person/belinschi.pdf

Lucrare realizată în colecţia Personalităţi uni-ver-
sitare 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 instructiv-didactică şi de cercetare lingvistică. 
Structura lucrării integrează articole omagiale cu titluri sugestive semnate de 
Elena Harconiţa, Anatol Ciobanu, Maria Cosniceanu, Vasile Botnarciuc, Zinai-
da 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.

191. Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Nagherneac 
; ed. îngrijită de E. Harconiţa ; trad. în lb. fr. de 
A. Coşciug, în lb. engl. de A. Puşcari, în lb. germ. 
de L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 158 p. – (Personalităţi 
universitare bălţene). – ISBN 9975-931-59-6 ; http: 
//libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/per 
son/popa-gh.pdf
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 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, 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.

192. Simion Băncilă : Biobibliografie / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu ; 
red. resp. : Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl. de 
Iulia Ignatiuc, în lb. fr. de Ludmila Cabac. – Bălţi, 
2004. – 129 p. – (Personalităţi universitare bălţene). 
– ISBN 9975-931-56-1 ; http://libruniv.usb.md/pu 
blicatie/bibiliografice/person/bancila.pdf

Realizat în colecţia Personalităţi universita-
re 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

193. Academicianul Nicolae Filip : Biobibliografie / 
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. 
: E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehucii ; coord. 
: V. Cabac ; red. resp. : E. Harconiţa ; ed. îngrijită de 
Gh. Popa ; trad. în lb. engl. de L. Aladin, în lb. rusă 
de F. Tlehuci, T.Aculov. – Ed. a 4-a, red. şi compl. 
– Bălţi, 2005. – 199 p. – (Personalităţi universitare 
bălţene). – ISBN 9975-931-99-5 ; http://libruniv.usb.
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md/publicatie/bibiliografice/person/filip2005.pdf

Prezenta lucrare (4-ediţie), revăzută şi completată, apărută la a 60-a aniversa-
re 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, iniţiată acum 3 ani de directoarea Bibliotecii Elena Harconiţa. 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 da-
te importante despre formarea şi creşterea profesională, domeniile de cercetare, 
participarea la manifestări ştiinţifice, funcţiile administrative deţinute şi dis-
tincţiile 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 Outstan-
ding 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.

194. 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. – 
Bălţi ; Ch., 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 cuvintele 
de salut 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, 
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publicaţii despre academicianul Silviu Berejan în enciclopedii, calendare, reviste, 
volume omagiale şi informative, programe de manfestări publice. Conţine index 
de nume, de titluri, iconografie bogată.

195. 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 Uni-
versitari 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 de profesor la Catedra Psihologie a Universităţii de 
Stat din Bălţi, a fondat, 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 introductiv semnat de Vasile Carazanu, dr. în pedagogie.

196. Ion Gagim : Biobibliografie / Univ. de Stat 
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu ; ed. 
îngrijită de E. Harconiţa ; red. resp. : E. Harconiţa ; 
trad. în lb. engl. de O. Ţurcanu. – Bălţi, 2005. – 143 p. 
– (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 9975-
931-78-2 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibi 
liografice/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.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Premii

96



197. Iulius Popa : Biobibliogafie / Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Fotescu, 
E. Scurtu ; red. resp. : E. Harconiţa ; trad. în lb. engl. 
: L. Alexanchin. – Bălţi, 2005. – 201 p. – (Promotori 
ai culturii). – ISBN 9975-931-77-4 ; http://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 publicisti-
că, 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.

198. Lidia Stupacenco : Biobibliografie / Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. 
Nagherneac ; red. resp. : E. Harconiţa ; trad. în lb. 
engl. I. Ignatiuc, în lb. rusă M. Şulman. – Bălţi, 
2005. – 108 p. – (Universitari bălţeni). – ISBN 9975-
931-58-8 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bib-
iliografice/universitari/stupacenco.pdf

Această biobibliografie face parte din colecţia Uni-
versitari bălţeni, editată de Biblioteca Ştiinţifică 

şi reflectă succint momente din viaţa şi activitatea, precum şi opera ştiinţifică 
a decanului Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială - Lidia Stu-
pacenco. „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, 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.
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199. Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie. / Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. 
Nagherneac ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. : D. 
Caduc ; trad. în lb. engl. de Iu. Ignatiuc, în lb. fr. de 
E. Dragan. – Bălţi, 2005. – 102 p. – (Scriitori univer-
sitari 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 REN (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, femeie-iris, 
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

200. 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://
libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/
abramciuc.pdf

Biobibliografia 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 prezin-tă consideraţiunile savanţilor, 
colegilor personalităţii de excepţie, regretatului Alexandru Abramciuc, savant 
bine format, dr. în ştiinţe tehnice, autor a pes-te 130 de lucrări ştiinţifice în 
domeniul prelucrării metalelor prin metode electrofizice. Biobibliografia este 
structurată în 5 compartimente, debutînd cu secvenţa, întitulată 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 
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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. 

201. 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, iniţiată acum 5 ani de Biblioteca 

Ştiinţifică şi este dedicată profesoarei Larisa Bortă, dr. habilitat în ştiinţe filo-
logice, şef a catedrei Limbă şi Lieratură Rusă, numele căreia este bine cunoscut 
în spaţiul ex-sovietic şi în multe ţări de peste hotare (Germania, Polonia, Cehia). 
Biobibliografia oferă cititorilor posibilitatea de a cunoaşte originalitatea operei L. 
Bortă, concepţiile sale despre învăţămînt, ştiinţă, lumea înconjurătoare, aprecierile 
colegilor, discipolilor Nina Mighirin, Elena Sirota, Stalina Stepaniuc, Larisa Poh, 
Tatiana Suzanscaia, Marina Şulman. Peste 110 publicaţii, inclusiv monografii, 
articole, referate, suporturi de curs înserează 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

202. Academicianul Gheorghe Duca : biobibliografie 
/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală 
„Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, 
Valentina Guriev, … M. Fotescu ; red, şt. : Dumitru 
Batîr ; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch., 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 Mol-
dovei, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, Biblioteca Ştiinţifică a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”. Este dedicată academicianului Gheorghe 
Duca, Preşedunţele 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 
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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. 

2008

203. Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : 
Biobibliogafie / 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. – Bălţi, 2008. – 
400 p. – (Doctori Honoris Causa). – ISBN 978-9975-
931-19-9 ; http://libruniv.usb.md/

Consacrată unui patriot ilustru, adevărat fiu al nea-
mului, 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 cu o prezentare foarte detaliată a vieţii şi activităţii multiaspectuale ale 
arhitectorului A. Budişteanu : activitate profesională, social-politică 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 “A. Russo” din Bălţi” reflectă reîn-
toarcerea 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 ale renumitului Alexandru Budişteanu. Indicii de nume şi titluri vor 
favoriza utilizarea biobibliografiei. 

Biobibliografia schiţează imaginea unei personalităţi, care cinsteşte neamul, 
fiind exemplu demn de urmat pentru generaţiile de azi şi cele de mîine.
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204. 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. – Bălţi, 2008. – 130 p. – (Uni-
versitari bălţeni) ; http://libruniv.usb.md/

Studiul biobibliografic completează lista biobibliogra-
fiilor din colecţia Universitari bălţeni. Profilează ima-
ginea 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, 
influenţindu-se 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 sunt expuse în capitolul Colegi, 
discipoli confirmă, reprezintă. Compartimentul Contribuţii ştiinţifice filo-
logice cuprinde informaţii despre activitatea ştiinţifică, ştiinţifico-didactică şi de 
coordonare a Dnei Elena Dragan. 

205. 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. – 
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, Familiei şi Copilului al Republicii 
Moldova. 

Este un dascăl deosebit care cucereşte prin creativitate, competenţă, respon-
sabilitate (cunoaşte dedesubturile managementului organizaţional), activ militant 
pentru propagarea ştiinţei psihologice între studenţi, colegi, medii academice. 
Compartrimentul: 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 
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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

206. 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/cop. : Silvia Ciobanu. – 
Bălţi, 2009. – 165 p. – (Personalităţi universitare 
bălţene). – ISBN 978-9975-931-62-5 ; http://tinread.
usb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/boincean 
.pdf

Prezenta Biobibliografie realizată în colecţia Perso-
nalităţi 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 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. 

207. 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 ; design/cop. : Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a 
rev. şi compl. – Bălţi, 2009. – 132 p. – (Personalităţi 
universitare bălţene). – 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 
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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 pub-licaţiilor, 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 

208. Ţurcan, Elena. Margareta Tetelea : Volum 
omagial. / E. Ţurcan, A. Musteaţă ; red.-resp. : Elena 
Harconiţa ; lector : Galina 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 
cola-boratorului, 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

    2007

209. Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 - 2007 
/ Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Elena Harconiţa 
; red. bibliogr. : Irina Zalîgaev ; design/tehnored. : 
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2007. – 37 p. – ISBN 978-9975-
931-21-2 ; http://libruniv.usb.md/
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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

2008

210. Catalogul publicaţiilor elaborate de biblio-
tecile 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 ; ind. 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/

 
Responsabilitatea de a întocmi un Catalog care ar cuprinde tot ce au edi-

tat 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 bibli-tecară. 
 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 sunt “inspiratorii şi 
sprijinitorii atîtor drumuri de cunoaştere, călăuzele atîtor paşi şovăelnici, oamenii 
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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.”

2010

211. Harconiţa, Elena. Catalogul publicaţiilor 
editate de bibliotecarii universităţii bălţene / E. 
Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector : G. 
Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. : A. 
Nagherneac ; design /cop. / tehnored. : 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://tinread.usb.md: 
8888/tinread/fulltext/publ_bcii/catalog.pdf

Lucrarea a apărut în colecţia 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.

212. Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi de-
dicaţii : catalog / L. Mihaluţa, E. Cristian, N. 
Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. 
bibliogr. : L. Mihaluţa ; ind. : A. Nagherneac ; 
design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. 
: Renata Toncoglaz ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 120 p. – (Bib-
lioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-035-
7 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/full 
text/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf

În bogata colecţie enciclopedică deţinută de 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. 

Russo”din Bălţi, cărţile rare, constituie o resursă documentară deosebit de va-
loroasă, sau parafrazîndu-l pe Umberto Eco, un adevărat „labirint al minţii”.

Pe unele exemplare din această colecţie întîlnim dedicaţii şi semnături olo-grafe 
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 
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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 ино-
странных 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.

2011

213. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile 
universitare şi specializate din Republica Mol-
dova / ABRM, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ;     
red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina 
Mihaluţa. – Bălţi, 2011. – 350 p. – (Colecţia ABRM 
– 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1.

Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 20-a de la 
constituirea ABRM avînd scopul de a scoate în evidenţă 
şi a valorifica activitatea bibliografică şi de cercetare 

documentară a bibliotecilor universitare şi specializate, Camera Naţională a 
Cărţii, Şcoala de Biblioteconomie, Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă 
Informaţională, ABRM. Catalogul cuprinde publicaţiile apărute sub auspiciile 
acestor instituţii în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 inclusiv. 

Lucrarea este structurată în trei capitole: Asociaţia Bibliotecarilor, Şcoala 
de Biblioteconomie, Biblioteci universitare, Biblioteci specializate. În cadrul 
fiecărei biblioteci, lucrările sînt prezentate în ordinea cronologică, alfabetică, după 
vedetă, conform tipurilor de resurse: Lucrări monografice (Monografii, Politici. 
Strategii. Programe. Rapoarte profesionale, Documente de reglementare/ transfer 
tehnologic, Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, Dicţionare. 
Lexicoane. Calendare, Ghiduri); Lucrări bibliografice (Bibliografii, Webliografii, 
Biobibliografii, Cataloage, Repertorii); Lucrări didactice; Publicaţii în serie; 
Resurse electronice; Materiale promoţionale; Cronică. Note. Omagii; Alte lucrări.

Rezumatele au fost reproduse cu precădere din adnotările şi prefeţele 
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publicaţiilor, întocmite de realizatorii Listelor recepţionate de la biblioteci ori de 
alcătuitorii Catalogului. Directorii bibliotecilor participante, alcătuitorii listelor 
bibliografice din instituţiile respective sînt menţionaţi pe versoul foii de titlu. 
Catalogul conţine indexuri de nume, de titluri, de colecţii, de publicaţii în serie. 

Lucrarea vine să consolideze statutul bibliotecarilor şi a bibliotecilor în societate 
prin promovare / diseminarea cercetărilor ştiinţifice realizate în sec XX-XXI.

214. Harconiţa, Elena. Concursul Naţional „Cele 
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţelor informării (2004 - 2010) / ABRM, Bibl. 
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” / E. Harconiţa, 
Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, 
Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare : Silvia 
Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor 
din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo”. – Bălţi, 2011. – 120 p. – (ABRM – 20 de ani). 
– ISBN 978-9975-50-068-5.

Prezenta lucrarea a apărut în colecţia prilejuită aniversării a 20-a de la con-
stituirea ABRM. 

Include bibliografia lucrărilor premiate în cadrul Concursului Naţional „Cele 
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării”, anii 2004 
- 2010. Este structurată pe secţiuni conform Regulamentului Concursului „Cele 
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” din 23 
ianuarie 2008: Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării; Bibliologie; Lucrări Bib-
liografice; Lucrări în alte domenii.

Lucrarea este însoţită de cuvîntul către cititor semnat de Elena Harconiţa cu 
genericul Profesionalism şi originlitate în activitatea editorială a bibliotecarilor 
din Republica Moldova (2004 – 2010). 

 Cuprinde indexurile: de biblioteci, de nume, de titluri, de colecţii,de publicaţii 
în serie.

MATERIALE DIDACTICE

1980

215. 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.            1987. – 5 p.
1981. – 24 p.            1988. – 5 p.
1982. – 63 p.            1989. – 18 р.
1983. – 44 p.            1990. – 15 р.
1984. – 54 p.            1991. – 25 р.
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1982

216. Папка материалов в помощь руководству (индивидуальное и 
групповое) чтением / сост. : Э. Погребинская ; ред. : Ф. Тлехуч. – 
Бэлць, 1982. – 56 p.

217. Тлехуч, Ф. А. Как составить библиографию к научной работе 
/ Ф. А. Тлехуч. – Бэлць, 1982. – 2 p.

1983

218. Как бы ты хотел прожить свою жизнь? : Метод. разраб. диспута 
/ сост. : Е. Харконица. – Бэлць, 1983. – 4 p.

219. Памятка библиотекарю : Инструктивно-метод. материалы / 
cост. : Е. Харконица, Э. Погребинская. – Бэлць, 1983. – 6 p.

220. Тлехуч, Ф. В помощь лаборанту, работающему с литературой 
/ Ф. Тлехуч. – Бэлць, 1983. – 2 p.

1984

221. Методика чтения курсов „Основы информатики, библио-
тековедения и библиографии” как часть курса „Введение в спе-
циальность” 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 научно-исследовательской 
работе студентов в пединституте. – К.,1984. – P.31-33.

222. Обсуждаем реформы общеобразовательной и профессио-
нальной школы : За круглым столом / сост. : Е. Харконицa ; pед. : Е. 
Белинская. – Бэлць, 1984. – 7 p.

1986

223. Чувство вечное как жизнь : Метод. разраб. лит. вечера / сост. : 
Е. Харконица. – Бэлць, 1986. – 10 p.

1987

224. Методические разработки в помощь организации биб-
лиографических картотек на кафедрах : (в помощь лаборанту) / 
сост. : Е. Скурту. – Бэлць, 1987. – 5 р.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

108



225. Перевод фондов и каталогов в библиотеках ССУЗ на ББК : 
Метод. рекомендации / сост. : С. Ткач. – Бэлць, 1989. – 5 р.

1990

226. 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.

227. 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

228. 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.
1993. – 12 p.
1994. – 18 p.
1995. – 17 p.

229. 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).

230. Planificarea în biblioteca instituţiei preuniversitare de învăţămînt : 
Indicaţii metodice / аlcăt. : E. Harconiţa. – Bălţi, 1993. – 17 p.

1994

231. Busuioc - dar al pămîntului : Materiale metodice / alcăt. : V. Topalo. 
– Bălţi, 1994. – 15 p.

232. Din practica aplicării CZU în Biblioteca Universităţii din or. Bălţi : 
Mapă metodică / alcăt. : I. Romanov, E. Harconiţa. – Bălţi, 1994. – 8 p.

233. Procese-verbale de casare a documentelor în B.Ş.U. or. Bălţi : Mapă 
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metodică / alcăt. : D. Caduc. – Bălţi, 1994. – 12 p.

1995

234. Bazele bibliologiei şi informatizării computerizate : Ciclu de lecţii 
teoretice şi practice / alcăt. : E. Harconiţa, E. Scurtu. – Bălţi, 1995. – 16 p.

1996

235. Bibliografie generală : Curs de lecţii pentru studenţii anului I (Lecţia 
nr.3) / alcăt. : E. Scurtu. – Bălţi, 1996. – 5 p.

236. Informatizare computerizată : Curs de lecţii pentru studenţii anului I 
(Lecţia nr.4) / alcăt. : E. Scurtu, F. Tlehuci. – Bălţi, 1996. – 6 p.

2000

237. Activitatea ştiinţifică în BŞU : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa. 
– Bălţi, 2000 – 2010. – 1 m.

238. Politica de gestionare a cererilor în BŞU : Mapă metodică / alcăt. : E. 
Harconiţa, D. Caduc. – Bălţi, 2000 – 2005 

239. Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare şi studiu a 
utilizatorilor BŞU (anchete, chestionare, interviuri, teste) : Mapă metodică 
/ alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu, E. Stratan. – Bălţi, 2000 – 2010. – 1 m.

2002

240. Asigurarea informaţional-documentară a procesului de studiu şi 
cercetare (Dotarea Lectoratelor) : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, 
D. Caduc, A. Mihaluţa. – Bălţi, 2002 – 2010. – 1 m.

2003

241. Zilele Bibliotecii la Facultăţi : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, 
L. Mihaluţa, S. Ciobanu, V. Topalo. – Bălţi, 2003 - 2010 . – 1 m.

2004

242. 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 
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/ 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.

243. Program de integrare/adaptare a noului angajat : Mapă metodică / 
alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2004-2010. – 1 m.

244. Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale” / 
elab. : de E. Scurtu. – Bălţi, 2004. – 7 p.

245. Sistemul de formare/perfecţionare a personalului Bibliotecii Şti-
inţifice : Mapă metodică / alcăt. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan. 
– Bălţi, 2004 – 2010. – 1m.

2005

246. Politica de evaluare/promovare în Biblioteca Ştiinţifică : Mapă 
metodică / alcăt. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan. – Bălţi, 2005 – 
2010. – 1 m.

2007

247. Bazele culturii informaţionale : curs universi-
tar / ABRM ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Catedra 
Electronică şi Informatică, Bibl. Şt.; dir. E. Harconiţa 
; coord. şt. : V. Cabac, V. Guţan ; colegiul de red. : E. 
Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan [et al.] ; cop./design 
: S. Ciobanu. – Bălţi, 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-
50-002-9 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/cult 
inf/baz_cult_inf.pdf

Apariţia acestei publicaţii a fost susţinută de Centrul 
de Resurse pentru Absolvenţi, Ambasada SUA în 
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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. 
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 a 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. 

248. 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)

249. 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) 

250. 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 So-cială, Catedra Pedagogie, Învăţămînt 
Primar şi Educaţie preşcolară, Bibl. Şt. – Bălţi, 2007. 
– 94 p. – ISBN 978-9975-9555-8-4
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Cuprinde informaţii despre studiul individual care constituie o formă de 
acumulare a cunoştinţelor, de dezvoltare a potenţialului 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. 

251. Şcoala noului angajat : Curriculum / aut.- alcăt. : Elena Harconiţa, 
Elena Stratan. – Bălţi, 2007. – 11 p. – (Col. Ghidul Bibliotecarului) 

2008

252. Curriculum la disciplina Tehnologii in-
formaţionale şi comunicaţionale / Min. Edu-
caţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Fac. Tehnică, Fizică, 
Matematică şi Infinformatică, Catedra Electro-
nică şi Informatică, Bibl. Şt. ; elab. : V. Guţan, E. 
Harconiţa, E. Stratan [et al.] ; red. bibliogr. : L. 
Mihaluţa ; design / tehnored. : S. Ciobanu. – 
Bălţi, 2008. – 30 p. – ISBN 978-9975-931-30-4 ; 
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 obli-
gatorie, face parte din componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor 
generale. Cursul are structură modulară (8 module), similară structurii stan-
dardului european de pregătire a utilizatorului calculatorului per-sonal, ECDL 
(European Computer Driving Licence): Concepte de bază ale Tehnologiei infor-
maţiei şi Sistemului de calcul; Sisteme de operare; 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, 
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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. 

2011

253. 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 ; colegiul de red. : E. Harconiţa, 
L. Mihaluţa, E. Stratan, E. Scurtu, S. Ciobanu (coperta / design). – Ed. a 2-a 
rev. şi compl. – Bălţi, 2011. – 175 p.

Publicaţii în serie

2001

254. Buletin informativ „Donaţie” / Univ. de Stat „Alecu Russo, Bibl. Şt. 
; alcăt. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2002-2005

2002

255. Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor / red. 
resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : S. Ciobanu, 
V. Topalo, E. Stratan [et al.] ; machetare : I. Afatin, 
V. Staver, I. Pogrebneac ; Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2002 – 2003

2002. – Nr 1-3 
2003. – Nr 4-6.

 Ziarul dedicat bibliotecarilor, inaugurat în anul 
2002 de către 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, D. Caduc, 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.
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256. Club ONU Nord : Bul. inform. / Bibl. Şt. ; 
colegiul de red. : E. Harconiţa, V. Topalo. – 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 beneficiază de articolul Proaspăt 
izvor de documentare, semnat de V.Topalo, şef CD ONU, dîn care aflăm scopul şi 
obiectivele clubului, „o microcetate informativ-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

257. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anu-
ar 2002 : Bibliogr. selectivă / 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 benefi-
ciarilor o bibliografie selectivă Lucrările profesorilor 

şi colaboratorilor. Anuar 2002 cu informaţii înregistrate de autori în bib-
liotecă precum şi culese din Bibliografia Naţională a Moldovei, publicaţii pe-
riodice. 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

258. Intrări recente : Bul. inform. / Bibl. Şt., Serviciul Catalogare Indexare 
; alcăt. : Lina Mihaluţa,; coord. : E. Harconiţa ; prelucr. tehn. : I. Afatin. – 
Bălţi, 2004-2005. – ( O dată în 2 luni) 
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2005

259. Confluenţe bibliologice : rev. de bib-
lioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” / director publ. 
: Elena Harconiţa ; red. şef Anatol Moraru 
; colegiul de red. : L. Mihaluţa, V. Topalo, E. 
Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, 
R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu ; lector : 
G. Mostovic. – Bălţi, 2005. – (Trimestrial) ; 
http://libruniv.usb ; http://ru.calameo.com/
books/00113334959e8828eee84

             2005. – Nr 1. – 74 p.                2008. – Nr 1/2. – 151p.
             2005. – Nr 2. – 76 p.                2008. – Nr 3/4. – 105 p.
             2006. – Nr 1/2. – 96 p.            2009. – Nr 1/2. – 114p.

    2006. – Nr 3. – 86 p.                2009. – Nr 3/4. – 100 p.
  2006. – Nr 4. – 66 p.                2010. – Nr 1/4. – 170 p.
  2007. – Nr 1/2. – 131 p.          2011. – Nr 1/2. – 215 p.
  2007. – Nr 3/4. – 105 p.          2011. – Nr 3/4. – 200 p.

 Revista de biblioteconomie şi ştiinţa 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 autorilor 
din Republică şi din România, a utilizatorilor: R. Moţoc, A. Rău, L. Costin, N. 
Ţurcan, S. Ghinculov, L. Corghenci, V. Chitoroagă, N. Cheradi, 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). 
 Din anul 2007, în colegiul redacţional activează: dr. A. Rău, directorul general 
al Bibliotecii Naţionale; dr. S. Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM; 
ing. R. Moţoc, membrul de Onoare al Senatului Universităţii bălţene, secretarul 
Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galaţi, profesorii 
universitari dr. M. Şleahtiţchi, dr. N. Enciu, L. Mihaluţa, director adjunct; lector 
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al revistei: G. Mostovic, cadru didactic şcolar, gradul superior. 

2008

260. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anu-
ar 2007 : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” Bălţi, Bibl. Şt. ; ed. îngr. : Elena Harconiţa ; 
alcăt. : Ana Nagherneac ; red. bibliogr. : Elena 
Stratan. – Bălţi : Bibl. Şt., 2008. – 95 p. ; http://
libruniv.usb.md/

Indicele bibliografic Lucrările profesorilor şi cola-
boratorilor. 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 „A. 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; 8256-82 Prescurtări de cuvinte şi expresii tipice româneşti.

2009

261. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : 
Anu. 2008 : Bibliogr. selectivă / 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 978-9975-931-
61-8 ; http://libruniv.usb.md/publicatie/bibilio 
grafice/bib/anuar_2008.pdf

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. 
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 Arhitectura Anuarului include informaţii relevante vizînd structura orga-
nizatorică a Universităţii: substructurile didactice, ştiinţifice, administrative, 
de deservire didactico-ştiinţifică, educaţio-nale 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 Naţio-
nale 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 în Serviciul Documentare, Informare Biblio-
grafică, 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.

2010

262. Ganea, Varvara. Lucrările universitarilor 
bălţeni : Anu. 2009 : Bibliogr. selectivă / V. Ganea 
; ed. îngrijită : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : 
Lina Mihaluţa ; design/cop. : Silvia Ciobanu ; 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
– Bălţi, 2010. – 113 p. – (Bibliographia Universitas). 
– ISBN 978-9975-50-037-1 ; http://tinread.usb.
md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf

Volumul de faţă face parte din colecţia Biblio-
graphia 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 (Filo-
logie; Limbi şi Literaturi Străine; Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică; 
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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 (publi-
caţii ale Camerei Naţionale a Cărţii), instrumente de informare asupra colecţiilor 
Bibliotecii Ştiinţifice Universitare, site-uri 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.

MATERIALE PROMOŢIONALE

1970

263. Cum să utilizezi cartea : Agenda studentului din anul întîi / I.P.S.B. 
„Alecu Russo” ; alcăt. : F. Tlehuci. – Bălţi, 1970. – 29 p.

264. Как пользоваться книгой : (Памятка студенту первого курса) / 
М-во народ. образования Молд. ССР, БГПИ им. Алеку Руссо ; cост. : 
Ф. А. Тлехуч. – Бэлць, 1970. – 30 p.

1972

265. Памятка читателю - первокурснику / cост. : Ф.Тлехуч. – Бэлць, 
1972. – 1 p.

266. Памятка студенту-заочнику о правилах получения книг в 
библиотеке БГПИ / cост. : Ф. Тлехуч. – Бэлць, 1972. – 2 p.

1975

267. Biblioteca institutului : Agenda cititorului Bibl. I. P. S. B. / Min. 
Învăţămîntului Public din R.S.S.M., I.P.S.B. „Alecu Russo” ; alcăt. : F. 
Tlehuci. – Bălţi, 1975. – 13 p.

1980

268. Как Вас обслуживают? : (Анкета читателя) / БГПИ им. Алеку 
Руссо, Науч. Б-ка. – Бэлць, 1981. – 11 p.
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1994

269. Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. 
în lb. rom. şi engl. / alcăt. : F. Tlehuci, E. Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 
1994. – 15 p.

1995

270. Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. 
în lb. rom., engl., germ. şi fr. / alcăt. : F. Tlehuci, E. Harconiţa, V. Topalo. 
– Bălţi, 1995. – 22 p.

271. 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

272. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi : 
îndrumar informativ / alcăt. : E. Harconiţa, F. Tlehuci, V. Topalo ; red. 
resp. : F. Tlehuci. – Bălţi,1996. – 40 p.

2000

273. Biblioteca Ştiinţifică Universitară : Ghid pentru cititori / alcăt. : E. 
Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 2000. – În lb. engl. 

274. OPAC – TINLIB-300 : Ghid pentru cititori / alcăt. : E. Harconiţa, V. 
Staver. – Bălţi, 2000.

2001

275. Centrul de Informare şi Documentare O.N.U. / Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2001. – Pliant.

2002

276. Achiziţie. Evidenţă. Catalogare. Clasificare : Ghid / Univ. de Stat 
„Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. Antoci. – Bălţi, 2002. –Pliant.

277. Multimedia : [Ghid] / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : 
S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Pliant.

278. Oficiul Publicaţii Muzicale / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; 
alcăt. : L. Parcinov . – Bălţi, 2002. – Pliant.
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279. 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. – 
Pliant.

280. Secţia Automatizare / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : 
S. Ciobanu. – Bălţi, 2002. – Pliant.

281. Serviciul Literatură Naţională / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. 
Şt. ; alcăt. : E. Stratan. – Bălţi, 2002. – Pliant.

2003

282. Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet : ghid / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Pliant.

283. Dimitrie Cantemir – 330 : Program – invitaţie / Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – Pliant.

284. 2003: Anul „Dimitrie Cantemir” / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. 
Şt.– Bălţi, 2003. – 1f. 

285. Franţa. Cărţi. Moda şi...Napoleon : Expoziţie de cărţi (sec. XVIII-XX) 
şi piese rare din col. bibliofilului bălţean Iulius Popa : Invitaţie / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi. – Afiş.

286. Incontestabile Valori Bibliofile din Colecţia Personală a lui Iulius 
Popa / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – Afiş 

287. Informare Bibliografică şi Documentare / Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : E. Scurtu. – Bălţi, 2003. – Pliant.

288. Journées de la Francophonie 20-31 mars 2003 : [Expozitie] / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – Afiş.

289. Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine : Ghidul 
utilizatorului / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Larisa Roşca. 
– Bălţi, 2003. –Pliant.

290. Subito. Document Dellvery Service : o cale de acces la informaţie / 
M. Bordeniuc. – Bălţi, 2003. – Pliant.

291. 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. – Pliant.
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292. Zilele Facultăţii Drept la Biblioteca Ştiinţifică, martie- aprilie 2003 / 
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2003. – 1f.

2004

293. Biblio Spiritus : Clubul bibliotecarilor / alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 
2004. – Pliant.

294. Biblioteca Polirom : Bul. inform. / alcăt. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2004. – 
Pliant

295. Centru de Documentare a ONU : Ghid / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2004. – Pliant.

296. 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.

297. Let’s speak foreign languages : Foreign Languages and Literatures 
Department : User’s Guide . – Bălţi, 2004. – Pliant.

298. 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. – Pliant.

299. Sala de Împrumut la domiciliu nr. 1 Literatura ştiinţifică şi bele-
tristică : Ghidul tău / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : S. 
Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. – Pliant.

300. Metodologia operării în Mapa Generală : Intranet / alcăt. : E. 
Harconiţa, D. Caduc, E. Stratan. – Bălţi, 2004. – Pliant.

301. Ştiinţe filologice. Sala de lectură nr.2 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. – Pliant.

302. Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură nr.1 / Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2004. – Pliant.

303. 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.

2005

304. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. 
: S. Ciobanu. – Ed. a 3-a. – Bălţi, 2005. – Pliant.
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305. Mihail Sadoveanu – 125 : [activităţi culturale la Bibl. Şt.] / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : V. Topalo. – Bălţi, 2005. – Pliant.

2006

306. Anul bibliologic 2005 : [BŞU Bălţi] / alcăt. : Elena Harconiţa ; 
machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006.

307. 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. – Pliant.

308. Comitetul Helsinki pentru Drepturile omului din Republica Mol-
dova(CHDOM), Filiala Bălţi / Bibl. Şt. ; alcăt. : Valentina Topalo ; red. 
resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006. 
– Pliant.

309. 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. – Afiş 

310. Iniţiere în profesie / alcăt. : Silvia Ciobanu, E.Stratan ; red. resp. : 
Elena Harconiţă. – Bălţi, 2006. – Pliant

311. 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. – Afiş

312. 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. – Afiş

313. Oficiul Documente Muzicale 30 de ani / alcăt. : Elena Ţurcan, Ariadna 
Musteaţă ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2006. – Pliant
 
314. Publicaţiile Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2005 / alcăt. : Elena Stratan 
; red. resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2006. 

315. Săptămîna ecologică 20-28 aprilie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. – Bălţi, 2006. – Afiş

316. Serviciul Literatură în Limbi Străine 20 de ani / alcăt. : Larisa Roşca, 
Marcela Bordeniuc ; red. resp. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2006. – Pliant
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317. Serviciul Literatură în Limbi Străine 1986-2006 / alcăt. : Larisa Roşca 
; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 
2006. –Pliant.

318. Zilele Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie la Biblioteca 
Ştiinţifică, 21-29 aprilie 2006 / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. – 
Bălţi, 2006. – Afiş

319. Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultatea Economie / alcăt. : V. 
Topalo ; red. resp. : Elena Harconiţa ; machetare/design : Silvia Ciobanu. 
– Bălţi, 2006. – Afiş

2007

320. Baze de date în bibliotecă. Baza de date MoldLex : Ghid de utilizare 
/ alcăt. : N. Culicov ; coord. E. Harconiţa ; red. E. Stratan. – Bălţi, 2007. – 
Pliant

321. 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 lb. 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 a 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, Cuprins Scanat, Înregistrări muzicale în 
format MP3 etc. 

Materialul este structurat în compartimentele: Misiune, Oportunităţi, 
Manifestări tradiţionale, Utilizare şi utilizatori, Colecţii. 

Este o carte de vizită a Bibliotecii, destinată studenţilor, cadrelor didactice, 
bibliotecarilor.

322. Biblioteca Ştiinţifică pe web / alcăt. : E. Stratan ; red. coord. : E. 
Harconiţa. – Bălţi, 2007.
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323. EBSCO Information services / alcăt. : M. Mamaligă ; red. coord. : E. 
Harconiţa. – Ed. a 2-a. – Bălţi : BŞU, 2007. – Pliant

324. Filiala Bibliotecii Institutului Goethe / alcăt. : M.Staver ; red. coord. 
: E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi : BŞU, 2007. – Pliant

325. Journal Donation Project / alcăt. : M. Staver ; red. coord. : E. Harconiţa, 
E. Stratan. – Bălţi, 2007. – Pliant

326. 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. – Pliant

2008 

327. 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.

328. Colecţie de CD-uri Fondul Wilhelmi / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Bordeniuc, M. Staver. – Bălţi, 2008. – Pliant.

329. Fondul de carte Wilhelmi / Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver ; coord. : Elena 
Harconiţa. – Bălţi, 2008. – Pliant.

330. Biblioteca Ştiinţifică în 2008 / alcăt. : E. Harconiţa, D. Caduc, E. 
Stratan, S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – Pliant.

331. EBSCO : information services – Informaţia electronică directă 
pentru biblioteci, elfL Direct / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; 
alcăt. : M. Staver, M. Bordeniuc ; coord. : Elena Harconiţa. – Ed. a 3-a. – 
Bălţi, 2008. – Pliant.

332. Filiala Bibliotecii Institutului Goethe / Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. ; alcăt. : M. Staver ; coord. : Elena Harconiţa. – Ed. a 2-a – Bălţi, 
2008. – Pliant.

333. Ghid pentru utilizatori / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. 
: E. Harconiţa, S. Ciobanu, E. Stratan. – Ed. a 4-a. – Bălţi, 2008. – Pliant

334. 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.
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335. Literatură în limbi străine. / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; 
alcăt. : M. Staver, A. Anghel ; coord. : E. Harconiţa. – Bălţi, 2008. – Pliant.

336. Publicaţiile Băncii Mondiale la Bălţi / Bibl. Şt. ; Oficiul Băncii 
Mondiale în Moldova ; alcăt. : E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2008. – 
Poster ; www.worldbank.org.md/

337. Serviciul Documentare / Informare Bibliografică : [Bibl. Şt. Uiv. Bălţi] 
/ alcăt. : Ana Nagherneac ; coord. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2008. – Pliant.

338. Simpozionul Anul bibliologic, ediţia a XVII-a 2007 : [ Bibl. Şt. Univ. 
Bălţi] / alcăt. : E. Harconiţa, E. Stratan. – Bălţi, 2008. – F. de inform.

2009

339. Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : lansare de carte / Univ. 
de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Silvia Ciobanu ; coord. : Elena 
Harconiţa. – Bălţi, 2009. – Afiş.

340. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţi de Stat „Alecu Russo”. Zilele 
Bibliotecarului : program / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. 
: Elena Harconiţa, Valentina Topalo, Elena Stratan ; tehnored. : Silvia 
Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 3 p.

341. Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul bib-
lioteconomiei şi ştiinţa informării – Anul 2008” / Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Silvia Ciobanu ; coord. : Elena Hrconiţa. – Bălţi, 
2009. – Afiş.

342. 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.

343. Oficiul Documente Muzicale / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. 
; elab. / machetare : E. Ţurcan, A. Musteaţă, A. Cebotari ; coord. : Elena 
Harconiţa. – Bălţi, 2009. – Pliant.

344. 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.

345. Seminare, conferinţe, activităţi expoziţionale : program / Univ. de 
Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţa, Valentina Topalo, 
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 1f.
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346. Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la întrunirile pro-fesionale. 
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. – 1 f.

347. Zilele Bibliotecii la Facultate : Harta-traseu/ Univ. de Stat „Alecu 
Russo”, Bibl. Şt. ; elab. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan. – 
Bălţi, 2009. –1 f.

2010

348. 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.

349. Atelierul profesional „Instruire pentru cultura informaţiei şi profe-
sionalizarea bibliotecarului scolar”, 7 decembrie 2010 : Program [on-
line]. – http://www.abrm.md/; http://www.slideshare.net/libru niv/
atelier7dec ; <http://bsubalti.files.wordpress.com/2010/12/atelier 7dec.
pdf>

350. 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.

351. 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.

352. 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.

353. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo - 65 = 
Scientific Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova -65 
: Ghid=Guide / red. : E. Harconiţa, V. Topalo, L. Alexanchin ; design/
tehnored. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant color. – Tit. şi text paral. în lb. 
rom. şi engl. ; http://libruniv.usb.md 

354. Carte rară şi Cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice 
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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.

355. 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.

356. Centrul Manifesrtări Culturale / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” ; alcăt. : Valentina Topalo, Elena Harconiţa ; machetare/design : 
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

357. Centrul Marketing şi Activitate editorială / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo”; elab. : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

358. 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 din 
afara Ţării ; Colecţia „ Lituania”; Fondul AGEPI ; Colecţia „WILHELMI” / 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : A. Hăbăşescu, G. Belcovschi, 
A. Cucu [et al.] ; machetare/ design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

359. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Cristian ; machetare/ 
design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

360. Conferinţa Ştiinţifică aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în 
rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare 
ştiinţifică universitară, 15 decembrie 2010 : Program [online]. – http://
www.slideshare.net/libruniv/program-6161249

361. 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.

362. 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.

363. MEDIATECA / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : R. 
Toncoglaz ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

364. Mediateca propune colecţia de CD-uri şi DVD-uri / Bibl. Şt. ; alcăt. : 
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R. Toncoglaz ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.
365. Oficiul Documente în Limbi Străine / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” ; alcăt. : M. Staver, L. Melnic. – Bălţi, 2010. – Pliant.

366. 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.

367. Promovarea Bibliotecii prin site-ul şi reţele de socializare online : 
Ghid / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Centrul Biblioteconomic ; 
alcăt. : Elena Harconiţa, Elena Stratan. – Bălţi, 2010. – Pliant

368. Publicaţiile Băncii Mondiale la Bălţi / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” ; Oficiul Băncii Mondiale în Moldova ; alcăt. : E. Harconiţa, 
S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant

369. 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.

370. Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” ; alcăt. : E. Stratan ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 
2010. – Pliant.

371. Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” ; elab. : L. Zadiraico, T. Prian ; machetare/design : S. Ciobanu. – 
Bălţi, 2010. – Pliant.

372. Serviciul Documentare / Informare bibliografică : ghid / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac ; machetare/
design : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.

373. Serviciul electronic: „Întreabă bibliotecarul”: Ghidul utilizatorului 
/ Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : N. Culicov ; machetare/
design : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

374. Serviciul Informatizare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; 
alcăt. : I. Afatin, A. Cebotari ; machetare/design : S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. 
– Pliant

375. 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.

376. Serviciul Referinţe Bibliografice : Ghidul utilizatorului / Bibl. Şt. a 
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Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : N. Culicov, T. Aculova ; machetare/ 
design : Silvia Ciobanu. – Ed. a 2-a. – Bălţi, 2010. – Pliant.

377. Ştiinţe ale comunicării Specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă 
Infor-maţională şi Arhivistică. Ciclul I – Licenţă, 3 ani de studii (180 
ECTS) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Fac. Filologie ; Bibl. Şt. ; 
alcăt. E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

378. 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.

379. 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.

380. 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.

381. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi şi Facul-
tatea de Filologie anunţă înscrierea candidaţilor la admitere pentru anul 
de studii 2008-2009 / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; Fac. Filologie ; alcăt. : 
E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2010. – Pliant.

382. Ziua Limbii şi a Scrisului Ucrainean la Biblioteca Ştiinţifică, 9 
noiembrie 2010 : Program [on-line]. –<http://bsubalti.wordpress.com 
/2010/11/09/ziua-limbii-si-a-scrisului-ucrainean-la-biblioteca-stiintifica-
9-noiembrie-2010/>

383. Zilele Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică, 7-14 noiembrie 2010 : Pro-
gram [online]. – http://bsubalti.files.wordpress.com/2010/11/sapt_tin1.
pdf

2011

384. Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 : inovaţie şi informaţie pentru 
toţi, conf. şt. (2011 ; Bălţi). Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 : inovaţie 
şi informaţie pentru toţi : Program / com. org. : Elena Harconiţa, Lina 
Mihaluţa, Elena Stratan [et al.]. – Bălţi, 2011. – 4 p. – Antetit. : Tradiţie 
şi inovare în cercetarea ştiinţifică : Colloquia Professorum. Ed. a 2-a : 
Program / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt.
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385. Ciobanu, Silvia. Acces Deschis [Poster] / S. 
Ciobanu, E. Harconiţa. – Bălţi, 2011. – (Colecţia 
ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-075-3

Posterul, elaborat cu prilejul Concursului anunţat 
din cadrul Conferinţei aniversare - 20 de ani a ABRM, 
din anul 2011, reprezintă Biblioteca Ştiinţifică a Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo”. În partea stîngă sus 
- stema municipiului Bălţi; în partea dreaptă – sus 
- logo-ul Universităţii de Stat „A. Russo”. Pe fundal 

apare clădirea Bibliotecii – un patrimoniu ştiinţifico-cultural de mare 
importanţă pentru învăţămîntul din Republica Moldova. Literele A şi D 
– exprimă sintagma Acces Deschis la toată bogăţia spirituală deţinută în 
Bibliotecă şi acces deschis la resursele informaţionale naţionale şi globale. 
Timp de 65 de ani Biblioteca universitară a fost vizitată de circa 1 000 000 
de utilizatori, iar zero-urile de la orizont reprezintă viitoarele milioane de 
studenţi şi cadre didactice, utilizatori reali şi virtuali din întreaga lume, 
vezi maus-ul, şoricelul – ghid sigur în spaţiile informaţionale. 

SIBIMOL, EBSCO, REM, Asociaţia culturală „Pro Basarabia şi Buco-
vina”, Filiala „C. Negri”, Galaţi, Institutul Cultural Român, ONU, Uniu-
nea Europeană, Banca Mondială, NATO, JDP, Institutul GOETHE, 
Bucureşti, Wihelmi, Ioan Nicorici – partenerii Bibliotecii în creşterea 
fluxului informaţional. Utilizarea eficientă a culorilor sporeste gradul 
de receptivitate, creează o bună dispoziţie, facilitează percepţia vizuală, 
concentrarea atenţiei si memorarea:

Albul - semnifică puritate, sinceritatea, efecte de expansivitate, uşurinţă, 
suavitate, robusteţe, liniste, curăţenie, sobrietate.

Bejul - culoarea inocenţei şi înţelepciunii, grija faţă de nevoile celorlalţi. 
Orange - are un efect stimulator, emotiv. Este o culoare sociabilă, care 

lasă impresia de optimism, stimulează activitatea sau acţiunea, încurajeaza 
socializarea.

Albastrul – îndeamnă la calm şi reverie, concentrare şi linişte interioara, 
seriozitate, meditaţie.

386. LEARN. SHARE. ADVANCE = AFLĂ. PARTICIPĂ. PROMOVEAZĂ 
: Săptămîna Intern. a Accesului Deschis la Informaţie, 24-30 oct., 2011 : 
Program / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 2 p.

387. Zilele Dreptului de a Şti la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ed. a 2-a [org. în cadrul ed. a 8-a a Zilelor 
Dreptului de a Şti], 26 sept.-2 oct. 2011 : Program / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
“Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Harconiţa, V. Topalo. – Bălţi, 2011. – 
2 p.
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RESURSE ELECTRONICE

2004

388. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” Bălţi [Resursă electronică] / coord. 
: E. Harconiţa, I. Afatin, A. Simionica, M. Lefter. – 
Bălţi, 2004. – 1 CD.

Lucrare dedicată Bibliotecii Ştiinţifice a Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Conţine 

in-formaţii referitoare la istoricul Bibliotecii, prezentarea compartimentelor şi 
subdivizinilor funcţionale. Prezintă o gamă variată de informaţii ce dezvăluie 
principalele repere din activitatea 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, acti-
vitatea editorială etc. 
 Ghid de prezentare a Bibliotecii util pentru orientarea utilizatorilor

2005

389. 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. – 
Bălţi, 2005. 

 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). 

2006

390. Buletinul informativ Achiziţii recente / Bibl. Şt., Serviciul Catalogare 
Indexare ; alcăt. : Lina Mihaluţa, V. Ganea, I. Zalîgaeva ; coord. : E. 
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Harconiţa ; prelucr. tehn. : I. Afatin. – Bălţi, 2006-2011. – ( O dată în 2 luni). 
– http://libruniv.usb.md/catl/intrari/intrari-noi.htm

 Buletinul informativ apare bilunar din anul 2004: Începînd cu anul 2006 
apare on-line pe situl Bibliotecii. Conţine informaţii despre toate documentele nou 
intrate în colecţia Bibliotecii. Informaţia este sistematizată conform domeniilor 
CZU.

2007

391. Repertoriul Publicatii periodice (Reviste) abonate de Biblioteca 
Ştiinţifică Universitară / Bibl. Şt., Serviciul Catalogare Indexare ; alcăt. : 
Lina Cruglov; coord. : E. Harconiţa ; prelucr. tehn. : I. Afatin. – Bălţi, 2007-
2011. – http://libruniv.usb.md/periodice/reviste_abonate.htm

392. Repertoriul Publicatii periodice (Ziare) abonate de Biblioteca 
Ştiinţifică Universitară / Bibl. Şt., Serviciul Catalogare Indexare ; alcăt. : 
Lina Cruglov ; coord. : E. Harconiţa ; prelucr. tehn. : I. Afatin. – Bălţi, 2007-
2011. – http://libruniv.usb.md/periodice/ziare_abonate.htm

2010

393. Blogul Bilioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi / Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. – Balţi, 2010. – 
http://bsubalti.wordpress com/

2011

394. ABRM - 20 de ani [Resursă electronică] / 
ABRM ; alcăt. : E. Har-coniţa, S. Ciobanu. – Bălţi : 
Bibl. Şt., 2011. – 1 CD. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).  
–  ISBN 978-9975-50-073-9 ; http://ru.calameo.com/
books/ 0011333494379f75ac9af

Lucrarea de sinteză ABRM - 20 de ani este de-
dicată aniversării a 20-a de la constituirea Asociaţiei 
Bibliotecarilor din Republica Moldova şi include imagini 

foto despre activitatea Asociaţiei, lucrul în secţiuni, comisii şi filialele ei. Filmul 
este structurat conform compartimentelor: istoric, conferinţe, congrese, mese 
rotunde, ateliere profesionale, excursii, tabere de vară etc. Responsabili de ediţie: 
ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
coordonator Elena Harconiţa,  Silvia Ciobanu (desing/machetare). Pozele au fost 
prezentate de directorii de biblioteci din RM în urma apelului echipei de creaţie.
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Alte materiale

2011

395. Iulic, M. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de 
informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010 
– 2011 / M. Iulic, V. Vacarciuc ; red. resp. : E. 
Harconița ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; 
lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. 
Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 85 p. 
– (Col. Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-071-5
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BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ A UNIVERSITĂŢII 
DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

Director: Liubovi KARNAEV
E-mail:  liubovi_karnaeva@usmf.md 

Adresa:  bd. Ştefan cel Mare, 165, Chişinău, MD 2004 R. Moldova
Tel.:   (373 22) 24 27 72, (373 22) 20 51 80  
Fax:   (373 22) 24 23 44
Web:   www.usmf.md , library.usmf.md
E-mail:  library@usmf.md 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1995

396. Cărţi rare din colecţia Koch : Ind. bibliogr. / 
resp. de ed. : Elena Bolganschi ; alcăt. : L. Lipcanu, 
V. Dodica ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca. – Ch. : Ed. Teh-
nica, 1995. – 62 p. – ISBN 5-7790-0325-4

Lucrarea reflectă o mică parte din colecţia de carte 
străină, aflată în bibliotecă, care aparţin medicului ger-
man bibliofilului Richard Koch. În 1937 antifascistul 
R.Koch s-a stabilit în oraşul Kislovodsk. În 1944 el a 
dăruit o parte din biblioteca sa Institutului de medicină 

din Kislovodsk, care în anul 1945 a fost transferat la Chişinău. Colecţia este 
estimată la o valoare enormă, incluzînd opere ale adevăratelor somităţi în materie 
(Hipocrate, Ibn-Sina, Galen, Paracelsus, Caelius ş.a.). Colecţia Koch numără 
aproximativ 2 700 volume de medicină, biologie, filozofie, istorie. În exclusivitate, 
150 cărţi din sec. XVI-XVIII sînt considerate cărţi rare. Toate cărţile din colecţie 
sînt asigurate cu un ex-libris al lui R. Koch şi se impun printr-o prezentare 
grafică deosebită: coperta, în majoritatea cazurilor, este executată din piele sau 
pergament, cotorul cu imprimări, foile de titlu executate într-un stil gotic.

Indicele este destinat medicilor, studenţilor medicinişti şi serveşte drept ghid 
didactic la istoria medicinei pentru cei versaţi. Suscită un mare interes şi pentru 
bibliografi şi bibliofili.
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2005

397. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” la 60 de ani: publicaţii, 
studii, cercetări : Bibliogr. selectivă 1995-2005 / 
alcăt. : L. Lipcanu ; resp. de ed. : E. Bolganschi. – 
Ch. : CEP Medicina, 2005. – 210 p. 

Lucrare concepută şi realizată către aniversarea a 60 
de ani de la înfiinţarea Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi a biblioteciii uni-
versitare. Obiectivul acestei lucrări este de a compila 

rodul muncii de cercetare de un deceniu a colaboratorilor universităţii şi informaţia 
despre ediţiile apărute în această perioadă. Bibliografia cuprinde teze de doctor 
habilitat, teze didactice, culegeri, anale ştiinţifice, materiale ale congreselor, 
conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice, începînd cu anii 1995 pînă în 2005. 
Lucrarea, este utilă specialiştilor în medicină şi constituie un instrument eficient 
de informare şi documentare a profesorilor, studenţilor, doctoranzilor, medicilor.

2009

398. Sănătatea publică în Republica Moldova : Ind. 
bibliogr. 1986-1990 / Univ. de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Med. ; 
alcăt. : Taisia Şcerbac ; resp. ed. : Liubovi Karnaeva ; 
red. : Ludmila Lipcanu. – Ch. : CEP Medicina, 2009. 
– 239 p.

Indicele bibliografic „Sănatatea publică în Repu-blica 
Moldova” include articole din ziare, reviste, culegeri, 
editate în anii 1986 – 1990. Prezenta biblio-grafie 
reprezintă o continuare a lucrărilor editate de Biblioteca 

Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” anterior, care reflectau 
publicaţiile din perioada 1924-1985. În această ediţie de referinţă sunt prezente 
publicaţii despre igiena socială, sănătatea publică şi istoria medicinei din republică 
şi sunt reflectate lucrările despre orga-nizarea asistenţei curativ-profilactice şi 
despre perfecţionarea tipurilor specializate ale asistenţei medicale, ameliorarea 
servicilor medico-sanitare în cadrul întreprinderilor industriale din oraşe şi sate, 
ocrotirea mamei şi a copilului, ocrotirea mediului ambiant, organizarea muncii 
şi a activităţii lucrătorilor medicali, despre istoria şi dezvoltarea ştiinţei medicale 
şi farmaceutice. Publicaţiile sunt sistematizate în compartimente; în cadrul 
fiecărui compartiment descrierile bibliografice sunt aranjate în ordine alfabetică. 
Descrierile bibliografice nu sunt dublate şi sunt însoţite de trimiterile de rigoare. 
Aparatul auxiliar al indicelui este format din in-dici de nume şi geografic. 
Descrierea analitică a publicaţiilor incluse este efectuată în conformitate cu 
standardele în vigoare, grafia originală a publicaţiilor fiind păstrată. Descrierile 
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cărţilor din fondul Bibliotecii Ştiinţifice Republicane Medicale, incluse în indicele 
bibliografic, conţin şi numărul de format (C 28925). 

Acest indice bibliografic este destinat managerilor sănătăţii publice, 
specialiştilor interesaţi de istoria, organizarea şi dezvoltarea sănătăţii publice 
din Moldova şi poate fi util lucrătorilor ştiinţifici, care se ocupă de cercetările 
în domeniul medicinei sociale, organizării ocrotirii sănătăţii şi istoriei medicinei, 
studenţilor, care studiază istoria acestui domeniu şi medicilor practicieni, versaţi 
în domeniu.

2010

399. Sănătatea publică în Republica Moldova : 
Ind. bibliogr. 1991-1995 / Univ. de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Med. ; 
alcăt. : Taisia Şcerbac; resp. ed. : Liubovi Karnaeva ; 
red. : Ludmila Lipcanu. – Ch. : CEP Medicina, 2010. 
– 272 p.

Indicele bibliografic „Sănatatea publică în Republica 
Moldova” include articole din ziare, reviste, culegeri, 
editate în anii 1991 – 1995. Prezenta bibliografie 
reprezintă o continuare a lucrărilor editate de Biblioteca 

Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” anterior, care reflectau 
publicaţiile din perioada 1924-1990. În această ediţie de referinţă sunt prezente 
publicaţii despre igiena socială, sănătatea publică şi istoria medicinei din republică 
şi sunt reflectate lucrările despre organizarea asistenţei curativ-profilactice, 
perfecţionarea tipurilor specializate de asistenţă medicală, ameliorarea serviciilor 
medico-sanitare în cadrul întreprinderilor industriale din oraşe şi sate, ocrotirea 
mamei şi copilului, ocrotirea mediului ambiant, organizarea activităţii lucrătorilor 
medicali, istoria şi dezvoltarea ştiinţei medicale şi farmaceutice. 

Publicaţiile sunt sistematizate pe diviziuni şi subdiviziuni; în cadrul fiecărei 
diviziuni, descrierile sunt aranjate în ordine alfabetică.. Descrierile bibliografice 
nu sunt dublate şi sunt însoţite de trimiterile de rigoare. Aparatul auxiliar 
al indicelui este format din indici de nume şi geografic. Descrierea analitică a 
publicaţiilor incluse este efectuată în conformitate cu standardele în vigoare, 
grafia originală a publicaţiilor fiind păstrată. 

Acest indice bibliografic este destinat managerilor sănătăţii publice, 
specialiştilor interesaţi de istoria, organizarea şi dezvoltarea sănătăţii publice 
din Moldova şi poate fi util lucrătorilor ştiinţifici, care se ocupă de cercetările 
în domeniul medicinei sociale, organizării ocrotirii sănătăţii şi istoriei medicinei, 
studenţilor, care studiază istoria acestui domeniu şi medicilor practicieni, versaţi 
în domeniu.
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Biobibliografii 

2004

400. Ion Ababii : Biobibliografie / ed. îngrijită de : 
E. Bolganschi ; alcăt. : L. Lipcanu, E. Vedean ; Univ. 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”. – Ch. : CEP Medicina, 2004. – 96 p. – 
ISBN 9975 -907-18-0

Prezenta bibliografie este dedicată rectorului USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, profesorului universitar, aca-
demicianului Ion Ababii şi este realizată cu prilejul 
celei de-a 60 - a aniversări. 

Lucrarea conţine o informaţie amplă, fiind însoţită 
de un curriculum vitae a dlui Ion Ababii şi articolul omagial semnat de vice-
rectorul dl Petru Galeţchi, profesor universitar, care reflectă activitatea ştiinţifică, 
managerială şi socială a ilustrului savant, personalitate notorie în medicină. 
Bibliografia include 332 descrieri bibliografice ale lucrărilor ştiinţifice şi de 
specialitate, apărute în perioada 1971-2004, structurate după gen: monografii, 
publicaţii metodice, lucrări ştiinţifice de specialitate; iar în interior - în ordine 
cronologică şi alfabetică. 

Pentru a facilita regăsirea informaţiei necesare, lucrarea este însoţită de indici 
auxiliari: index de nume şi de titluri care orientează cititorul spre numărul de 
ordine al descrierii documentului. Lucrarea este destinată cercetătorilor ştiinţifici 
în medicină, colaboratorilor şi studenţilor universităţii, rezidenţilor, medicilor 
practicieni, precum şi tuturor celor interesaţi în domeniu.

                                               2007

401. Nicolae Testemiţanu (1927-1986) : Biobibliografie / alcăt. : Taisia 
Şcerbac ; resp. ed. : Liubov Karnaeva ; red. : Ludmila Lipcanu, Lidia Câssa 
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. 
Med. – Ch. : CEP Medicina, 2007. – 118 p. – ISBN 978-9975-915-21-2

Lucrare concepută şi realizată cu prilejul aniversării 
a 80-a de la naşterea distinsului Manager, OM, Pro-
fesor, Prometeu al neamului, Nicolae Testemiţanu. 
Ea se înscrie în numărul ediţiilor de referinţă, care au 
drept obiectiv compilarea rodului muncii de cercetare al 
eminentului Om de ştiinţă, valorificarea şi promovarea 
operelor celor mai consacrate personalităţi medicale 
din RM. Volumul sistematizează bogatul material bib-
liografic prin care este scoasă în evidenţă activitatea 
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managerială şi ştiinţifică a ilustrului savant. 
Prezenta biobibliografie inserează ediţii aparte, articole din seriale, culegeri, 

ziare. Lucrarea conţine o informaţie amplă, fiind însoţită de un curriculum 
vitae al lui Nicolae Testemiţanu, iar structura lucrării este determinată de 
destinaţia funcţională a acesteia, incluzînd un studiu introductiv, semnat de 
către conferenţiarul universitar Iulian Grossu, care reflectă activitatea ştiinţifică 
, managerială şi socială a ilustrului savant, personalitate notorie în medicină. 
Lucrarea este destinată cercetătorilor ştiinţifici în medicină, colaboratorilor şi 
studenţilor, rezidenţilor, medicilor practicieni, precum şi tuturor celor vizaţi în 
domeniu.

2008

402. Petru Galeţchi (1938-2004) : Biobibliografie / 
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Bibl. Şt. Med. ; alcăt. : Stela Proh-
niţchi ; resp. ed. : Liubovi Karnaeva. – Ch. : CEP 
Medicina, 2008. – 46 p.

Prezenta biobibliografie este o lucrare de compilare a 
muncii intelectuale a regretatului profesor universitar, 
prorector pentru activitatea didactică, prim-vicerector, 
şef catedră Microbiologie, Virusologie şi Imunologie, 
specialist principal netitular al Ministerului Sănătăţii 
al Republicii Moldova, personalitate inedită care a fost 

dl Petru Galeţchi. Lucrarea reflectă monografii, articole din reviste, culegeri, ziare. 
Biobibliografia beneficiază de un articol introductiv omagial semnat de Ştefan 
Plugaru, şeful catedrei Microbiologie, Virusologie şi Imunologie şi de Curriculum 
vitae, prezentând succint formarea specialistului precum şi activitatea lui şti-
inţifică şi didactică. Sistematizarea înregistrărilor bibliografice respectă ordinea 
cronologică directă, iar în cadrul fiecărui an – cea alfabetică. Biobibliografia 
include 116 descrieri bibliografice ale lucrărilor ştiinţifice şi didactice, apărute în 
perioada 1969-2004. Lucrarea este un suport util pentru cercetătorii ştiinţifici în 
medicină, studenţi, medici practicieni, doctoranzi. Indici de autori şi de titluri vin 
să întregească şi să finalizeze lucrarea.

                       2009

403. Gheorghe Ghidirim : Biobibliografie / 
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Bibl. Şt. Med. ; alcăt. : Ludmila 
Lipcanu, Tatiana Gâncu ; resp. ed. : Liubovi Kar-
naeva. – Ch. : CEP Medicina, 2009. – 79 p.

Lucrarea a fost concepută şi realizată cu prilejul 
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aniversării a 70-a de la naşterea distinsului Chirurg şi se înscrie în numărul 
ediţiilor de referinţă, oglindind prodigioasa activitate a acestei personalităţi 
creatoare, dedicate ştiinţei şi învăţământului universitar. Prezenta biobibliografie 
cuprinde ediţii aparte, articole din seriale, monografii, elaborări metodice ş. 
a. La elaborarea acestei biobibliografii au fost consultate catalogul tradiţional 
şi electronic al Bibliotecii Ştiinţifice a USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţiile 
Camerei Naţionale a Cărţii, diverse fişiere şi baze de date. Lucrarea conţine o 
informaţie amplă, fiind însoţită de Curriculum vitae a lui Gheorghe Ghidirim, iar 
structura lucrării este determinată de destinaţia funcţională a acesteia, incluzând 
un studiu introductiv, semnat de către rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl 
Ion Ababii, care reflectă activitatea ştiinţifică, managerială şi socială a ilustrului 
savant, personalitate notorie în medicină. Publicaţiile incluse au fost consultate 
de visu. Biobibliografia este structurată în compartimente, iar în cadrul fiecăruia, 
descrierile sunt plasate în ordine alfabetică. Descrierile bibliografice sunt realizate 
în conformitate cu standardele bibliografice în vigoare. Pentru a facilita regăsirea 
informaţiei necesare, se recomandă adresarea la indexul de nume şi de titluri. 
Lucrarea este destinată cercetătorilor ştiinţifici în medicină, colaboratorilor şi 
studenţilor, rezidenţilor, medicilor practicieni, precum şi tuturor celor vizaţi în 
domeniu.

2010

404. Ieremia Zota : biobibliografie / alcăt. : L. 
Lipcanu, T. Gîncul ; resp. ed. : L. Karnaeva ; Univ. 
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu”, Bibl. Şt. Med. – Ch. : CEP Medicina, 
2010. 

Prezenta biobibliografie include momente din via-
ţa, activitatea didactică şi ştiinţifică a distinsului Ana-
tomopatolog Ieremia Zota şi a fost elaborată cu prilejul 
aniversării a 70-a de la naşterea eminentului Om de 
ştiinţă. Publicaţia conţine o informaţie amplă, fiind 

însoţită de Curriculum vitae a dlui Ieremia Zota şi articolul omagial, semnat de 
Ion Stici, care reflectă activitatea ştiinţifică, managerială şi socială a ilustrului 
savant. Biobibliografia sumează lucrări ştiinţifice, articole din seriale, culegeri, 
alte ediţii didactice şi investigaţii ştiinţifice, fiind consultate în acest sens catalogul 
tradiţional şi electronic al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, ediţiile Camerei Naţionale a Cărţii, diverse fişiere şi baze de date. 
Indicele bibliografic este structurat în compartimente, iar în cadrul fiecăruia, 
descrierile fiind ordonate cronologic şi alfabetic. 

Lucrarea este utilă cercetătorilor ştiinţifici în medicină, medicilor practicieni, 
studenţilor, rezidenţilor, precum şi tuturor celor vizaţi. 

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele 
bibliografice în vigoare. Indexul de nume precum şi cel de titluri vor orienta 
cititorul spre numărul de ordine al descrierii documentului.
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 Publicaţii în serie

2001

405. Lista publicaţiilor intrate în Biblioteca USMF 
„Nicolae Testemiţanu” perioada 1998-2001 : Bul. 
bibliogr. / resp. de ed. : Elena Bolganschi ; culeg. şi 
tehnored. computerizată : L. Lipcanu, S. Ciubrei ; 
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Biblioteca. – Ch. – 2001. – 106p.

2004

406. Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) 
în Biblioteca U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2001-2003 
: Bul. bibliogr. / resp. de ed. : Elena Bolganschi ; alcăt. : L. Lipcanu, L. 
Rogac ; red. : L. Câssa ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, Biblioteca. – Ch. : CEP Medicina, 2004. – 158 p. – ISBN 9975-
918-15-8

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţeanu“

141



BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A ACADEMIEI DE STUDII 
ECONOMICE DIN MOLDOVA

Director: dr. Silvia GHINCULOV
E-mail: gsilvia@lib.ase.md

Adresa: str. Bănulescu-Bodoni 59, mun. Chişinău, MD 2005 Republica
Moldova
Tel/fax: (3732) 242663
Tel.: (3732) 402722; (3732) 402964
Web: http://www.lib.ase.md/
E-mail: library@lib.ase.md

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

2001

407. Biblioteca ASEM la întâlnirea celor două 
milenii sau un deceniu de activitate / alcăt. : N. 
Cheradi ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – Ch. : ASEM, 
2001. – 58 p.

 Anii 1991 - 2001 au fost pentru Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM o perioadă de activitate nouă, de 
reorganizare, de adaptare la noile condiţii economice şi 
sociale. Aceasta a adus noi perspective în planul afirmării 
Bibliotecii ca instituţie cultural-ştiinţifică de prestigiu, 

specializată în domeniul economiei, realizînd prin forme speciale eficienta muncă 
de cercetare. În anul 2001, marcat de 10 ani de la fondarea Academiei de Studii 
Economice din Moldova, Biblioteca ASEM a încercat să constituie un sistem 
adecvat de aliniere la noile tehnologii informaţionale.

                      2003

408. Cheradi, Natalia. Marketing şi biblioteca 
universitară. Biblioteca universităţii şi studenţii 
: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor / N. 
Cheradi, N. Ţurcan. – Ch. : Centrul Ed. poligr. al 
USM, 2003. – 145 p. – (Bibliografie şi Biblioteconomie; 
2)
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 Studiile prezentate „Marketing şi biblioteca universitară” şi „Biblioteca 
universităţii şi studenţii: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor” sînt axate 
pe o concepţie de dezvoltare a bibliotecii universitare bazată pe instrumentarul 
disciplinei de marketing. Volumul, elaborat la Catedra de Biblioteconomie 
şi Asistenţă Informaţională, constituie un material util pentru cei interesaţi 
de implementarea marketingului în activitatea bibliotecară. Prin cercetarea 
nevoilor consumatorilor, planificarea celor mai eficiente metode de întrevedere a 
acestor nevoi şi evaluarea succesului fiecărei activităţi, bibliotecile pot deveni o 
componentă vitală în cadrul instituţiilor culturale şi de învăţământ. 

2007

409. Ghinculov, Silvia. Managementul informaţi-
onal în instituţiile infodocumentare / S.  Ghinculov 
; red. : A. Rusnac ; rec. : R. Hâncu, I. Costaş. – Ch. : 
Epigraf, 2007. – 112 p.

Abordarea managementului resurselor informaţio--
nale şi documentare în contextul constituirii societăţii 
informaţionale este actuală şi reprezintă o condiţie 
pentru integrarea Republicii Moldova în spaţiul global 
informaţional. Această lucrare prin structurarea celor 
cinci capitole, oferă informaţii importante privind 

abordarea teoretică a fenomenelor cercetate; cuprinde informaţii şi caracteristici 
generale a infrastructurii informaţionale; prezintă strategii şi tehnici manageriale 
în activitatea informaţională. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra feno-
menului funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar. Importanţa practică 
a lucrării constă în elaborarea unor propuneri pentru optimizarea activităţii de 
informare a beneficiarilor, precum şi ridicarea nivelului calitativ al produselor şi 
serviciilor oferite de instituţiile infodocumentare din Republica Moldova.

2009

410. Ghinculov, Silvia. Sub zodia cărţii: provo-
carea schimbărilor în domeniul infodocumentar. 
– Ch. : ASEM, 2009. – 193 p. – ISBN 978-9975-75-
478-1 

Această lucrare prin structurarea celor patru capitole 
oferă informaţii importante privind abordarea teoretică 
a fenomenelor cercetate în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice 
ASEM: Biblioteca ASEM – centru de informare eco-
nomică; Managementul informaţional în instituţii in-

fodocumentare; Colaborare naţională şi internaţională; Oamenii cărţii. Noile 
tehnologii au condus bibliotecile la o redefinire a sistemului de organizare a 
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informaţiilor. Autoarea prezintă ultimele tendinţe în ştiinţa şi practica actuală, 
cum ar fi orientarea tehnologică şi creşterea rolului informaţiei în toate domeniile 
ce a impus o revedere a teoriilor manageriale anterioare şi adaptarea lor la practica 
curentă. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra fenomenului funcţiei mana-
geriale în domeniul infodocumentar..

2010

411. Lau, J. Linii directoare privind cultura infor-
maţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / 
red. şi trad. : N. Ţurcan, M. Vătămanu, N. Cheradi. 
– Ch. : Gunivas, 2010. – 64 p. – ISBN 978-9975-4070-
2-1. 

Ghidul internaţional de cultura informaţiei a fost 
elaborat de Sectorul Information Literacy al Federaţiei 
Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare 
(IFLA) în calitate de suport de bază în activitatea 

practică pentru specialişti, care simt nevoia sau sunt interesaţi în organizarea 
programelor de formare a culturii informaţiei. Ghidul va ajuta specialiştii din 
domeniul informaţiei, care realizează programe educaţionale moderne (în special 
în domeniul învăţământului mediu şi superior). Totodată, majoritatea concepţiilor 
expuse, principiile şi metodele pot fi utilizate cu adaptare minimă în orice mediu 
bibliotecar. Asistenţa acordată utilizatorilor pentru achiziţionarea competenţelor 
informaţionale constituie unul din scopurile profesionale ale specialiştilor din 
domeniul informaţiei, care activează în biblioteci de orice tip. Deprinderile de 
utilizare a informaţiei constituie garanţia succesului în învăţarea pe parcursul 
întregii vieţi, în activitatea profesională şi în comunicarea zilnică interpersonală 
pentru fiecare cetăţean (de exemplu, când persoana are nevoie de informaţie despre 
serviciile medicale pentru persoana de care îngrijeşte, sau elevul/studentul are 
nevoie de informaţie specială pentru executarea sarcinilor etc.). 

Politici. Strategii. Programe. Rapoarte profesionale

2010

412. Raport de activitate 2009. Academia de Studii 
Economice din Moldova. Biblioteca Ştiinţifică. – 
Ch. : ASEM, 2010. – 67 p. 

Raportul de activitate 2009 reprezintă sinteza activităţii 
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, analiza indicatorilor, rezul-
tatele activităţii ştiinţifice şi inovaţionale. 
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2011

413. Raport de activitate 2010. Academia de Studii Economice din 
Moldova. Biblioteca Ştiinţifică. – Ch. : ASEM, 2011. – 68 p. 

Raportul de activitate 2010 reprezintă sinteza activităţii Bibliotecii Ştiinţifice 
ASEM, analiza indicatorilor, rezultatele activităţii ştiinţifice şi inovaţionale. 

414. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiin-
ţifice ASEM (2011-2015). – Ch. : ASEM, 2011. –     
25 p. 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice 
ASEM (2011-2015) a fost aprobată la şedinţa Senatului 
Academiei de Studii Economice din 27 octombrie 2010, 
decizia 2/4. Strategia se fundamentează pe ideea că 
biblioteca trebuie să devină un centru de importanţă 
strategică, un suport real pentru procesul de învăţământ, 
cercetare şi sistemul de instruire continuă. În anii 2011-

2015 activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM va păstra identitatea şi rolul vital de 
interfaţă între utilizator şi informaţie şi se va dezvolta ca o organizaţie modernă, 
care îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice, dispunând de instrumente şi 
căi de acces bazate pe noile tehnologii. Calitatea procesului de servire este o latură 
a interfeţei cu utilizatorii şi necesită o orientare profundă către utilizator. Această 
strategie realizată în urma analizei a situaţiei reale şi a planurilor anterioare de 
activitate, consolidează nevoile de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM şi va 
sta la baza întocmirii planurilor anuale de activitate în următorii 5 ani.

Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

2000

415. Modernizarea serviciilor de informare, conf. 
intern (1997; Chişinău). Modernizarea serviciilor de 
informare : conf. intern., Rep. Moldova, Chişinău, 
25-26 sept., 1997 / coord. : S. Ghinculov ; red. : N. 
Cheradi, M. Vătămanu ; trad. : V. Pritula, M. Şciur ; 
tehnored. : V. Chilimari, Gr. Gudima. – Ch. : Ed. 
ASEM, 2000. – 109 p. – Antetit. : Fundaţia SOROS 
Moldova ; Bibl. ASEM ; Alianţa Franceză

Preocupările specialiştilor pentru structurarea 
şi organizarea unor servicii moderne de biblioteci au determinat organizarea 
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Conferinţei Internaţionale „Modernizarea serviciilor de informare”, care a avut 
loc la 25-26 septembrie 1997 în Biblioteca ASEM în cadrul Programului de 
susţinere a bibliotecilor al Fundaţiei SOROS. Lucrarea cuprinde toate materialele 
acestei conferinţe şi este adresată tuturor celor care doresc să cunoască problemele 
bibliotecii în contextul actual al dezvoltării serviciilor de informare.

2004

416. Managementul resurselor electronice în bib-
liotecile din Moldova, Conf. Intern. (2; 2001; Chi-
şinău). Managementul resurselor electronice în bib-
iotecile din Moldova: a 2-a Conf. Intern., Rep. Mol-
dova, Chişinău, 20 - 21 sept., 2001 / coord. : S. 
Ghinculov ; red. : N. Cheradi, I. Nicuţă ; tehnored. : 
A. Gudima. – Ch. : ASEM, 2004. – 101 p. – Antetit. : 
Acad. de Stutii Econ. din Moldova, Bibl. Şt.

Informaţia devine în prezent principala marfă şi prin-
cipalul produs al economiei, constituind temelia progresului. Un rol enorm în 
acest context le revine bibliotecilor. Aceasta impune o muncă serioasă în vederea 
modernizării bibliotecilor, activitate care cere o coordonare eficientă dintre spe-
cialiştii în domeniu, urmărind acelaşi scop nobil – asigurarea informaţională la 
un nivel cât mai înalt a utilizatorilor cu informaţie necesară. Realizarea acestor 
deziderate a determinat organizarea „Managementul resurselor electronice în 
bibliotecile din Moldova”, care a avut loc la 20-21 septembrie 2001. Culegerea 
cuprinde materialele acestei conferinţe care la Concursul republican pentru cea 
mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 11 martie 2005 a fost 
menţionată cu Premiul „Studium”.

2006

417. Învăţământul universitar din Republica Mol-
dova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context 
european : conf. metodico-şt. (2006; Chişinău). În-
văţământul universitar din Republica Moldova: 
dezvoltare şi tendinţe de reformare în context euro-
pean : conf. metodico-şt. (19 apr. 2006, Chişinău). – 
Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2006. – 140 p. – 
Antetit. : Acad. de Stutii Econ. din Moldova

Conferinţa a fost dedicată dezvoltării învăţământu-
lui şi căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului educaţional. Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM a organizat lucrările secţiunii „Tehnologii informaţionale 
în învăţământul superior din Republica Moldova” (P. 67-97), reunind 22 
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de specialişti: cercetători, cadre didactice, informaticieni şi bibliotecari, care 
în comunicările prezentate s-au axat pe problemele manageriale, tehnice şi 
organizatorice de implementare a instruirii la distanţă; noilor forme de instruire, 
creării bibliotecilor electronice, securităţii informaţionale etc.

418. Managementul resurselor electronice în bib-
liotecile din Moldova, Conf. Intern. (3; 2006; Chi-
şinău). Managementul resurselor electronice în bib-
liotecile din Moldova : a 3-a Conf. Intern., Rep. 
Moldova, Chişinău, 23-24 sept., 2004 / coord. : Silvia 
Ghinculov ; red. : Natalia Cheradi, Ina Nicuţă, Nona 
Ionaş ; tehnored. : Ana Gudima. – Ch. : Dep. Ed.-
Poligr. al ASEM, 2006. – 81 p. – Antetit. : Acad. de 
Stutii Econ. din Moldova, Bibl. Şt.

Întâlnirea bibliotecarilor din Moldova, România, Rusia a servit un bun prilej 
pentru dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de 
informaţii şi a contribuţiei pe care o pot avea bibliotecile în constituirea Societăţii 
Informaţionale. Realizarea acestor deziderate a determinat organizarea Conferinţei 
Naţionale „Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova”. 
Culegerea cuprinde materialele acestei conferinţe. 

2007

419. Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi mondial, conf. şt. 
intern (2006; Chişinău). Dezvoltarea durabilă a Ro-
mâniei şi Republicii Moldova în context european şi 
mondial : conf. şt. intern. (22-23 sept. 2006, Chişinău). 
– Ch. : Ed. ASEM, 2007. – 460 p. – Antetit. : Acad. de 
Stutii Econ. din Moldova

Secţiunea „Managementul resurselor electronice în 
bibliotecile din Moldova”, ediţia a 4-a (p. 306-386) a fost 
dedicată dezvoltării resurselor informaţionale şi căutării 

soluţiilor pentru optimizarea procesului educaţional şi informaţional. Conferinţa 
a demonstrat că în bibliotecile Republicii Moldova se implementează conceptul 
de e-informaţie, iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o 
reprezintă servirea educaţională şi informaţională a cetăţeanului într-o manieră 
modernă, eficientă şi transparentă. Comunicările prezentate au vizat problemele 
manageriale, tehnice şi organizatorice de implementare a noilor forme de lucru, 
creării bibliotecilor electronice, extinderii serviciilor informaţionale etc. 
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Dicţionare. Lexicoane. Calendare

2000

420. Năstase, Corneliu. Dicţionar francez-român 
de economie şi drept / C. Năstase, S. Ghinculov, G. 
Vârtosu. – Bucureşti : Ed. Niculescu, 2000. – 158 p.

Această lucrare se adresează oamenilor de afaceri, 
traducătorilor, profesorilor, tuturor celor care se con-
fruntă cu informaţii economice, documente comerciale, 
corespondenţă de afaceri în limba franceză. Dicţionarul 
abordează cele mai importante domenii ale activităţii 
economice. Este o sursă optimă şi utilă de informaţii 
economice, încadrată într-un volum compact şi comod.

2001

421. Ghinculov, Silvia. Dicţionar de termeni utilizaţi 
în activitatea managerială : român - englez- francez 
- rus. – Ch. : ASEM, 2001. – 110 p. 

 Dicţionarul de termeni utilizaţi în activitatea managerială 
este conceput şi elaborat ca un sistem de sprijin în 
înţelegerea terminologiei din domeniul respectiv. Aceas-
tă lucrare are un caracter practic pronunţat şi serveş-
te pentru comunicarea eficientă în activitatea zilnică 
a specialiştilor. Editarea acestui dicţionar, conceput 

în cele patru limbi de largă circulaţie în lumea contemporană şi cu explicaţia 
conţinutului acestora în limba română , este un gest de cultură economică şi este 
pus la dispoziţia utilizatorilor ca un instrument de lucru.

Ghiduri

1999

422. Ghidul Bibliotecii ASEM / alcăt. : M. Vătămanu. – Ch., 1999. – 31 p.

423. Instruire bibliografică / alcăt. : M. Vătămanu. – Ch., 1999. – 5 p.

424. Metoda veritabilă pentru a administra documentarea / alcăt. : M. 
Vătămanu . – Ch., 1999. – 7 p.
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2002

425. Ghidul lucrărilor de referinţă / M. Vătămanu, S. Studzinschi, S. 
Pascal, A. Gudima. – Ch., 2002. – 31 p.

426. Resurse Informaţionale. Biblioteca ASEM / alcăt. : M. Vătămanu. – 
Ch., 2002. – 7 p.

Aceste materiale sunt destinate studenţilor ASEM şi conţin informaţii privind 
orientarea în spaţiile Bibliotecii, serviciile prestate şi oferta informaţională în 
sprijinul proceselor de instruire şi cercetare.

2006

427. Ghidul utilizatorului / I. Nicuţă, E. Railean, 
N. Suvac ; coord. : Silvia Ghinculov ; tehnored. : 
Ana Gudima ; Bibl. Şt. a Acad. de Studii Econ. din 
Moldova. – Ch. : CEP ASEM, 2006. – 32 p. 

Acest ghid are scopul de a înlesni orientarea tuturor 
categoriilor de utilizatori din spaţiul Bibliotecii Ştiinţifice 
a Academiei de Studii Economice din Moldova, folosirea 
eficientă a resurselor informaţionale aşa încît să poată 
găsi rapid informaţia de care au nevoie în procesul de 
studiu şi cercetare. 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1994

428. Economia de piaţă şi mecanismele ei de 
funcţionare : Ind. bibliogr. 1989-1993 / alcăt. : A. 
Bejan, A. Carazanu, M. Postolachi, A. Zelenschi ; 
coord. : S. Ghinculov. – Ch. : ASEM, 1994. – 358 p.

În 1994 Biblioteca ASEM a publicat o lucrare bib-
liografică de volum întitulată „Economia de piaţă şi 
mecanismele ei de funcţionare 1989-1993”. Bibliografii 
îndrumaţi de cunoscuta specialistă Ana Carazanu îm-
preună cu redactorii ştiinţifici, doctorii în economie 

Andrei Blanovschi şi Silvia Harnău, au creat o lucrare ce face faţă exigenţelor 
sporite ale zilelor noastre. Bibliografia include ediţii ştiinţifice (monografii, 
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ediţii de profil, culegeri de studii, autoreferate şi disertaţii), didactice (manuale, 
materiale metodico-didactice), de referinţă (dicţionare, enciclopedii), informative 
(bibliografi, sinteze, referate) în limbile română, rusă, engleză, franceză editate pe 
parcursul a cinci ani. Ideea creării acestei bibliografii a fost promovată de primul 
rector al ASEM, cunoscutul savant economist şi pedagog român Paul Bran.

1996

429. Economia de piaţă şi mecanismele ei de func-
ţionare : Ind. bibliogr. 1994-1995 / alcăt. : A. Bejan, 
A. Brînza, M. Postolachi ; coord. : S. Ghinculov ; 
ASEM, Bibl Şt. – Ch. : ASEM, 1996. – 257 p.

Peste doi ani, în anul 1996, acelaşi colectiv de autori şi 
redactori a scos la lumină a doua fasciculă a bibliografiei 
„Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare”. 
A fost aplicată aceeaşi metodă şi folosită aceleaşi surse. 

Bibliografia include informaţii despre 3 558 de documente, apărute pe parcursul 
anilor 1994-1995. 

1998

430. Contabilitate, audit şi analiza activităţii eco-
nomice : Bibliografie (1990-1998) / A. Brînză, M. 
Postolachi, S. Pascal [et al.] ; red. : V. Ţurcanu ; 
coord. : S. Ghinculov. – Ch. : ASEM, 1998. – 119 p.

Din 1998 Republica Moldova a trecut la un nou sistem 
contabil. Reieşind din aceste considerente Biblioteca 
ASEM împreună cu Asociaţia Contabililor din Republică 
şi-a propus să elaboreze bibliografia „Contabilitate, audit 
şi analiza activităţii economice (1990-1998)”, lucrare de 

volum, care a apărut la sfârşitul anului 1998. Lucrarea constituie un instrument 
eficient de informare destinat diferitor categorii de beneficiari (cadre didactice, 
studenţi, specialişti în sfera financiară şi bancară).

                     2001

431. Academia de Studii Economice din Moldova 
la 10 ani. Studii, cercetări, publicaţii : Bibliografie 
1991-2001 / alcăt. : M. Vătămanu, A. Brânza, S. 
Studzinschi [et al.] ; resp. de ed. : S. Ghinculov ; 
coord. : N. Cheradi. – Ch. : ASEM, 2001. – 271 p. 
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În anul 2001 a fost elaborată şi editată bibliografia lucrărilor corpului profesoral 
didactic „Academia de Studii Economice din Moldova la 10 ani: Studii, cercetări, 
publicaţii”, menită să încorporeze cît mai complet infor-maţia despre patrimoniul 
ştiinţific, creat în anii de existenţă a instituţiei. Exhaustivitatea informaţiilor pe 
care le conţine acest volum ridică lucrarea la valoarea unui instrument documentar 
ştiinţific, care poate servi cu succes întregii comunităţi academice.

Biobibliografii

1998

432. Dumitru Moldovan : Ind. biobibliogr. / alcăt. : 
A. Brînza, E. Pancratov ; red. : N. Cheradi ; tehnored. 
: Gr. Gudima ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – Ch. : 
ASEM, 1998. – 28 p.

Acest indice biobibliografic este un ghid al lucrărilor 
cunoscutului savant, profesor universitar, doctor habi-
litat în economie, Dumitru Moldovan, şi reflectă întreaga 
activitate ştiinţifică, pedagogică, publicistică şi literară în 
perioada anilor 1975-1998.

433. Sergiu I. Chircă : Ind. biobibliogr. / alcăt. : M. 
Postolachi, S. Studzinschi ; red. : N. Cheradi ; 
tehnored. : Gr. Gudima ; resp. de ed. : S. Ghinculov. 
– Ch. : ASEM, 1998. – 31 p.

 Prezenta lucrare a fost elaborată în dorinţa de a face 
cunoscută publicului întreaga activitate ştiinţifică, 
pedagogică şi politică a cunoscutului profesor Sergiu I. 
Chircă. Lucrările savantului au devenit mai cunoscute 

în lumea ştiinţifică şi se află alături de cele mai reprezentative contribuţii la 
dezvoltarea patrimoniului spiritualităţii moldoveneşti. Bibliografia cuprinde 
informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 1960-1998.
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             1999

434. Mihail Carauş : Ind. biobibliogr. / alcăt. : A. 
Brînza, M. Postolachi ; red. : N. Cheradi ; tehnored. : 
Gr. Gudima ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – Ch. : 
ASEM, 1999. – 32 p.

 Acest indice biobibliografic cuprinde informaţii privind 
viaţa şi activitatea cunoscutului savant în domeniul 
economiei Mihail Carauş, profesor universitar căruia 
pentru meritele deosebite în instruire, ştiinţă şi educaţie i 

s-a conferit titlurile onorifice „Om emerit în activitatea financiară”, „Om emerit 
în învăţământul public”. Bibliografia reflectă publicaţiile apărute în perioada 
anilor 1966-1998, în limbile română şi rusă. 

2000

435. Nadejda Şişcan : Biobibliografie / alcăt. : A. 
Brînza ; red. : N. Cheradi, O. Calmâş ; coord. : S. 
Ghinculov. – Ch. : ASEM, 2000. – 44 p.

 Bibliografia este consacrată uneia dintre cele mai mar-
cante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica 
Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în economie 
– Nadejda Şişcan şi cuprinde informaţii despre publicaţiile 
apărute în perioada anilor 1966-2000. Lucrarea este 

însoţită de un Cuvînt introductiv semnat de Dumitru Moldovan, Decanul 
facultăţii „Relaţii Economice Internaţionale” şi Eugenia Făuraş, Şef catedră 
„Economie Politică şi Doctrine Economice”. 

433. Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion 
Madan la 65 de ani / alcăt. : N. Cheradi ; red. 
resp. : S. Ghinculov ; culeg. : O. Calmâş ; trad. în 
engl. : M. Şciur – Ch. : ASEM, 2000. – 75 p. – 
(Bibliologi basarabeni)

Bibliografia este consacrată fructuoasei activităţi 
ştiinţifice, pedagogice şi publicistice a profesorului 
Ion Madan, doctor în istorie, conferenţiar universitar, 
Om emerit al Republicii Moldova. Lucrarea cuprinde 
informaţii despre publicaţiile apărute în perioada anilor 

1961-2000. Bibliografia este însoţită de trei studii semnate de Ion Şpac, Alexe Rău 
şi Irina Digodi.
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               2005

437. Eugeniu Hrişcev. Membru - corespondent al 
AŞM : ind. biobibliogr. / Serviciul bibliografic al 
Bibl. ASEM ; resp. de ed. : S. Ghinculov ; red. : N. 
Cherad ; tehnored. : Gr. Gudima. – Ch. : ASEM, 
2005. – 34 p. 

Această biobibliografie a fost elaborată cu ocazia 
împlinirii a 40 de ani de activitate ştiinţifico-didactică 
a cunoscutului savant economist, profesor universitar, 
doctor habilitat în economie, membru corespondent al 

AŞM, ex-rector al Academiei de Studii Economice din Moldova (1994 - 2001) - 
Eugeniu Hrişcev. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare 
şi alte materiale publicate în perioada anilor 1971-2005, în limbile română şi 
rusă. Lucrarea este însoţită de un cuvânt introductiv semnat de prof. universitar, 
membru de onoare al Academiei Române, Sergiu Chircă. 

2006

438. Paul Bran : schiţă biobibliogr. / Bibl. Şt. ASEM 
; alcăt. : M. Vătămanu ; resp. de ed. : dr. S. Ghinculov 
; red. : N. Cheradi ; tehnored. : A. Gudima. – Ch. : 
ASEM, 2006. – 34 p.

Această lucrare a fost gîndită ca un omagiu adus 
personalităţii creatoare, omagiu închinat unei vieţi dedi-
cate ştiinţei şi învăţămîntului, profesorului universitar 
Paul Bran. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la 
dezvoltarea Bibliotecii ASEM, punînd baza unei colecţii 

exhaustive de documente din domeniul economic şi a unui sistem informatizat de 
gestiune a bibliotecii. Profesorul Paul Bran a susţinut mereu că informaţia este 
esenţială pentru dezvoltarea societăţilor evoluate în plan politic, economic, social 
şi spiritual. Rolul bibliotecilor în aceste condiţii se modifică substanţial. 

   2009

439. Nadejda Şişcan : Biobliografie / Acad. de 
Studii Econ., Bibl. Şt. ; alcăt. : Silvia Ghinculov, 
Alla Iarovaia, Natalia Cheradi, Silvia Habăşescu. 
– Ch. : Ed. ASEM, 2009. – 91 p. – ISBN 978-9975-
452-1
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Scopul lucrării de a face cunoscută întreaga acti-vitate ştiinţifică şi pedagogică 
a uneia dintre cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din 
Republica Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în economie - Nadejda 
Şişcan. Acest indice bibliografic cuprinde infor-maţii organizate astfel: Profesor 
universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcan; Curriculum vitae - sunt reflectate 
datele biografice, studii, stagii ştiinţifice, funcţii academice, experienţă şi subiecte 
de cercetări didactice, participări la conferinţe şi congrese; Lucrări originale şi 
scrise în colaborare; Referinţe privind personalitatea şi activitatea profesorului 
Nadejda Şişcan. Bibliografia cuprinde informaţii despre publicaţiile apărute în 
perioada anilor 1966 – 2009, în limbile română, rusă, franceză, engleză.

440. Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion 
Madan : Biobliografie / Acad. de Studii Econ., Bibl. 
Şt. ; Silvia Ghinculov, Alla Iarovaia, Maria 
Vătămanu, Natalia Cheradi. – Ch. : Ed. ASEM, 2009. 
– 106 p. –ISBN 978-9975-75-466-8

Fructuoasa activitate ştiinţifică, pedagogică şi pub-
licistică a profesorului Ion Madan pe parcursul a pat-
ru decenii s-a cristalizat în conştiinţa oamenilor cărţii, 
cât şi a celor ce activează în domeniile ştiinţei, culturii, 

literaturii. De la experienţa unor biblioteci concrete până la istoria sistemului 
de biblioteci, de la aprecierea unor publicaţii până la istoria cărţii Moldovei, de 
la elaborarea unui dicţionar al oamenilor de cultură şi până la schiţarea istoriei 
bibliografiei naţionale şi a istoriei tiparului moldovenesc - sunt doar câteva 
momente ale activităţii lui Ion Madan. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, 
cursuri universitare şi alte materiale publicate în perioada anilor 1961 – 2008. 

2010

441. Grigore Belostecinic – Promotor al ştiinţei, 
învăţământului şi Reformelor economice : (studiu 
biobibliogr.). – Ch. : ASEM, 2010. – 302 p. – ISBN 
978-9975-75-494-1. 

Volumul este conceput şi realizat în dorinţa de a 
face cunoscută activitatea ştiinţifico-didactică şi admi-
nistrativă a renumitului savant economist, profesor 
universitar, doctor habilitat în economie, Membru 
Co-respondent a Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Mol-dova, rector al Academiei de Studii Economice 

din Mol-dova din anul 2001 – Grigore Belostecinic şi cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani din ziua naşterii. Aceasta lucrare cuprinde date biografice, date 
privind studiile, stagiile ştiinţifice, funcţiile academice, experienţa şi subiectele 
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cercetării economice, participările la conferinţe şi congrese, datele bibliografice 
privind lucrările originale şi scrise în colaborare, precum şi referinţele privind 
personalitatea şi activitatea lui Grigore Belostecinic. Bibliografia lucrărilor in-
clude perioada 1988-2009. 

442. Paul Bran – economist, filosof, cercetător, 
pedagog: Medalion aniversar la 70 de ani de la 
naştere : [biobibliografie] / alcăt. : M. Vătămanu, 
N. Cheradi ; resp. ed. : S. Ghinculov. – Ch. : ASEM, 
2010. – 154 p. – ISBN 978-9975-75-541-2. 

Acest Medalion aniversar este prilejuit de împlinirea 
a 70 ani de la naşterea personalităţii creatoare PAUL 
BRAN, fondatorul Academiei de Studii Economice din 
Moldova. Profesorului Paul Bran i-a revenit cea mai 

grea misiune: cea de a fonda Academia de Studii Economice din Moldova şi a 
contribui la reforma economică din ţara noastră. Bibliografia conţine lucrările 
lui Paul Bran, cugetările lui şi e-bibliografia marelui savant. Lucrarea reflectă 
contribuţia profesorului Paul Bran la dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. 
Impresii şi gânduri colegiale despre Paul Bran sunt prezentate de Crigore 
Belostecinic, Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Ildiko Ioan, Vasile 
Şoimaru, Ghenadie Ciobanu, Silvia Ghinculov, Gabriel I. Năstase, Alexandra 
Tkacenko.

443. Stanislav Fotescu – profesor şi cercetător con-
sacrat: biobibliografie / Acad. de Studii Econ. din 
Moldova, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Vătămanu ; resp. 
ed. : Silvia Ghinculov. – Ch. : ASEM, 2010. – 30 p. – 
ISBN 978-9975-75-552-8. 

Stanislav Fotescu, personalitate marcantă din do-
meniul ştiinţelor economice. Absolvent al Academiei de 
Studii Economice din Moldova (1996), doctor habilitat 
în economie (2009), conferenţiar universitar la catedra 
„Finanţe şi Asigurări”, ASEM, cu stagii de pregătire 

profesională la societăţile de asigurări din Republica Moldova (direcţia generală 
a asigurărilor de stat a Republicii Moldova, CIA „QBE ASITO” SA) şi cu relaţii 
de colaborare cu mai multe universităţi şi societăţi de asigurări din Republica 
Moldova şi România, Stanislav Fotescu a fost nu numai un profesor care s-a 
dedicat cu multă generozitate discipolilor săi, ci şi mentor pentru colegii de breaslă 
şi specialiştii din domeniul asigurărilor. Lista cărţilor şi studiilor publicate sub 
semnătura proprie conţine peste 80 de titluri. În amintirea profesorului Stanislav 
Fotescu sunt prezentate aprecierile colegilor: Nadejda Botnari, Ludmila Cobzari, 
Anatol Ţugulschi etc.
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Cataloage

1998

444. Catalogul publicaţiilor periodice intrate în co-
lecţiile Bibliotecii A.S.E.M. / alcăt. : D. Olaru, A. 
Susarenco ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – Ch. : ASEM, 
1998. – 68 p.

 Publicaţiile periodice cotidiene, săptămînale, bilunare, 
lunare care se constituie în volume trimestriale, simestriale 
sau anuale reprezintă alături de materialele didactice un 
suport important pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor. 

Conţinutul colecţiilor de periodice este variat: de la periodice de cultură generală 
până la cele ştiinţifice şi juridice, nucleul constituindu-l publicaţiile de profil 
economic. Catalogul include toate publicaţiile periodice deţinute de bibliotecă de 
la înfiinţarea ei. Începând cu anul 2000, varianta electronică a catalogului este 
plasată pe site-ul bibliotecii  http://lib.ase.md/periodice.htm.

Repertorii

445. Moldova in foreign publications : Repertoriul bibliogr. – Ch. : 
ASEM, 1996 - 2003. – http://lib.ase.md
 1996-1997 / alcăt. : I. Corcevschi. – 1997. – 44 p.
 1998-1999 / alcăt. : A. Tănase. – 2000. – 4 p.
 2000-2001 / alcăt. : A. Tănase. – 2002. – 10 p. 
 2002-2003 / alcăt. : A. Tănase. – 2003. – 12 p.

Repertoriul bibliografic cu apariţie trimestrială (din anul 2000 - anuală), 
inserează informaţie bibliografică cu caracter economic despre Republica Moldova 
în publicaţiile străine. Din anul 2004 apare în format electronic pe CD şi site-ul 
http://lib.ase.md

PUBLICAŢII ÎN SERIE

1996

446. Intrări noi în colecţiile Bibliotecii A.S.E.M. : Bul. bibliogr. / alcăt. 
: M. Postolachi, S. Pascal. – Ch. : ASEM, 1996-1999. –http://lib.ase.md/
intrari.htm 

1996. – Nr. 1-4                1998. – Nr. 1-4
1997. – Nr. 1-4                1999. – Nr. 1-2
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Buletinul cu apariţie trimestrială, inserează toate achiziţiile noi în diferite 
limbi. Aranjarea materialelor se face conform CZU. Din 1997 buletinul apare 
lunar în format electronic pe site-ul  http://lib.ase.md/intrari.htm 

447. The World Bank’s Publications. New Titles : Bul. bibliogr. – Ch. : 
ASEM, 1996-2003
        1996 / alcăt. : M. Şciur. – 1997. – 27 p. 
 1997 / alcăt. : M. Şciur. – 1998. – 39 p. 

1998 / alcăt. : M. Şciur. – 1999. – 31 p.
1999 / alcăt. : I. Korcevskaia, A. Tănase. – 2000. – 79 p.
2000 / alcăt. : A. Tănase. – 2001. – 37 p.
2001 / alcăt. : I. Korcevskaia, A. Tănase. – 2002. – 53 p.
2002 / alcăt. : I. Korcevskaia, A. Tănase. – 2003. – 56 p.

Buletinul bibliografic cu apariţie trimestrială (din anul 2000 - anuală), 
inserează informaţia bibliografică despre titlurile de carte primită de la Banca 
Mondială în limbile engleză, franceză, germană ş.a. Din anul 2004 apare în 
format electronic pe CD şi site-ul http://lib.ase.md 

2001

448. Bibliofil : Bul. al Bibl. Acad. de Studii Econ. / O. Calmâş, N. Cheradi, 
A. Gudima, M. Vataman ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – [S. l. : s. n], 2001. – 4 
p.

În legătură cu prima consemnare a sărbătorii profesionale - Ziua Bibliotecarului 
(5 octombrie) a fost lansat primul număr al ziarului bibliotecii BIBLIOFIL, care 
a avut drept scop promovarea imaginii pozitive a bibliotecii în arealul academic.

449. Bibliotec@ase.md : Bul. al Bibl. Acad. de Studii Econ. / N. Cheradi, 
A. Gudima, M. Vătămanu ; resp. de ed. : S. Ghinculov. – [S. l. : s. n ], 2002. 
– 10 p. 

Reluarea editării buletinului Bibliotec@ase.md este o necesitate oportună 
pentru colectivul Bibliotecii ASEM, care trebuie să devină un mediu de discuţii 
şi exprimare deschisă a opiniilor, de instruire profesională a bibliotecarilor, de 
promovare a instituţiei bibliotecare în general şi a Bibliotecii ASEM în particular, 
a profesiei etc. Buletinul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM îşi propune să publice 
articole de specialitate, prezentări ale serviciilor oferite utilizatorilor, noutăţi în 
activitatea bibliotecii, planuri, strategii, proiecte.
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RESURSE ELECTRONICE

1997

450. Intrări noi în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM : Bul. bibliogr. 
lunar / coord. : S. Ghinculov ; realizare tehn. : A. Gudima – Ch. : ASEM, 
1997. – http://lib.ase.md/intrari.htm 

Buletinul cu apariţie lunară, inserează toate achiziţiile noi în diferite limbi, 
aranjarea materialelor se realizează conform CZU şi alfabetic. 

2003

451. Catalogul publicaţiilor periodice intrate în 
colecţiile Bibliotecii ASEM ; The World Bank’s 
publications. New titles ; Moldova in foreign 
publications – 2004 ; Moldova in foreign publi-
cations – 2003 [Resursă electronică]. – [S. l. : s. n.], 
2004. – 1CD-ROM.

În scopul popularizării publicaţiilor Băncii Mon-
diale, Fondului Monetar Internaţional şi a publicaţiilor periodice intrate în 
colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, buletinele au fost editate pe CD. 

2005

452. Publicaţii ASEM 2005 [Resursă electronică] : 
În 2 vol. / coord. : S. Ghinculov ; realizare tehn. : 
A. Gudima. – Ch. : ASEM, 2005. – 1 CD. – (Seria 
Biblioteca digitală ASEM).

 Conţine 40 de publicaţii full text, editate la 
Editura ASEM. La Concursul republican pentru cea 
mai reuşita lucrare în domeniul bibliologiei, Chişinău, 

16 martie 2006 acest produs informaţional a fost menţionat cu Premiul I. 

2006

453. Publicaţii ASEM 2006 [Resursă electronică] 
: În 2 vol. / coord. : S. Ghinculov ; realizare tehn. 
: A. Gudima. – Ch. : ASEM, 2006. – 1 CD. – (Seria 
Biblioteca digitală ASEM). 

Conţine 56 de publicaţii full text, editate la Editura 
ASEM în anul 2006.
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2008

454. Publicaţii ASEM 2007 [Resursă electronică] 
/ coord. S. Ghinculov ; realizare tehn. : A. 
Gudima. – Ch. : ASEM, 2008. – 1 CD. – (Seria 
Biblioteca digitală ASEM).

Conţine 40 publicaţii full text, editate la Editura 
ASEM în anul 2007.

         2009

455. Publicaţii ASEM 2008 [Resursă electronică] 
/ coord. S. Ghinculov; realizare tehn. : A. 
Gudima. – Ch. : ASEM, 2009. – 1 CD. – (Seria 
Biblioteca digitală ASEM).

Conţine 48 publicaţii full text, editate la Editura 
ASEM în anul 2008.

2010

456. Publicaţii ASEM 2009 [Resursă electronică] / 
coord. : S. Ghinculov ; realizare tehn. : A. Gudima. 
– Ch. : ASEM, 2010. – 1 CD. – (Seria Biblioteca 
digitală ASEM). 

Conţine 40 publicaţii full text, editate la Editura 
ASEM în anul 2009. 

 2011

457. Publicaţii ASEM 2010 [Resursă electronică] / 
coord. : S. Ghinculov ; realizare tehn. : A. Gudima ; 
D. Nichifor. – Ch. : ASEM, 2011. – 1 CD. – (Seria 
Biblioteca digitală ASEM). 

Conţine 34 publicaţii full text, editate la Editura 
ASEM în anul 2010.
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Alte materiale

2002

458. Ghinculov, Silvia. Perfecţionarea managementului resurselor 
informaţionale şi documentare ca factor de dezvoltare a societăţii 
informaţionale în Republica Moldova : Autoref. tz. doct. în ştiinţe econ. 
/ Silvia Ghinculov ; conducător şt. : Eugen Hrişcev. – Ch. : [s. n.], 2002. – 
26 p.

459. Ghinculov, Silvia. Perfecţionarea managementului resurselor 
informaţionale şi documentare ca factor de dezvoltare a societăţii 
informaţionale în Republica Moldova : Tz. doct. în ştiinţe econ. / Silvia 
Ghinculov ; conducător şt. : Eugen Hrişcev. – Ch. : [s. n.], 2002. – 148 p. 

Lucrarea de doctorat se înscrie în eforturile generale ale specialiştilor în 
domeniu de a sublinia necesitatea şi oportunitatea informaţiei în procesul 
decizional, recunoaşterea acesteia ca o resursă fundamentală a societăţii. Rolul tot 
mai important al informaţiei în societatea modernă presupune şi un management 
adecvat al acesteia. Tocmai asupra acestui deziderat insistă şi autoarea în lucrarea 
de doctorat. Autoarea îşi propune să efectueze o analiză pertinentă şi fundamentată 
ştiinţific a formelor, aspectelor şi rolului managementului informaţional în 
dezvoltarea şi modernizarea instituţiei infodocumentare, precum şi să scoată în 
evidenţă importanţa informatizării activităţilor din cadrul acestora.
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BIBLIOTECA TEHNICO - ŞTIINŢIFICĂ 
A UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI

Director: Zinaida STRATAN
E-mail: zstratan@yahoo.com; zstratan@mail.utm.md 

Adresa: str. Studenţilor, nr.ll, bloc 5-519, Chişinău, MD 2068 Republica 
Moldova; 
Tel/fax: (3732) 44 12 32; 50 99 71;
Web: http://library.utm.md
E-mail: library@mail.utm.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

2004

460. Conferinţa Tehnico - ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doc-
toranzilor şi Studenţilor, 7-9 oct. 2004, Chişinău : În 4 vol. / Univ. Tehn. a 
Moldovei. – Ch. : Ed. U.T.M., 2004. – Vol. 4 : Calitatea - factor de integrare 
a bibliotecii în Societatea Informaţională. – 75 p. 

2007

461. Biblioteca : [rez. comunic. secţiunii] // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică 
a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 noiembrie 2007, 
Chişinău / Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch., 2007. – Vol. 1. – P. 470-511. – 
ISBN 978-9975-45-065-2 ; ISBN 978-9975-45-068-3; http://library.utm.md/
html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2007.html

2008

462. Biblioteca : [rez. comunic. secţiunii] // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică 
a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 noiembrie 2008, 
Chişinău / Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch., 2008. – Vol.1. – P. 376-419. – 
ISBN 978-9975-45-065-2 ; ISBN 978-9975-45-114-7 ; http://library.utm.
md/html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2008.html

2009
463. Biblioteca : [rez. comunic. secţiunii] // Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică 
a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 10-12 decembrie 2009, 
Chişinău / Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch., 2009. – Vol.1. – P. 405-508. – 
ISBN 978-9975-45-141-3; ISBN 978-9975-45-142-0 (Vol. 1)
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2010

464. „Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul 
schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii”, conf. şt. (2010; 
Ch.). Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul 
schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii”: Conf. şt. a Bibl. 
Tehn.–Şt. a U. T. M., 25 mar., 2010. – Ch., 2010. – http://library.utm.md/
html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2010.html

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1969

465. Автоматизированные системы управления 
производством : библиогр. указ. лит. на рус. яз. 
за 1965-1968 гг. / Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1969. – 64 p. 

Lucrarea include informaţia despre publicaţiile apărute 
în anii 1965 - 1968, ce ţin de implementarea noilor metode 
de organizare a activităţii unei întreprinderi prin crearea 
sistemului automat de comandă. Indicele este destinat 
cercetătorilor, inginerilor, economiştilor, profesorilor, 

studenţilor şi specialiştilor în domeniu.

466. Экономика промышленности Молдавии : библиогр. указ. лит. 
за 1960-1969 (I-II кв.) гг. / В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Науч.-техн. Б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1969. – 153 p. 

Indicele conţine informaţia despre cărţile, broşurile, articolele din ziare, 
reviste şi culegeri referitoare la dezvoltarea economică a Moldovei în anii 
1960 - 1969. Lucrarea este destinată specialiştilor, profesorilor şi studenţilor 
specialităţilor economice, colaboratorilor ştiinţifici şi tuturor celor interesaţi de 
dezvoltarea economică a republicii. 

                           1971

467. Атмосферная коррозия металлов : библиогр. 
указ. отеч. и иностр. лит. за 1965-1970 гг. / сост. : Л. 
П. Гайс ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Б-ка. 
– К., 1971. – 86 p. 
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Procesul de coroziune a metalelor este studiat de mulţi savanţi, deoarece el 
aduce mari pierderi în activitatea industrială a omului. Lucrarea a adunat sub 
coperta sa documentele despre coroziunea metalelor pentru perioada anilor 1965-
1970. Indicele este destinat specialiştilor în domeniu, inginerilor şi tehnicienilor, 
profesorilor şi studenţilor.

468. Некоторые электрофизические методы 
в пищевой промышленности : библиогр. 
указ. отеч. и иностр. лит. за 1966-1970 гг. / В. Ф. 
Лагутина ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, 
Б-ка. – К., 1971. – 76 p.

În lucrare sunt oglindite publicaţiile despre 
metodele electrofizice de prelucrare a produselor 
alimentare utilizate în industria alimentară. Indicele 
este destinat specialiştilor în domeniu, inginerilor şi 
tehnicienilor, profesorilor şi studenţilor.

469. Теория и расчет проточной части турбо-
машин : библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за 
1965 - 1969 гг. / В. Ф. Лагутина, В. С. Якуб ; 
Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Б-ка. – К., 
1971. – 100 p. 

Indicele include literatura despre calculul, proiec-
tarea, construcţia, caracteristica piesei cu flux continuu 
a turbomaşinii. Lucrarea este destinată specialiştilor în 
domeniu, inginerilor şi tehnicienilor, lucrătorilor de la 
instituţiile de proiectare, profesorilor şi studenţilor.

470. Химические и электрофизические мето-
ды очистки воды : библиогр. указ. отеч. и 
иностр. лит. за 1965-1970 гг. / Н. М. Танасевская 
; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Библиотека. 
– К., 1971. – 100 p. 

Autorii bibliografiei scot în evidenţă problema epu-
rării apelor reziduale industriale, selectînd materiale 
despre metodele chimice şi electrofizice de curăţare a 
lor. Lucrarea este destinată savanţilor, inginerilor şi 
tehnicienilor, profesorilor şi studenţilor.
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1977

471. Indicele literaturii sovietice cu privire la economia naţională 
a Moldovei (1969 - 1974) = Указатель советской литературы по 
народному хозяйству Молдавии (1969-1974) : ind. bibliogr. / alcăt. : 
M. N. Cojocari, V. S. Iacub ; red. şt. : A. F. Cojuhari ; red. bibliogr. : P. M. 
Cojuhari ; Inst. Politehnnic. „S. Lazo” din Chişinău, Bibl. Tehn.-Şt. – Ch. : 
Ştiinţa, 1977. – 348 p. – Ind. de nume : p. 321-342.

1981

472. Отечественные и иностранные журналы, имеющиеся в фонде 
научно-технической библиотеки (1976-1980 гг.) / Кишин. политехн. 
ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. Б-ка, Отд. библиогр. – К., 1981. – 28 p.

473. Проблемное обучение : (список отеч. лит. за 1968-1980 гг.) / 
Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. Б-ка, Отд. библиогр. 
и науч.-техн. информ. – К., 1981. – 14 p.

1983

474. Преподавателю технического вуза о профессии - инженер : 
(список лит. за 1977-1982 гг.) / сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. 
ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка. – К., 1983. – 18 p.

1985

475. «Подвигу народа жить в веках» : (к 40-летию Победы сов. 
народа в Великой Отеч. Войне 1941-1945 гг.) : рек. указ. лит. / Кишин. 
политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. oтд., 
Сектор науч.-техн. информ. – К., 1985. – 22 p. 

476. Применение мини- и микро-ЭВМ в учебном процессе : (аннот. 
указ. лит. за 1980-1984 гг.) / сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т 
им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка. – К., 1985. – 25 p.

477. Философские (методологические) проблемы формирования 
современного советского инженера : тематика и лит. в помощь 
методол. семинарам на 1985-1986 учеб. год / сост. : М. Б. Гитис, Ю. Д. 
Чофу, В. А. Шавга ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. 
б-ка. – К., 1985. – 33 p.
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1986

478. Всеобщая компьютерная грамотность - веление времени : 
библиогр. указ. / Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. 
б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1986. – 22 p. 

479. Отечественная и иностранная периодика, имеющаяся в фон-
дах НТБ КПИ им. С. Лазо / Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, 
Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1986. – 44 p.

480. Указатель периодических изданий. 1986 / сост. : В. С. Якуб ; 
Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Науч.-библиогр. 
отд. – К., 1986. – 43 p.

481. Ускорение научно-технического прогресса и проблемы выс-
шего инженерного образования : тематика и лит. в помощь методол. 
семинарам на 1986-1987 учеб. год / сост. : М. Б. Гитис, В. С. Якуб, В. Ф. 
Лагутина ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка. – К., 
1986. – 34 p.

1987

482. Проблемы автоматизации обучения в вузе : библиогр. указ. / 
сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. 
б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1987. – 22 p.

483. Ускорение научно-технического прогресса - основа интен-
сивного развития экономики : тематика и лит. в помощь методол. 
семинарам на 1987-1988 учеб. год / сост. : В. Ф. Лагутина, В. С. 
Якуб ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-
библиогр. отд. – К., 1987. – 22 p.

1988

484. Перестройка высшей школы и вопросы подготовки инженер-
ных кадров : указ. лит. / сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т 
им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1988. – 24 p.

485. Проблемы формирования, использования и воспитания ин-
женерно-технической и научно-технической интеллигенции : 
библиогр. указ. / сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1988. – 20 p.
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486. Формирование диалектического мировоззрения в вузе : биб-
лиогр. указ. / сост. : В. Ф. Лагутина ; Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1988. – 20 p. – Алф. 
указ. авторов : p. 19-20.

1989

487. Издания органов информации по машиностроению : (в по-
мощь дипломному проектированию) / Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1989. – 18 p.

488. Издания органов информации по строительству и архитек-
туре : (в помощь дипломному проектированию) / Кишин. политехн. 
ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1989. – 
34 p.

489. Издания органов информации по энергетике и электротехни-
ке : (в помощь дипломному проектированию) / Кишин. политехн. 
ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка, Справ.-библиогр. отд. – К., 1989. 
– 16 p.

1990

490. Экономические проблемы реформы высшей школы : биб-
лиогр. указ. / сост. : В. С. Якуб ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, 
Науч.-техн. б-ка, Науч.-библиогр. отд. – К., 1990. – 16 p.

1991

491. Новые обзорные материалы по отраслям пищевой промыш-
ленности : в помощь учеб. процессу / Кишин. политехн. ин-т им. С. 
Лазо, Науч.-техн. б-ка, Науч.-библиогр. отд. – К., 1991. – 22 p.
 

1995

492. Bazele nutriţiei umane : ind. bibliogr. : În vol. / 
Valentina Iacub, Valentina Lagutina, Ludmila Jari-
nova [et al.] ; red. şt. : Jorj Ciumac ; Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca. – Ch.,1995. – Pt. 1-2

 Pt. 1. – 1995. – 54 p. – Ind. alf. : p. 45-54.
 Pt. 2. – 1996. – 63 p. – Ind. alf. : p. 51-63. 

Bibliografia oferă posibilitatea de a face cunoştinţă cu 
unele aspecte ale nutriţiei şi dieteticii, care sunt deosebit 
de importante pentru om în procesul dezvoltării social-
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economice a civilizaţiei umane. Lucrarea este destinată studenţilor şi profesorilor 
care studiază şi practică acest domeniu de activitate.

493. Uscarea legumelor şi fructelor : ind. bibliogr. 
1988 - 1994 / Valentina Iacub, Ludmila Jarinova, 
Ana Clapon [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Bib-
lioteca. – Ch., 1995. – 55 p. 

Uscarea legumelor şi fructelor este un proces de 
prelucrare a materiei prime, ce prezintă un interes 
deosebit pentru economia naţională, deoarece permite 
economisirea cheltuielilor de muncă, de producţie, a 
ambalajului, a mijloacelor de transport şi depozitarea 

produsului finit. Luând în consideraţie importanţa ramurii date pentru Republica 
Moldova, alcătuitorii indicelui bibliografic au selectat documentele ce reflectă 
experienţa mondială în domeniul vizat pe anii 1988-1994. Bibliografia este 
destinată cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor şi studenţilor.

1996

494. Monumente arhitecturale din Moldova : ind. 
bibliogr. / V. Iacub, L. Jarinova, A. Clapon [et al.] ; 
Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Ch., 1996. –     
63 p.

Indicele include informaţia referitoare la istoria şi 
starea actuală a activităţii arhitecturale din Moldova. 
În indice sînt reflectate publicaţii din ziare şi reviste, 
albume, cărţi editate în Moldova. Bibliografia este des-
tinată arhitecţilor, studenţilor şi profesorilor arhitecţi, 
istoricienilor, arheologilor.

1998

495. Industria uşoară : ind. bibliogr. / alcăt. : V. 
Iacub, L. Jarinova, V. Lagutina [et al.] ; Univ. Tehn. 
a Moldovei, Biblioteca. – Ch., 1998. – 90 p.

Lucrarea este un indice de recomandare ce inclu-
de toate documentele din domeniul industriei uşoare 
şi domeniile înrudite, intrate în colecţia Bibliotecii 
U.T.M. pînă în septembrie 1998. Indicele este destinat 
cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi specialiştilor 
din domeniul industriei uşoare. 
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2004

496. Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate de 
Universitatea Tehnică a Moldovei. (1964 - 2004) : ind. 
bibliogr. / Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca ; alcăt. şi 
machetare computerizată : Elena Ţurcan ; resp. de ed. : 
Zinaida Stratan. – Ch. : U.T.M., 2004. – 26 p.

În prezentul indice este inclusă informaţia despre 
conferinţele şi simpozioanele tehnico-ştiinţifice, ştiinţifico-
practice, republicane, unionale, internaţionale organizate de 

Universitatea Tehnică pe parcursul a 40 de ani. Lucrarea este destinată profesorilor 
şi studenţilor instituţiilor superioare de învăţământ. 

497. Inventatori şi cercetători ai catedrei „Teoria 
Mecanismelor şi Organe de Maşini”: bibliogr. inven-
ţiilor şi lucrărilor şt., 1964-2004 / Valeriu Dulgheru, 
Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu ; red. 
resp. : Valeriu Dulgheru ; Univ. Tehn. a Moldovei. – 
Ch. : SRE UTM, 2004. – 56 p.

În indice sînt prezentate înregistrările bibliografice ale 
cca 330 de invenţii obţinute de inventatorii Catedrei “Teoria 

Mecanismelor şi Organe de Maşini” a Facultăţii de Inginerie şi Management în 
Mecanică a Universităţii Tehnice a Moldovei pe parcursul a 40 de ani – 1964 
- 2004. Prezenta lucrare este destinată inventatorilor şi cercetătorilor din toate 
domeniile ştiinţei şi tehnicii, profesorilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de 
dezvoltarea inventicii şi creativităţii tehnice la U.T.M.

498. Inventatorii Facultăţii de Mecanică : bibliogr. 
invenţiilor, 1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plă-
cintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu ; red. resp. : 
Valeriu Dulgheru ; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : SRE 
UTM, 2004. – 110 p.

 În indice sînt prezentate înregistrările bibliografice a 
peste 950 de invenţii obţinute de inventatorii Facultăţii 
de Inginerie şi Management în Mecanică a Universităţii 

Tehnice a Moldovei pe parcursul a 40 de ani - 1964-2004. Prezenta lucrare este 
destinată inventatorilor şi cercetătorilor din toate domeniile ştiinţei şi tehnicii, 
profesorilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de dezvoltarea inventicii şi 
creativităţii tehnice la U.T.M.

Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei

168



499. Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei 
: bibliogr. invenţiilor, 1964-2004 / Valeriu Dulgheru, 
Elena Plăcintă, Radu Ciobanu, Oleg Ciobanu ; red. 
resp. : Valeriu Dulgheru ; Univ. Tehn. a Moldovei. – 
Ch. : SRE UTM, 2004. – 440 p.

În indice sînt prezentate înregistrările biblio-
grafice a peste 3500 de invenţii obţinute de inventatorii 
Universităţii Tehnice pe parcursul a 40 de ani - 1964-2004.
Lucrarea este destinată inventatorilor şi cercetătorilor 

din toate domeniile ştiinţei şi tehnicii, profesorilor, studenţilor şi tuturor celor 
interesaţi de dezvoltarea inventicii şi creativităţii tehnice la U.T.M.

500. Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor 
U.T.M. (1964 - 2004) : bibliogr. selectivă / Univ. 
Tehn. a Moldovei, Biblioteca ; alcăt. : Ludmila 
Jarinova, Lilia Popov, Elena Ţurcan ; ed. îngrijită de 
: Zinaida Stratan. – Ch. : U.T.M., 2004. – 183 p.

Bibliografia include informaţia selectivă despre 
lucrările profesorilor şi cercetătorilor U.T.M. pe parcursul 
a 40 de ani şi cuprinde monografii, manuale, materiale 

didactice, cicluri de prelegeri editate în anii 1964-2004. Bibliografia este destinată 
profesorilor şi studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de munca depusă de 
profesorii U.T.M. pe parcursul acestor ani pentru îmbunătăţirea procesului de 
studiu, pentru familiarizarea tinerilor studioşi cu noile realizări ale ştiinţei şi 
tehnicii. 

501. Teze de doctor în ştiinţe intrate în colecţia 
Bibliotecii U.T.M. : ind. bibliogr. / Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca ; alcăt. : L. Jarinova, E. Ţurcan, 
N. Roman ; resp. de ed. : Z. Stratan. – Ch. : U.T.M., 
2004. – 45 p.

Indicele include tezele de doctor în ştiinţe intrate 
în colecţia Bibliotecii U.T.M. Lucrarea este destinată 
profesorilor şi studenţilor instituţiilor superioare de 
învăţământ, precum şi celor interesaţi de realizările 
ştiinţei şi tehnicii.

2008

502. Profesia de inginer şi societatea : Bibliografie / Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca, Serviciul Asistenţă Informaţională ; alcăt. şi 
machetare computerizată : L. Jarinova, L. Popov, E. Ţurcan ; resp. de ed. 
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: Z. Stratan. – Ch. : U.T.M., 2008. – 18 p. ; http://library.utm.md/lucrari/
Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/Bibliografie_Profesia_de_inginer_
si_societatea_DS.pdf

Prezenta lucrare este un indice de recomandare, avînd ca scop facilitarea 
procesului de regăsire a informaţiei despre profesia de inginer în colecţiile 
Bibliotecii U.T.M. 

Materialul este sistematizat în ordine tematico-alfabetică. La baza elaborării 
indicelui au stat publicaţiile cuprinse în colecţiile Bibliotecii U.T.M., reflectate în 
cataloagele şi fişierele Bibliotecii U.T.M.

Pentru înlesnirea utilizării indicelui bibliografic în structura sa a fost inclus 
indexul auxiliar de nume.

2009

503. Uscarea produselor alimentare. (1995-2005) : Bibliografie / Univ. 
Tehn. a Moldovei, Biblioteca ; aut.-alcăt. şi culeg. computerizată : Ludmila 
Jarinova, Lilia Popov, Elena Ţurcan ; red. şt. : Boris Carabulea ; ed. îngrijită 
de : Zinaida Stratan. – Ch. : U.T.M., 2009. – 196 p. ; http://library.utm.md/
lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/Bibliografie_Uscarea_
produselor_alimentare_1995_2005_DS.pdf

Prezenta lucrare cuprinde informaţia bibliografică despre una dintre cele mai 
vechi metode de conservare a produselor alimentare, cunoscută şi aplicată pe larg 
- uscarea sau deshidratarea. Această metodă reprezintă cel mai sănătos şi eficient 
mod de conservare a produselor animale şi vegetale pe termen lung, utilizată până 
în prezent. 

Lucrările sînt aranjate în ordine tematico-alfabetică, în cadrul fiecărei 
rubrici tematice fiind delimitate brevetele de invenţie. În zona notelor titlul 
publicaţiilor în limba străină este însoţit de traducerea în limba română. 
Bibliografia este cuprinsă în limitele cronologice 1995-2005. Indicele bibliografic 
a fost elaborat în baza consultării şi studierii revistelor „Оборудование пищевой 
промышленности”, “Химия. Химия и технология пищевых продуктов”, 
„Открытия. Изобретения”, „Изобретения. Полезные модели”, „Buletin 
Oficial de Proprietate Industrială. Chişinău”, cataloagelor şi fişierelor Bibliotecii 
U.T.M., BRTŞ, lucrăriloe profesorilor U.T.M.

Pentru înlesnirea utilizării bibliografiei a fost întocmit indexul auxiliar de 
nume.

Lucrarea este destinată lucrătorilor din domeniul industriei alimentare, 
profesorilor, studenţilor precum şi tuturor celor interesaşi de problemele uscării 
produselor alimentare. 
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2010

504. Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor 
U.T.M. (1964-2009) : Bibliografie / Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca ; alcăt. : Ludmila Jarinova, 
Lilia Popov, Elena Ţurcan ; ed. îngrijită de : Zinaida 
Stratan. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : U.T.M., 
2010. – 227 p. – ISBN 978-9975-45-132-1. – ISBN 
978-9975-45-133-8 ; http://library.utm.md/
lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/
Publicatiile_profesorilor_DS.pdf

Prezenta lucrare (ediţia a 2-a) a fost concepută şi 
realizată către aniversarea a 45-a a Universităţii Tehnice a Moldovei şi cuprinde 
monografii, manuale, materiale didactice, cicluri de prelegeri, elaborări metodice, 
materialele conferinţelor (2004-2009) în limbile română, rusă, engleză, franceză, 
germană editate în anii 1964-2009. Informaţia bibliografică este sistematizată în 
ordine cronologică; în compartimente aparte sunt incluse conferinţele, seminarele, 
rapoartele şi lucrările colaboratorilor Bibliotecii U.T.M. Lucrarea este însoţită de 
un index de nume şi unul de titluri, ce facilitează utilizarea ei. 

Bibliografia este destinată cadrelor didactice şi studenţilor, cît şi tuturor celor 
interesaţi de munca depusă de profesorii U.T.M. pentru îmbunătăţirea procesului 
de studiu, pentru familiarizarea tinerilor studioşi cu noile realizări ale ştiinţei şi 
tehnicii.

505. Tehnologia obţinerii gemurilor şi con-
fiturilor (dulceţurilor, jeleurilor şi altor produse 
similare). (1999-2010) : Ind. bibliogr. / Univ. 
Tehn. a Moldovei, Biblioteca ; alcăt. : Ludmila 
Jarinova, Lilia Popov, Elena Ţurcan ; red. şt. : 
Nina Mija, Daniela Paladi ; resp. de ed. : Zinaida 
Stratan. – Ch. : U.T.M., 2010. – 29 p. ; http://
l i b r a r y . u t m . m d / l u c r a r i / T i p o g r a f i a /
BIBLIOTECA/Bibliografi i/Bibl iografie_
Tehnologia_obtinerii_gemurilor_si_confiturilor_
DS.pdf

 Indicele bibliografic a fost conceput şi realizat la solicitarea Catedrei Tehnologia 
şi Organizarea alimentaţiei Publice, Facultatea Tehnologie şi Management 
în Industria Alimentară (FTMIA). Lucrarea include informaţia referitoare la 
publicaţiile ce-au apărut pe parcursul a 10 ani (1999-2001) despre obţinerea 
produselor gelatinoase. Înregistrările bibliografice corespund standardelor 
internaţionale şi naţionale în vigoare din domeniul informării şi documentării. 
Pentru a facilita căutarea informaţiei poate fi utilizat indexul de nume. Bibliografia 
este destinată studenţilor de la FTMIA. 
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Biobibliografii

1994

506. Academicianul Sergiu Rădăuţan : biobibliografie / alcăt. : Valentina 
Iacub, Valentina Lagutina, Ludmila Jarinova, Ana Clapon ; Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca. – Ch. : U.T.M., 1994. – 122 p.

Este prima încercare a colaboratorilor Bibliotecii U.T.M. de a alcătui 
o biobibliografie şi a aduna sub o copertă lucrările remarcabilului fizician 
moldovean Sergiu Rădăuţan, academician, primul rector al Universităţii Tehnice 
(fostul Institut Politehnic „Serghei Lazo”). Lucrarea este destinată savanţilor, 
colaboratorilor ştiinţifici şi studenţilor.

1999

507. Ion Bostan : biobibliografie / aut.-alcăt. : Elena 
Plăcintă, Ana Clapon ; red. resp. : Ion Madan ; ed. 
îngrijită de Maria Ciobanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, 
Biblioteca. – Ch. : Tehnica-Info, Bibl. U.T.M., 1999. 
– 219 p. – Text în lb. rom., engl. – ISBN 9975-910-833-
1

Prezenta biobibliografie constituie un omagiu adus 
savantului Ion Bostan cu prilejul semicentenarului din 
ziua naşterii şi cuprinde opera ştiinţifică, pedagogică, 
publicistică şi de invenţie a acestei personalităţi. 

Biobibliografia este destinată colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice de profil, 
profesorilor şi studenţilor, tuturor celor care se interesează de realizările ştiinţei şi 
inventicii şi de promotorii ei.

2006

508. Plăcintă, Elena. Valeriu Dulgheru : biobiblio-
grafie / Elena Plăcintă ; red. resp. : Ion Madan ; ed. 
îngrijită de Zinaida Stratan ; trad. în lb. engl. : 
Ludmila Plămădeală ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. 
: SRE UTM, 2006. – 222 p. 

Biobibliografia constituie un omagiu adus profeso-
rului Valeriu Dulgheru cu prilejul semicentenarului şi 
cuprinde opera ştiinţifică, pedagogică, publicistică şi de 

invenţie a Dlui V. Dulgheru. Biobibliografia este destinată colaboratorilor in-
stituţiilor ştiinţifice de profil, profesorilor şi studenţilor cît şi tuturor celor care se 
interesează de realizările ştiinţei, inventicii şi de promotorii ei.
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509. Ion Samusi : biobibliografie / Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca ; alcăt. : Ludmila Jarinova, 
Elena Plăcintă, Lilia Popov, Elena Ţurcan ; ed. 
îngrijită de Zinaida Stratan. – Ch. : UTM, 2006. – 77 p.

 Biobibliografia include materiale didactice, articole 
ştiinţifice, brevete de invenţii, etc. ale savantului Ion 
Samusi, remarcabil fizician din Republica Moldova, 
profesor universitar (U.T.M.), doctor în ştiinţe fizico-

matematice. Această lucrare este destinată colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice 
de profil, profesorilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de realizările ştiinţei 
în domeniul cristalografiei.

2009

510. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bos-
tan : Biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena 
Plăcintă, Ana Rusu ; îngr. ed. : Zinaida Stratan ; 
Univ. Tehn. a Moldovei. – [Ed. rev. şi compl.].– Ch. 
: Bon Offices, 2009. – 431 p. : fot. – ISBN 978-9975-80-
264-2 ; http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/
BIBLIOTECA/Biobibliografii/Biobibliografie_
Academicianul_Ion_Bostan_DS.pdf

Prezenta biobibliografie constituie un omagiu 
adus Dlui Ion Bostan, academician, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, 
cu ocazia jubileului de 60 de ani din ziua naşterii. Ea reflectă opera ştiinţifică, 
pedagogică, publicistică şi invenţiile academicianului Ion Bostan. Este o încercare 
de a prezenta într-o viziune de ansamblu viaţa şi activitatea distinsului savant, 
evidenţiind contribuţia-i enormă la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei tehnice 
naţionale. 

Lucrarea inserează opinii ale unor savanţi şi specialişti în domeniu cu 
renume, ce nu sunt doar un elogiu adus excelentului Om de ştiinţă, Profesor, 
Manager, ci şi estimarea personalităţii sale într-un cadru general uman.
Indicele bibliografic reprezintă sursa esenţială de dovezi a activităţii 
multidimensionale a academicianului. Materialul bibliografic este sistematizat 
astfel încât să evidenţieze lucrările ştiinţifice, publicaţiile didactice, brevetele de 
invenţie, publicistica. 

Biobibliografia este destinată comunităţii ştiinţifice, profesorilor, studenţilor 
şi specialiştilor din domeniul tehnic, cât şi tuturor celor ce se interesează de 
realizările ştiinţei şi inventicii şi de promotorii ei.
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511. Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor 
habilitat membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova : Biobibliografie. 
Memorii / [Acad. de Şiinţe a Moldovei ; Univ. Tehn. 
a Moldovei]. – Ch. : Tehnica-Info, 2009. – 337 p. – 
ISBN 978-9975-63-312-3

Prezenta lucrare cuprinde file din viaţa şi acti-
vitatea ştiinţifico-pedagogică a savantului Teodor 
Şişianu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 

a Republicii Moldova, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor 
universitar, Laureat al Premiului de Stat în Ştiinţă şi Tehnică, decernat cu medalii, 
diplome şi premii pentru merite deosebite în domeniul fizicii semiconductorilor, 
microelectronicii şi dispozitivelor microelectronice, precum şi în domeniul pregă-
tirii cadrelor inginereşti şi ştiinţifice în electronică şi microelectronică.

Materialul bibliografic este grupat pe capitolele: Lucrări semnate de Teodor S. 
Şişianu; Teodor S. Şişianu – conducător ştiinţific; Teodor S. Şişianu – recenzent; 
Teodor S. Şişianu – redactor, coordonator responsabil de ediţie, membru al 
colegiilor de redacţie; Lucrări ştiinţifice cu referinţe la publicaţiile T. S. Şişianu; 
Referinţe privitor la activitatea Teodor S. Şişianu. Pentru a facilita căutarea 
informaţiei lucrarea este înzestrată cu un index de titluri şi unul de nume.

2010

512. Dulgheru, Valeriu. Constantin Gluşco : Bio-
bibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă ; 
Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Ch. : Ed. 
U.T.M., 2010. – 72 p. – ISBN 978-9975-45-000-3 ; 
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/
BIBLIOTECA/Biobibliografii/Biobibliografie_
Constantin_Glusco_DS.pdf

Biobibliografia este un omagiu adus distinsului 
savant Constantin Gluşco la jubileul de 80 ani. 

Inginerul, inventatorul, profesorul Constantin Gluşco este unul dintre 
întemeietorii Institutului Politehnic din Chişinău (în prezent U.T.M.), este 
fondatorul catedrei ”Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, a lucrat timp 
îndelungat în administraţia Institutului, îndeplinind funcţiile de prim prorector 
şi prorector pentru activitatea de Cercetare Ştiinţifică. 

Biobibliografia cuprinde articole de omagiu semnate de academicianul Ion 
Bostan şi dr. Hab. Valeriu Dulgheru; un interviu cu domnul Constantin Gluşco; 
lucrările ştiinţifice şi didactice, brevetele de invenţii şi publicistica semnată de 
profesor.
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2011

513 Alexandru Marin – Viaţa în fapte şi imagini : 
Biobibliografie. Memorii / alcăt. : Alexandru 
Marin, Elena Plăcintă, Lilia Popov ; Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca. – Ch. : Tehnica-Info, 2011. – 
302 p. : fot. – (Col. Personalităţi universitare în 
ştiinţă şi tehnică). – ISBN 978-9975-63-321-5

Prezenta bibliografie elaborată în cadrul colecţiei 
Personalităţi universitare în ştiinţă şi tehnică este 
dedicată vieţii şi activităţii profesorului Alexandru 
Marin, dr. în ştiinţe tehnice, director al editurii 

„Tehnica-Info”. Lucrarea este un omagiu adus profesorului A. Marin cu prilejul 
vârstei de 75 ani.

Biobibliografia cuprinde lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, materiale 
în domeniul învăţământului universitar, rapoarte ştiinţifice, traduceri, brevete 
de invenţii autorul cărora este Alexandru Marin. Un compartiment al lucrării 
prezintă rodul muncii Domniei sale ca fondator şi director al editurilor „Tehnica” 
şi „Tehnica-Info”, unde au fost tipărite peste 500 de publicaţii. Viaţa şi activitatea 
Domnului ca personalitate o putem citi în compartimentul „Memorii”, însoţit de 
fotografii din colecţia personală. În vederea înlesnirii utilizării acestei lucrări s-au 
întocmit indicii de nume şi de titluri.

Repertorii

1998

514. Repertoriul publicaţiilor periodice primite în 
anul 1997 şi abonate pentru anul 1998 / Univ. Tehn. 
a Moldovei, Biblioteca. – Ch., 1998. – 14 p.

2001

515. Repertoriul publicaţiilor periodice primite în 
anul 2000 şi abonate pentru anul 2001 : ind. bibliogr. 
/ alcăt. : Elena Plăcintă, Lilia Popov ; Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca. – Ch. 2001. – 10 p.
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2002

516. Repertoriul publicaţiilor periodice abonate pentru anul ... : ind. 
bibliogr. / alcăt. : L. Popov ; Univ. Teh. a Moldovei, Biblioteca. – Ch., 
2002. –
 2002. – 2002. – 9 p.
         2003. – 2003. – 14 p.               2005. – 2005. – 12 p.
         2004. – 2004. – 13 p.               2007. – 2007. – 14 p. 

 Aceste lucrări includ informaţia despre publicaţiile periodice abonate de 
Biblioteca U.T.M. pentru un an. Indicii sunt destinaţi profesorilor, studenţilor şi 
altor categorii de beneficiari interesaţi de intrările noi în bibliotecă.

LUCRĂRI DIDACTICE

1983

517. Памятка читателю научно-технической библиотеки / сост. : 
Г. Т. Глушкова, И. К. Бачинская ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, 
Науч.-техн. б-ка. – К., 1983. – 18 p.

1984

518. Закономерности развития науки : (лит. в помощь методол. 
семинарам на 1984-1985 гг.) / Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, 
Науч.-техн. б-ка. – К., 1984. – 22 p.

1989

519. Библиографическое оформление научной работы : 
организация поиска литературы по теме, оформление списка 
литературы и ссылок : метод. pек. / сост. : В. Ф. Лагутина ; Кишин. 
политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-техн. б-ка. – К., 1989. – 31 p.

PUBLICAŢII ÎN SERIE

1989

520. Новые материалы по поблемам высшей школы : сигн. информ. 
/ сост. : Л. П. Жаринова ; Кишин. политехн. ин-т им. С. Лазо, Науч.-
техн. б-ка, Сектор науч.-техн. информ. – К., 1985-1990. – Apariţie: 8 nr. 
an.
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1992

521. Buletin bibliografic : publ. intrate în col. bibliotecii / Univ. Tehn. a 
Moldovei, Biblioteca. – Ch. : U.T.M., 1992-2008. – Apariţie : 5 nr. an.

Lucrarea include informaţia despre publicaţiile noi intrate în colecţiile 
Bibliotecii U.T.M. Buletinul este destinat atît profesorilor şi studenţilor, cît şi 
tuturor celor interesaţi de noile intrări din colecţiile bibliotecii.

1995

522. Buletin bibliografic al cărţilor străine intrate 
în Biblioteca U.T.M. (1993-1994) / Univ. Tehn. a 
Moldovei. Biblioteca. – Ch. : Ed. „Cartea 
Universitară”, 1995. – 34 p.

                      

 2010

523. Publicaţii intrate în colecţia bibliotecii : Bul. bibliogr. : [nr. 1-4] / 
alcăt. şi machetare computerizată : L. Jarinova, E. Ţurcan ; realizare tehnică 
: Valentina Nastas. – Ch.: U.T.M., 2010. – 

Nr.1 . –http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/
Bibliografii/Buletin_Bibliografic_1_DS.pdf
Nr. 2. –http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/
Bibliografii/Buletin_Bibliografic_2_DS.pdf 
Nr.3. –http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/
Bibliografii/Buletin_Bibliografic_3_DS.pdf
Nr. 4 / alcăt. şi machetare computerizată : L. Jarinova, E. Ţurcan, L. 
Popov. –http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/
Bibliografii/Buletin_Bibliografic_4_DS.pdf

Lucrarea include informaţia despre publicaţiile noi intrate în colecţiile 
Bibliotecii U.T.M. 

Buletinul este destinat profesorilor şi studenţilor, cît şi tuturor celor interesaţi 
de noile intrări din colecţiile bibliotecii.
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MATERIALE PROMOŢIONALE

2000

524. Donaţie de carte profesorului american Earl W. Snell : bul. bibliogr. 
/ alcăt. : Ludmila Jarinova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Ch., 
2000. – 13 p. – Ind. alf. de aut. : p. 11-13. 

2009

525. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare [on-line] / UTM, 
Biblioteca ; alcăt. Şi machetare: Valentina Nastas ; resp. de ed. : Zinaida 
Stratan. – Ch., 2009. – http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/
BIBLIOTECA/Ghiduri/Resurse_electronice_pentru_stiinta_si_cercetare_
DS.pdf

2010

526. Acces la Baze de Date online /Bibl. Tehn. - Şt. a UTM ; elab. : Valentina 
Nastas. – Ch., 2010. – http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIO-
TECA/Ghiduri/Acces_Baze_de_Date_DS.pdf

527. Biblioteca U.T.M. [on-line]. – http://library.utm.md/lucrari/Tipo-
grafia/BIBLIOTECA/Ghiduri/Biblioteca_UTM_DS.pdf

Alte materiale 

2007

528. Design poetic : [versuri]. Vol. 1 / coord. : Victor Cobzac; red. : Zinaida 
Stratan [et. al]. – Ch.: Tehnica-Info, 2007. – 160 p. : des. – (Cenaclul literar 
„Ora de vârf”). – ISBN 978-9975-63-048-7 

2008

529. Design poetic: Între pană şi penel : [versuri]. Vol.2 / coord. : Victor 
Cobzac ; red. : Zinaida Stratan [et. al]. – Ch. : Tehnica-Info, 2008. – 160 p. : 
il. – (Cenaclul literar „Ora de vârf”). – ISBN 978-9975-63-108-2
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BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII PEDAGOGICE DE STAT 

„ION CREANGĂ “

Director: Ecaterina SCHERLET
E-mail: scherlet@mail.ru

Adresa: str. Ion Creanga, Nr. 1, bloc. 4, str. Bănulescu-Bodoni 59, mun. 
Chisinau, MD – 2069 Republica Moldova
Tel/fax: 
Tel.: (3732) 74-33-55
Web: http://www.iatp.md/bibl_upsc/ 
E-mail: library-upsc@mail.ru

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Ghiduri

2005

530. Cataloagele bibliotecii : Ghid de utilizare / Univ. 
Ped. de Stat „Ion Creangă”, Bibl. Şt. ; elab. de Violeta 
Ionel. – Ch., 2005. – 15 p. 

Publicaţia conţine informaţii despre sistemul de cataloage 
şi fişiere al bibliotecii, structura şi modul de utilizare a 
acestora, mostre de fişe şi fişe de vizionare, descrierea 
bibliografică a publicaţiilor pentru studiul individual.

2006

531. Sistemul de cataloage şi fişiere : Ghid de uti-
lizare / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Bibl. Şt. ; 
elab. de F. Ţurcan. – Ch., 2006. – 14 p.

Publicaţia conţine descrierea instrumentelor de in-
formare şi documentare, şi anume, sistemul de cataloage 
şi fişiere, structură, destinaţie şi mod de utilizare.

Biblioteca Universităţii  Pedagogice de Stat “Ion Creangă“

179



2007

532. Biblioteca Universităţii – centru de informare 
şi documentare : Ghid / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Adela Negură, Silvia 
Zaharov. – Ch., 2007. – 17p.

Ghidul conţine informaţii despre Biblioteca uni-
versitară, regulile şi condiţiile de acces la resursele 
informaţionale şi documentare, serviciile, prestate de 
Biblioteca Universitară.

533. Instrucţiuni de utilizare a catalogului 
WebOPAC / elab. de Adela Negură. – Ch., 2007. – 
15 p.

Conţine instrucţiuni în vederea utilizării diferitor 
modalităţi de căutare, vizualizare şi evaluare a informaţiei 
solicitate în catalogul electronic WebOPAC.

UNIVERSITATEA 
PEDAGOGICĂ DE STAT

 „ION CREANGĂ”

B I B L I O T E C A Ş T I I N 
Ţ I F I C Ă

 
 

Chişinău 2007

534. Q-Series OPAC : Ghid / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Adela Negură. – Ch., 2007. 
– 17p 

Conţine recomandări practice despre modul de utilizare 
a modulului Q-OPAC în vederea consultării catalogului 
electronic al Bibliotecii.

             2008

535. Adrese utile : Ghid / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă, Bibl. Şt. ; elab. de A. Negură. – Ch., 2008. – 
19 p. 

Conţine motoare de căutare şi adrese electronice a 
enciclopediilor, dicţionarelor, monografiilor şi manualelor 
on-line. 

536. Pictori celebri din Basarabia 1887-1940 : Ghid / 
Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. ; elab. de A. 
Focşa. – Ch., 2008. – 26 p. 

Biblioteca Universităţii  Pedagogice de Stat “Ion Creangă“

180



Ghidul conţine informaţii despre biografia unor pictori basarabeni la care se 
anexează lista bibliografică a surselor disponibile studenţilor şi cadrelor didactice 
în sala de lectură „Arte”.

537. Serviciile Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „Ion 
Creangă”: Ghid / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă, 
Bibl. Şt. ; elab. de Adela Negură, E. Scherlet. – Ch., 
2008. – 15 p.

Ghidul conţine informaţii despre fiecare serviciu al 
Bibliotecii, serviciile prestate în cadrul lor, orarul de 
funcţionare, imagini.

2009

538. Tabele de clasificare zecimală : GHID (Pentru 
uz intern) / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. 
; elab. de Feodora Ţurcan. – Ch., 2009. – 42 p. 

Este un instrument de lucru pentru bibliotecarii 
începători şi conţine informaţii despre cele mai frecvente 
tipuri de clasificare zecimală universală.

2010

539. Programul specializat de bibliotecă Q-Series 
: Ghidul catalogatorului / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă, Bibl. Şt. ; elab. de Adela Negură. – Ch., 2010. 
– 35 p.

Este un suport metodologic util pentru noua generaţie 
de catalogatori, care lucrează cu programul specializat de 
bibliotecă Q-Series. Conţine informaţii despre modul de 
catalogare în toate modulele programului.

540. Crearea vedetelor de subiect în procesul de 
Catalogare a documentelor bibliografice / Univ. 
Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. ; elab. de Adela 
Negură. – Ch., 2010. – 39 p.

Este un suport metodologic pentru noua generaţie de 
catalogatori, care lucrează cu programul specializat de 
bibliotecă Q-Series în vederea creării vedetelor de subiect 
a publicaţiilor catalogate
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541. Bazele de date EBSCO Pub-
lishing : Ghid de utilizare / Univ. 
Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. 
; elab. de Adela Negură. – Ch., 
2010. – 21 p.

Este un ghid de utilizare pas cu pas 
a Bazelor de date EBSCO Publishing pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
profesori.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

2004

542. Realizări ştiinţifice ale profesorilor Univer-
sităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1990- 
2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă” ; alcăt. : E. Scherlet, consultant şt. : N. 
Banuh, L. Papuc ; ed. îngrijită de R. Căldare. – Ch. 
: UPS „Ion Creangă”, 2004. – 273 p. – ISBN 9975-
921-95-7

Bibliografia conţine informaţii despre publicaţiile 
profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, editate în anii 1990-
2004 şi include descrierile bibliografice ale monografiilor, publicaţiilor didactice, 
articolelor, publicate în culegeri, reviste şi ziare. 

2006

543. Informatica. Programare : Ind. bibliogr. / 
Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Bibl. Şt. ; elab. de 
I. Ciornaia. – Ch., 2006. – 13 p.

Indicele conţine informaţii despre publicaţiile din 
domeniul informaticii şi programării. Este destinat stu-
denţilor facultăţii de Informatică şi Tehnologii infor-
maţionale în instruire.

Biblioteca Universităţii  Pedagogice de Stat “Ion Creangă“

182



2007

544. Realizări ştiinţifice ale profesorilor Univer-
sităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (2005-
2006) : Bibliogr. selectivă / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă” ; consult. şt. : N. Banuh, L. Papuc ; ed. 
îngrijită de E. Scherlet. – Ch. : UPS „Ion Creangă”, 
2007. – 116 p.

Bibliografia conţine informaţii despre publicaţiile 
profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Crean-

gă” editate în anii 2005-2006, include descrierile bibliografice ale monografiilor, 
publicaţiilor didactice, programelor analitice, articolelor publicate în culegeri, 
reviste şi ziare.

2009

545. Realizări ştiinţifice ale profesorilor Univer-
sităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (2007-
2008) : Bibliogr. selectivă / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă” ; alcăt. : Svetlana Burlacu, Irina Ciornaia, 
Ecaterina Scherlet. – Ch. : UPS „Ion Creangă”, 2009. 
– 232 p. 

Bibliografia conţine informaţii despre publicaţiile pro-
fesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
editate în anii 2007-2008, include descrierile bibliografice 

ale monografiilor, publicaţiilor didactice, programelor analitice, articolelor 
publicate în culegeri, reviste şi ziare.

546. Metodica educaţiei muzica-
le în învăţământul primar : Su-
port bibliogr. / Univ. Ped. de Stat 
„Ion Creangă, Bibl. Şt. ; elab. de 
Ala Crucerescu. – Ch., 2009. – 12 
p.

Conţine lista bibliografică a pub-
licaţiilor, referitoare la metodica 

educaţiei muzicale în învăţământul primar.
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547. Umorul în opera lui Ion 
Creangă : Suport bibliogr. / Univ. 
Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. 
; elab. de Liuba Luchianciuc. – Ch., 
2009. – 6 p.

Conţine lista bibliografică a publi-
caţiilor la tema „Umorul în opera lui 
Ion Creangă”, ce pot fi consultate în 
Sala de Lectură Filologie.

548. Metodica predării limbii engleze : Suport bib-
liogr. / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. Şt. ; 
elab. de Violeta Ionel. – Ch., 2009. – 27 p.

Este un suport pentru studenţi, masteranzi, docto-
ranzi, profesori, care studiază limba engleză, conţine 
descrieri bibliografice ale cărţilor şi articolelor din pub-
licaţiile periodice în limbile română, rusă şi engleză.

                      2010

549. Postmodernism : Bibliografie. Cronologie : 
1970 - 2010 / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă, Bibl. 
Şt. ; alcăt. : Liuba Luchianciuc, Ala Crucerescu, 
Valeria Godea, Ala Adam. – Ch., 2010. – 40 p.

Lucrarea prezintă lista bibliografică a operelor pro-
zatorilor, poeţilor, dramaturgilor, eseiştilor din perioada 
postmodernă a literaturii română, basarabeană şi uni-
versală.

Biobibliografii
                                                            2008

550. Virgil Mândâcanu. Doctor habilitat, profesor 
universitar : Biobibliografie / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă, Bibl. Şt. ; coord. : V. Mândâcanu, E. Scherlet. 
– Ch., 2008. – 106 p.

Biobibliografia este dedicată profesorului universitar, 
doctorului habilitat Virgil Mândâcanu şi conţine informaţii 
ample despre activitatea ştiinţifică şi didactică a d-lui.
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2009

551. Virgil Mândâcanu. Doctor habilitat, profesor 
universitar : Biobibliografie / Univ. Ped. de Stat „Ion 
Creangă”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Irina Ciornaia, Elena 
Ţurcanu, Silvia Zaharov ; coord. : V. Mândâcanu, E. 
Scherlet. – Ch. : [s. n.], 2009. – 107 p. – ISBN 978-9975-
46-035-4

Biobibliografia este dedicată profesorului universitar, 
doctorului habilitat Virgil Mândâcanu şi conţine infor-

maţii ample despre activitatea ştiinţifică şi didactică a d-lui.

2011

552. Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa Cuz-
neţov Secrieru: Doctor habilitat în pedagogie, pro-
fesor universitar : Biobibliografie / Univ. Ped. de 
Stat „Ion Creangă”, Bibl. Şt. ; elab. de : Svetlana 
Burlacu, Zinovia Russu, Silvia Zaharov ; red. şt. : 
Tatiana Callo ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; 
ed. îngrijită de Ecaterina Scherlet. – Ch., 2011. – 101 
p. – ISBN 978-9975-4209-3-8

Biobibliografia este dedicată profesorului universitar, doctorului habilitat în 
pedagogie d-nei Larisa Cuzneţov Secrieru şi conţine informaţii ample despre 
viaţa, activitatea ştiinţifică şi didactică a d-ei.
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BIBLIOTECA ACADEMIEI DE MUZICĂ, 
TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

Director: Rodica AVASILOAIE
E-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com

Adresa: str.Alexei Mateevici, 87, Chişinău, MD 2009, Republica Moldova
Tel.: (373 22) 24 23 38 
Fax.: (373 22) 22 19 49
Web: www.amtap.md; www.biblioteca-amtap.wikidot.com
E-mail: bib.amtap@mail.ru

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Ghiduri

553. Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice : Ghid pentru utilizatori / Acad. de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice ; alcăt. : Gutiera Doni ; coord. : 
Rodica Avasiloaie ; red. : Elena Ţăra. – Ch., 2011. – 24 p. 
; www.amtap.md

Ghidul reprezintă o sursă de informare completă pentru 
orientarea utilizatorilor în Biblioteca AMTAP. 

Utilizatorii sînt familiarizaţi cu posibilităţile şi 
oportunităţile serviciilor de bibliotecă.

Ghidul conţine informaţii utile despre diverse baze de date, biblioteci electronice 
etc. Este un mijloc de informare şi promovare a bibliotecii. 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Biobibliografii

554. Veniamin Apostol (1938 - 2000 ) : Biobibliografie 
/ Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcăt. : 
Vasilisa Nechiforeac. – Ch. : AMTAR, 2006. – 122 p.

Lucrare bibliografică prilejuită de împlinirea a 6 ani 
de la trecerea în eternitate a Actorului, Regizorului şi 
Pedagogului Veniamin Apostol. La alcătuirea bibliografiei 
au fost consultate colecţiile bibliotecii Academiei de Mu-
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zică, Teatru şi Arte Plastice, Bibliotecii Naţionale a RM, Camerei Naţionale a 
Cărţii, Bibliotecii Uniunii Teatrale din Moldova, fondurile Muzeului Naţional 
de Istorie, fonoteca Companiei de Stat” Teleradio-Moldova”, arhiva personală 
a regizorului, Bibliografia Naţională a Moldovei, buletinele de informare şi 
documentare „Cultura. Arta”(1975 -1992), Cultura în Moldova” (1993 - 2005) 
etc.  Materialul este structurat în şase compartimente: Lucrări semnate de 
Veniamin Apostol, Veniamin Apostol – alcătuitor, redactor, Veniamin Apostol 
– regizor şi actor, Despre viaţa şi activitatea lui Veniamin Apostol, Veniamin 
Apostol – în memoriam, Materiale audiovizuale, descrierile bibliografice sînt 
însoţite de adnotări informative. 

Toate materialele incluse au fost studiate şi descrise „ de visu”. Conţine două 
indice: „Indice de nume” şi „Indice de titluri de spectacole şi filme”. Bibliografia 
este destinată specialiştilor în domeniul artei teatrale, pedagogilor şi studenţilor, 
bibliotecarilor, tuturor celor care se interesează de teatru, inclusiv de creaţia lui 
Veniamin Apostol.  

555. Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999) : Bio-
bibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
; resp. ed. : Svetlana Mihailiuc ; alcăt. : Vasilisa 
Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan ; cop. : 
Vlad Gonciar. – Ch. : AMTAP, 2009. – (Primex - Com 
SRL). – 274 p. – ISBN 978–9975–9634–9 –7.

Prezenta lucrare bibliografică este un instrument 
referenţial despre opera şi activitatea muzicologului, 
folcloristului, pedagogului, criticului muzical, compo-

zitorului, personalităţii notorii a culturii naţionale - Gleb Ciaicovschi-Mereşanu.
Biobibliografia este un omagiu adus muzicologului la împlinirea a 90 de ani de 

la naştere şi zece ani de la trecerea în eternitate.
Lucrarea include cărţi, articole, note muzicale din culegeri, seriale, ziare; 

înregistrări audio (discuri, casete) şi materiale din colecţia personală.
Cuprinde 1329 de notiţe bibliografice, structurate în şapte compartimente: 

Lucrări semnate de Gl. Ciaicovschi-Mereşanu; Lucrări muzicale. Prelucrări. 
Aranjamente; Gl. Ciaicovschi-Mereşanu - alcătuitor, redactor; Gl. Ciaicovschi-
Mereşanu - culegător de folclor; Despre viaţa şi activitatea lui Gl. Ciaicovschi-
Mereşanu; Înregistrări din Fonoteca Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"; 
Materiale din colecţia personală a muzicologului Gl. Ciaicovschi-Mereşanu, 
depozitate în fondul Arhivei Naţionale a RM.

Dispune de index de nume şi index de titluri al lucrărilor muzicale şi creaţiilor 
folclorice.

Biobibliografia este destinată muzicologilor, folcloriştilor, interpreţilor, pe-
dagogilor şi studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de 
specialitate, bibliotecarilor, tuturor celor interesaţi de cultura muzicală a Moldovei.
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Cataloage

556. Achiziţii Biblioteca AMTAP : Bul. inf. / Bibl. 
Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcăt. : 
Irina Scorpan ; red. : Svetlana Teodor ; resp. de ed. 
: Rodica Avasiloaie. – Ch. : AMTAP, 2011. – 86 p. ; 
www.amtap.md

Apare din anul 2004, avînd o periodicitate anuală. 
Înregistrează toate documentele noi de tip carte şi 
documente de muzică tipărită intrate în colecţiile 
Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Lucrări didactice

557. Avasiloaie, Rodica. Bazele culturii informa-
ţionale : Curriculum pentru ciclul I / Acad. de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Ch., 2011. – 
12 p.

Curriculum este destinat pentru ciclul I al cursuri-
lor universitare  în vederea pregătirii studenţilor în 
domeniul culturii informaţiei, sînt utilizate  concepte şi 
metode noi de predare.

Curriculum este structurat după următoarele com-
partimente: preliminarii; scopul; obiective; administrarea disciplinei; planul te-
matic şi repartizarea orelor; conţinuturi; forme de predare; teme pentru comu-
nicări; teme pentru studiul individual; evaluarea disciplinei; bibliografie.
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BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 
A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

DIN MOLDOVA

Director: Victoria TOMA
E-mail: biblioteca@usefs.md 

Adresa: str. A. Doga, nr. 22, mun. Chişinău, MD – 2024
Tel: 49 74 48

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Biobibliografii

2008
558. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului 
- Veaceslav Manolachi : Biobibliografie / Univ. de 
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Bibl. Şt. ; alcăt. : A. 
Ciumaşu ; ed. îngrijită de : A. Madan ; red. : T. 
Cotoman ; trad. în lb. rusă : N. Narschina. – Ch. : 
Valinex SA, 2008. – 143 p. – ISBN 978-9975-68-074-5
 
 Biobibliogafia propune un itinerar prin viaţa şi activitatea 
ştiinţifică, pedagogică şi sportivă a lui Veaceslav 
Manolachi – rector al USEFS, doctor habilitat, profesor 

universitar, antrenor emerit al Republicii Moldova.
 Apariţia acestei lucrări este prilejuită de aniversarea a 50-ea de la naşterea 
domnului Veaceslav Manolachi.
 Bibliografia se începe cu o prezentare de omagiu a prim-prorectorului 
Universităţii V. Dorgan, cu articole semnate de unele personalităţi din domeniu, 
colegi de breaslă ai rectorului: B. Rîşneac, prorector pentru activitatea ştiinţifică 
şi sportivă, V. Triboi, decan al Facultăţii Sport, P. Sava, şeful DEPC, USEFS.
 Publicaţia include Curriculum vitae cu date importante despre formarea 
profesională, domeniile de cercetare, distincţiile personale, etc.
 Materialele bibliografice sînt structurate în 8 compartimente: Monografie, 
Lucrări metodico-didactice, articole ştiinţifice în culegeri şi reviste, Interviuri, 
publicaţi în presa periodică, etc.
 În interiorul compartimentelor materialele sînt structurate în ordine cro-
nologică şi alfabetică. Descrierile bibliografice sînt realizate conform standardelor 
în vigoare, păstrînd caracterele originale ale limbii documentului.
 Bibliografia este însoţită de indexuri de nume şi titluri, de un bogat şi variat 
colaj fotografic.
 Prezenta lucrare este destinată cadrelor didactice din învăţămîntul superior, 
studenţilor, antrenorilor, bibliotecarilor, precum şi celor interesaţi de activitatea 
profesională a lui Veaceslav Manolachi.
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DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC 
AL UNIVERSITĂŢII LIBERE INTERNAŢIONALE 

DIN MOLDOVA

Director: Zinaida SOCHIRCĂ
E-mail: zsochirca@ulim.md 

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 52, Chişinău, MD 2012, Republica 
 Moldova
Tel. 21 24 18; 24 45 49
Web: www.library.ulim.md
E-mail: biblioteca@ulim.md

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

2002

559. Departamentul Informaţional Biblioteconomic 
ULIM: modelarea viitorului, analiza prezentului, in-
terpretarea trecutului (1992 – 2002) / L. Corghenci, V. 
Gheţu ; resp. de ed. : Z. Sochircă ; Univ. Liberă Intern. 
din Moldova. – Ch., 2002. – 32 p. – (Col. DIBIS; Fasc. 1).

 Volumul reflectă etapele de dezvoltare şi realizările bib-
lioteconomice ale DIB pe parcursul a 10 ani de la fondarea 
acestuia. Informaţia este structurată în compartimente: 

„DIB – unitate indispensabilă procesului universitar”; „Cronica activităţilor şi 
evenimentelor”; „Modelarea viitorului: probleme actuale şi strategii”; „Strategii 
şi perspective la început de mileniu”. 

2007

560. Conceptul educaţional al Universităţii Libe-
re Internaţionale din Moldova / Z. Sochircă, L. 
Corghenci, V. Gheţu [et al.] ; director ed. : A. Galben 
; red. şt. : A. Galben ; red. ed. : L. Hometkovski. – 
Ch., 2007. – 232 p. – ISBN 978-9975-101-10-3.

Volumul integrează viziunea biblioteconomică a fon-
datorilor Departamentului Informaţional Bibliotecono-
mic ULIM ca parte componentă a conceptului edu-
caţional universitar. Alături de un scurt istoric, sînt 
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inserate: Misiunea DIB; Obiectivele DIB; Direcţii strategice de activitate. Autorii 
prezintă starea curentă, precum şi strategiile privind resursele documentare 
şi informaţionale ale Departamentului, diversificarea serviciilor în sprijinul 
comunităţii universitare, dirijarea fenomenului „tehnici şi tehnologii infor-
maţionale”.

2009

561. Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi Bib-
lioteca: aspecte ale eficienţei profesionale / 
Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Şcoala de 
Biblioteconomie, Univ. Liberă Intern. din Mol-
dova, Dep. Inf. Biblioteconomic. – Ch. : Epigraf 
SRL, 2009. – 112 p. – ISBN 978-9975-947-83-1. – 
Text şi în lb. engl.

Publicaţia reflectă etapele de constituire, acti-
vităţile, indicatorii de performanţă ale Şcolii de 
Biblioteconomie din Republica Moldova. Volumul se 

axează pe subiectele: componente ale reuşitei profesionale, învăţarea creativităţii, 
cultura informaţiei şi cultura managerială etc. Volumul contribuie la schimbarea 
mentalităţii bibliotecarilor din Moldova, a viziunii faţă de profesia de bibliotecar.

562. Port, Anton. Popeasca : [monogr. satului] / 
Anton Port, Chiril Cojocaru, Salvina Zbîrnea. – Ch. : 
Foxtrot SRL, 2009. – ISBN 978-9975-9884-3-8.

Vol. 1. – 2009. – 209 p. – ISBN 978-9975-9884-5-2.

Prezentul volum conţine o trecere în revistă a istoriei 
satului Popeasca cu tradiţiile, legendele, oamenii ce au 
contribuit la dezvoltarea lui.

POLITICI. STRATEGII. PROGRAME. 
RAPOARTE PROFESIONALE

1998

563. Program de activitate pentru anul 1998 al Bibliotecii Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova. – Ch., 1998. – [8] p.

1999

564. Biblioteca ULIM în anul 1999: strategii şi priorităţi. – Ch., 1999. – 
[18] p.
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2000

565. Biblioteca ULIM în anul 2000 : progr. de activitate / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch., 2000. – 19 p.

566. Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : raport 
anual : 1999. – Ch., 2000. – 28 p.

567. Biblioteci universitare din Suedia. Identitate şi schimbări : raport 
asupra vizitei de docum. a bibliotecarilor ULIM în Suedia (Boras, Gothe-
burg), 7-22 mai 2000 / Dep. Inf. Biblioteconomic ; echipa de lucru : Z. 
Sochircă, L. Corghenci, V. Gheţu [et al.]. – Ch., 2000. – 17 p. 

2001

568. Biblioteca ULIM în anul 2001 : progr. de activitate. – Ch., 2001. – 18 p.

569. Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : raport 
anual : 2000. – Ch., 2001. – 27 p.

570. Bibliotecile din Marea Britanie : raport asupra vizitei de docum. 
a bibliotecarilor ULIM în Marea Britanie, 17-28 iul. 2001 / Dep. Inf. 
Biblioteconomic ULIM ; elab. : L. Corghenci. – Ch. 2001. – 17 p.

 571. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : Direcţii strategice 
de activitate. 2002 – 2005 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; echipa de 
lucru : L. Corghenci, Z. Sochircă, V. Gheţu [et al.]. – Ch., 2001. – 20 p. 

572. Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2002 : progr. 
de activitate. – Ch., 2001. – 26 p.

2002

573. Proiect Tempus-Tacis „Library Training in Moldova” : activităţi 
şi realizări : raport asupra perioadei de desfăşurare ian. 2000 – dec. 2001 
/ echipa de lucru : L. Corghenci, V. Gheţu, I. Digodi ; resp. de ed. : Z. 
Sochircă. – Ch., 2002. – 36 p. – Idem şi în lb. engl. 

574. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport anual : 2001. 
– Ch., 2002. – 32 p.

575. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport anual : 2002. 
– Ch., 2002. 35 p.
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576. Strategic Plan 2002 – 2005 / Library and Information Department ; 
Free Int. Univ. of Moldova. – Ch., 2002. – 17 p. 

2003

577. Departamentul Informaţional-Biblioteconomic în anul 2003 : progr. 
de activitate. – Ch., 2003. – 21 p.

2004

578. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 
: 2003. – Ch., 2004. – 35 p.

579. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM în anul 2004 : 
progr. de activitate. – Ch., 2004. – 30 p.

2005

580. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 
: 2004. – Ch., 2005. – 44 p.

581. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM în anul 2005 : 
progr. de activitate. – Ch., 2005. – 26 p.

2006

582. Departamentul Informaţional Biblioteconomic în serviciul comuni-
tăţii universitare : raport de cercet. / echipa de lucru : L. Corghenci, M. 
Calistru, E. Idrisov, N. Ghimpu. – Ch., 2006. – 29 p. 

583. Direcţii strategice de activitate 2006-2010 / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM. – Ch., 2006. – 24 p. 

584. Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2006: progr. 
de activitate. – Ch.,2006. – 29 p.

585. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 
2005. – Ch., 2006. – 63 p. 

2007

586. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 
2006 / L. Corghenci, Z. Sochircă, V. Gheţu [et al.] ; Centrul de Management 
DIB – Ch.,2007. – 65 p.
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2008

587. Departamentul Informaţional Biblioteconomic 
în anul 2008 : progr. de activitate / Centrul de 
Management ; Ludmila Corghenci, Zinaida Sochircă, 
Lorina Beşelea [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 47 p. 

588. Departamentul Informaţional Bib-
lioteconomic: un nou impuls pentru 
ascensiune : raport de activitate 2007 / 
L. Corghenci, Z. Sochircă, V. Gheţu, T. 
Levinţa. – Ch., 2008. – 74 p. 

589. Informaţie-sinteză pe marginea participării 
Departamentului Informaţional Biblioteconomic 
la Concursul republican „Biblioteca – partener în 
promovarea proprietăţii intelectuale”: (apr. 2007-
mart. 2008) / L. Corghenci, V. Gheţu. – Ch., 2008. – 
15 p. 

590. Politicile de Resurse Umane ale Depar-
tamentului Informaţional Biblioteconomic (2008-
2012) / Ludmila Corghenci, Zinaida Sochircă ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. –   
16 p.

591. Raport cu referire la activitatea ştiinţifică a Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic pentru anul 2008 / elab. : Ludmila 
Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2008. – 27 p. 
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592. Raport de autoevaluare pe marginea participării Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic la Concursul Republican „Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale”: (apr. 2007-mart. 2008) 
/ elab. : Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 15 p. 

2009

593. Departamentul Informaţional Biblioteconomic // Galben, Andrei. 
Strategia de dezvoltare ULIM pentru anii 2009-2014 : aprob. la şedinţa 
lărgită a Senatului din 29.01.2009 / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – 
Ch., 2009. – http://www.ulim.md/strategia-ulim  

594. Departamentul Informaţional Biblioteconomic 
în anul 2009 : progr. de activitate / Centrul de 
Management ; Ludmila Corghenci, Zinaida Sochircă, 
Tatiana Levinţa [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 30 p. 

595. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: productivitate, 
progres, putere : raport de activitate 2008 / Centrul de Management ; 
Ludmila Corghenci, Zinaida Sochircă, Tatiana Levinţa [et al.] ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 90 p. ; http://library.
ulim.md/pdf/raport2009_1.pdf

596. Politica de Dezvoltare a Resurselor Docu-
mentare şi Informaţionale ale Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic / Centrul de Ma-
nagement DIB ; Ludmila Corghenci, Zinaida 
Sochircă, Tatiana Levinţa, [et al.] ; Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 13 p. ; 
http://library.ulim.md/index.php
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597. Raport privind activitatea ştiinţifică a Depar-
tamentului Informaţional Biblioteconomic pri-
vind anul 2009 / elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 
26 p. ; http://library.ulim.md/pdf/raport2009_2.
pdf.

                     2010

598. Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic: Creativitate, Inovaţie, Imaginaţie : 
raport de activitate. 2009 / elab. : Ludmila 
Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. 
– Ch. : ULIM, 2010. – 65 p. ; http://library.ulim.
md/pdf/raport2009_1.pdf.

599. Investeşte în viitor – investeşte în informaţie: 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în 
anul 2010 : progr. de activitate / elab. : Ludmila 
Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. 
: ULIM, 2010. – 28 p. ; http://library.ulim.md/
pdf/2011 /rapoarte/raport 2010_1.pdf.

600. Raport privind activitatea ştiinţifică a Departamentului Informa-
ţional Biblioteconomic pentru anul calendaristic 2010 / elab. : Ludmila 
Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2010. – 26 p. ; 
http://library.ulim.md/index.php.

601. Şcoala BibIns DIB: program de funcţionare pentru anul 2010 / elab. 
: Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 
2010. – 4 p.

                             2011

602. Alegem să avem succes!: Departamentul Infor-
maţional Biblioteconomic în anul 2011 : Progr. 
activitate / Centrul de Management ; Ludmila 
Corghenci, Zinaida Sochircă, Tatiana Levinţa [et al.] ; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM. – 34 p. 

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

196



; http:// library.ulim.md/pdf/programDIB_2011.pdf

603. Ciclul activităţilor, prilejuite de consemnarea a 20 de ani de la 
fondarea ULIM/DIB : [progr. al activităţilor pre-eveniment] / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2011. – 3 p.

604. Plan de activitate ştiinţifică a Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic pentru anul 2011 / 
elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – 12 p. ; http://library.
ulim.md/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=16&Itemid=123&lang=ro.

DOCUMENTE DE REGLEMENTARE/
TRANSFER TEHNOLOGIC

2005

605. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului In-
formaţional Biblioteconomic (DIB) : adoptat la şedinţa lărgită a Senatului 
şi Adunării Gen. a cadrelor didactice şi studenţilor ULIM, 30 mart. 2005 
// Codex ULIM / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; director publ. : A. 
Galben ; colegiul de red. : A. Smochină, B. Chistruga, Z. Sochircă [et al.] 
. – 2005. – P. 131-137. – ISBN 9975-934-70-6. 

Regulamentul este reflectat drept parte integrantă a documentelor de re-
glementare ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Culegerea-gazdă 
este racordată la politica administraţiei publice centrale din Republica Moldova 
şi a organismelor internaţionale vizînd încadrarea în procesul de europenizare. 

2007

606. Codex DIB : doc. de reglementare, la 1 oct. 2007 
/ Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; dir. publ. : A. 
Galben echipa de lucru : L. Corghenci, Z. Sochircă, V. 
Gheţu. – Ch., 2007. – 72 p. – ISBN 978-9975-101-08-0. 
– (Col. „Canonis”. Fascicula 1).

Culegerea este parte integrantă a Codex-ului Uni-
versităţii Libere Internaţionale din Moldova, reflectând 
documentele principale privind baza reglatoare de orga-
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nizare şi funcţionare a DIB (situaţia la 1 octombrie 2007). Documentele sunt 
structurate în cinci compartimente: Documente reglementare generale; DIB în 
contextul conceptului ULIM; Reglementarea activităţii cu personalul; Documente 
de reglementare în sprijinul activităţilor de bază ale DIB; Cadrul de reglementare 
al unităţilor de structură DIB; Reglementarea activităţii consiliilor, comisiilor.

607. Regulament privind constituirea şi ţinerea la zi 
a colecţiei e-Portofolii educaţionale ale profesorilor 
ULIM : aprob. la şedinţa Consiliului Educaţional 
ULIM // Raport de autoevaluare a Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova : pentru anii 
2002/2007 / elab. : A. Guţu, M. Ghiţiu, M. Şleahtiţchi 
[et al.]. – Ch., 2007. – P. 211-212. – ISBN 978-9975-920-
55-1. 

 Prezentul regulament fundamentează constituirea 
şi funcţionarea colecţiei e-Portofolii educaţionale în scopul lărgirii şi facilitării 
accesului la informaţia universitară, asigurării transparenţei procesului didactic, 
promovării lucrărilor universitarilor, optimizării procesului educaţional. 
Compartimentele de bază ale Regulamentului : „Amplasarea, structura şi 
conţinutul colecţiei”; „Cerinţe privind prezentarea CD-ului de către profesor”; 
„Modul de depunere şi evidenţă bibliografică a CD-ului profesorului”; „Condiţii 
de acces la colecţie”.

2008

608. Conceptul organizării reuniunilor ştiinţifice de către Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic / elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch., 2008. – 2 p.
 
609. Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a „Colecţiei cu 
autografe”: [cadru conceptual-tehn.] / elab. : Victoria Corcodel ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2008. – 3 p.

610. Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a Colecţiei Periodice 
: [cadru conceptual-tehn.] / elab. : Zinaida Lungu ; Univ. Liberă Intern. 
din Moldova. – Ch., 2008. – 3 p.

611. Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a „Colecţiei pub-
licaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”: [cadru conceptual-tehn.] 
/ elab. : Victoria Corcodel ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2008. 
– 4 p.
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2009

612. Colecţia e-Books : [cadru conceptual-tehn.] / elab. : Elena Beregoi ; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2009. – 4p.

2010

613. Colecţia e-Professio : concept / elab. : Ludmila Corghenci; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2010. – 4 p. 

614. Ghimpu, Natalia. Descrierea bibliografică a 
documentelor : ghid în sprijinul implementării stan-
dardului interstatal ГОСТ 7.1-2003 / Natalia Ghim-
pu, Valentina Chitoroagă, Tatiana Panaghiu ; red. şt. 
: Ludmila Corghenci ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2010. – 91 p. – 
(Col. „TehnoBib”; Fasc. 1). – ISBN 978-9975-101-25-7. 
– Text şi în lb. rusă.

Descrierea bibliografică a documentelor este unul din-
tre pilonii fundamentali ai activităţii informaţional bibliotecare. Lucrarea de 
faţă oferă sprijin tehnologic, informaţional, practic şi factografic în procesul de 
descriere bibliografică a publicaţiilor. Ghidul este structurat conform prevederilor 
standardului în vigoare, reflectînd mostre concrete de descriere bibliografică a 
diverselor genuri de publicaţii.
 
615. Master-class la DIB : concept / elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2010. – 4 p. ; http://e-professio.
ulim.md/?page_id=9

616. Statutul Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” / elab. : Ludmila 
Corghenci. – Ch. : ULIM, 2009. – 3 p. ; http://e-professio.ulim.md/?page_
id=16 .

2011

617. Campania în sprijinul Absolventului, ediţia 2011 : concept / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – 3 p. ;  http://library. 
ulim.md/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3 
Acampania-in-sprijinul-absolventului-ulim&catid=14%3Ahome 
&Itemid=46&lang=ro> ; http://library.ulim.md/index.php?option=com_
content&view=article&id=16&Itemid=123&lang=ro>. 

618. Concept al e-Buletinului informativ „InfoConferentia”: [cadru con-
ceptual.-tehn.] / echipa de lucru : Z. Sochircă, L. Corghenci, N. Ghimpu 
[et al.] / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2011. – 4 p.
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619. Harta tehnologică a procesului de elaborare a lucrărilor bibliografice 
gen „Publicaţii ale Facultăţii/Institutului …” / elab. : Ludmila Corghenci 
; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2011. – 4 p.

620. Salon „Scientia”, ediţia 2011 : concept / elab. : Ludmila Corghenci, 
Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – 
4 p. ; http://library.ulim.md/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=60&Itemid=47&lang=ro.

Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

1997

621. Secţia Bibliologie : [rez. comunic.] // Conferinţa ştiinţifico-didactică 
anuală : rez. comunic. 18-20 mart. 1997 / Univ. Liberă Int. din Moldova. – 
Ch.,1997. – P. 332-337.

1998

622. Bibliologie : [rez. comunic. secţiunii] // Ştiinţa universitară în 
serviciul progresului uman : conf. şt. – didactică anuală . Ed. a 2-a, 22-23 
mai 1998, Chişinău : [rez. comunic.] / Univ. Liberă Int. din Moldova ; red.-
şef : Gh. Costachi. – Ch.,1998. – P. 364-375.

                         2000

623. Symposia Professorum. Seria Psihologie. Bib-
lioteconomie. Ştiinţe Reale 2000 / Univ. Liberă Intern. 
din Moldova ; resp. ed. : Sv. Rusnac, L. Corghenci, L. 
Palachi. – Ch., 2000. – 77 p. – ISBN 9975-920-18-7. 

                            2001

624. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie : 
materialele ses. şt. din 4-5 mai 2001 / dir. : A. Galben ; 
coord. şt. : Gh. Postică ; resp. : Z. Sochircă. – Ch., 2001. 
– 78 p. – ISBN 9975-920-48-9.
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2002

625. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 26 – 
27 apr. 2002 / dir. : A. Galben ; coord. şt. : Gh. Postică ; 
resp. : Z. Sochircă, L. Corghenci, V. Gheţu. – Ch., 2002. 
– 70 p. – ISBN 9975-920-77-2.

                          2003

626. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 11 
oct. 2003 / director : A. Galben ; coord. şt. : Gh. Pos-
tică. – Ch., 2003. – 95 p. – ISBN 9975-934-13-7.

                                                2005

627. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 8-9 
oct. 2004 / dir. : A. Galben ; coord. şt. : V. Moraru ; 
resp. de ed. : L. Corghenci. – Ch., 2005. – 96 p. – ISBN 
9975-934-50-1.

                                               2006

628. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 21 
oct. 2005 / dir. : A. Galben ; coord. şt. : P. Parasca ; 
resp. de ed. : L. Corghenci. – Ch., 2006. – 107 p. – ISBN 
978-9975-934-90-9.
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2007

629. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 12 
oct. 2006 / dir. : A. Galben ; coord. şt. : M. Şleahtiţchi 
; resp. de ed. : L. Corghenci. – Ch., 2007. – 140 p. – 
ISBN 978-9975-920-04-9.

2008

630. Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: 
concepte, experienţe, orientări: materialele conf. şt. intern. din 17 oct. 
2007 / dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi ; red. resp. 
: Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 94 p. – ISBN 
978-9975-934-40-4. – Text şi în lb. engl. ; http://library.ulim.md/pdf/
conffinal.pdf.

Culegerea include materialele prezentate în cadrul conferinţei internaţionale, 
acestea reliefând specificul mediului info-documentar al universităţii europene în 
contextul provocărilor la început de mileniu, situaţia şi perspectivele comunicaţiilor 
ştiinţifice, avantajele structurilor bi-modale, culturii organizaţionale etc. Lucrarea 
este destinată managerilor superiori şi funcţionali, bibliotecarilor, fondatorilor şi 
decidenţilor privind activitatea IIB.

631. Secolul XXI - secolul comunicării: aspecte etico-
morale, conf. şt.-practică (2007 ; Chişinău). Secolul 
XXI - secolul comunicării: aspecte etico-morale : Ma-
terialele conf. şt. practică din 29 noiem. 2007 / dir. 
publ. : V. Pelivan ; red. resp. : L. Corghenci, T. Ambroci 
; colegiu de red. : L. Kulikovski [et al.]. – Ch. : UASM, 
2008.- 86 p. : il., tab., fot.
 Antetit. : Colegiul de Construcţii din Chişinău, Bib-
lioteca ; ABRM ; Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM. – 
ISBN 978-9975-64-135-7

Prezenta lucrare, înserând textele comunicărilor prezentate în cadrul Con-
ferinţei, îmbină organic elementele unui suport didactic, a unui volum de 
cercetare ştiinţifică în domeniul comunicării, precum şi a unui material de 
caracter promoţional asupra experienţelor reprezentative. Prezenta lucrare are 
drept grup-ţintă managerii instituţiilor bibliotecare, fondatorii acestora, în mod 
deosebit personalul, implicat nemijlocit în procesul de interacţiune. 
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632. Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. 
Informare. Documentare : materialele ses. şt. din 13 
oct. 2007 / director : A. Galben ; coord. şt. : M. Şleah-
tiţchi ; resp. de ed. : L. Corghenci. – Ch., 2008. – 83 p. 
– ISBN 978-9975-920-71-1.

 Ediţia a 11-a Symposia Professorum şi-a ţinut lucrările 
sub semnul „DIB – 15 ani de ascensiune”. Comunicările 
şi intervenţiile au fost axate asupra subiectelor: mana-
gementul instituţiei de performanţă, DIB: colaborare, par-

teneriat, comunicare, indicatorii de performanţă – instrumente ale instituţiei de 
succes, politica de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale, structuri 
organizaţionale şi funcţionale ale DIB, Agenţia Bibliografică Universitară în 
cadrul DIB.

2009

633. Symposia Investigatio Bibliotheca : materiale-
le ses. şt. din 29 ian. 2009, Chişinău / director : 
Andrei Galben ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; 
colegiul de red. : Ana Guţu, Mihai Cernencu, 
Svetlana Rusnac [et al.] ; resp. de ed. : Zinaida 
Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. 
Inf. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2009. – 70 p. – 
ISBN 978-9975-934-74-9. – Text şi în lb., fr. – Rez. lb. 
eng. ; http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl 
/Simposia%20 2009.pdf.

 Volumul include comunicări prezentate în cadrul Symposia Investigatio 
Bibliotheca cu genericul „Dimensiuni biblioteconomice ale Conceptului Edu-
caţional ULIM”. Sunt inserate 11 comunicări cu o diversitate tematică amplă: 
structura resurselor documentar-informaţionale, aspecte de management şi mar-
keting biblioteconomic, calitatea serviciilor şi produselor info-bibliotecare.

2010

634. Symposia Investigatio Bibliotheca. Ed. 2010 / 
red. resp. : Ludmila Corghenci ; colegiul de red. : 
Ana Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et al.] 
; resp. de ed. : Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. 
din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic. – Ch. : 
ULIM, 2010. – 85 p. – ISBN 978-9975-101-44-8. – 
Text şi în lb. rusă. – Rez. în lb. eng. ; http://lib rary.
ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2010.
pdf.
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Ediţia „Symposia Investigatio Bibliotheca” are drept scop promovarea 
experienţelor reprezentative ale DIB, analiza şi sinteza acestora, accentuarea 
laturii creative a personalului. Materialele incluse constituie textele comunicărilor 
prezentate în cadrul simpozionului naţional din 28 ianuarie 2010, care oglindesc 
subiectele: implementări ale managementului proiectului, relevanţa cercetării 
ştiinţifice în biblioteca universitară, diversificarea serviciilor info-bibliotecare în 
sprijinul comunităţii, amplificarea imaginii profesionale pozitive, componente ale 
actului lecturii ca valoare întemeietoare.

2011

635. Symposia Investigatio Bibliotheca. Ed. 2011 / red. resp. : Ludmila 
Corghenci ; colegiul de red. : Ana Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac 
[et al.] ; resp. de ed. : Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, 
Dep. Inf. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2010. – În curs de ed. – Text şi în 
lb. rusă. – Abstracte în lb. engl. 

Ediţia inserează materialele prezentate în cadrul reuniunii ştiinţifice cu 
genericul „Confluenţe: cultura informaţiei, produse şi servicii, acces la resursele 
bibliotecii universitare”, ţinută la 28 ianuarie 2011, în cadrul Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova. Acestea sunt axate pe subiectele: prezenţe 
ale bibliotecilor universitare, reflectate prin prisma indicatorilor statistici şi de 
performanţă; dezvoltarea resurselor documentare prin parteneriate; rolul şi lo-
cul culturii informaţiei şi a învăţării în formarea specialistului; creativitatea 
bibliotecarilor; optimizarea cercetării biblioteconomice în contextul celei uni-
versitare; lărgirea accesului la resursele, serviciile, produsele de bibliotecă.

Dicţionare. Lexicoane. Calendare

2007

636. Bibliotecarii ULIM : dicţ. biobibliogr. / alcăt. : 
L. Corghenci, V. Gheţu ; ed. îngrijită de Z. Sochircă. 
– Ch. : ULIM, 2007. – 86 p. – ISBN 978-9975-101-06-6.

Lucrarea constituie un omagiu adus celei mai fer-
mecătoare profesii – Bibliotecarului. Este precedată de 
un articol intitulat semnificativ „Povara” bunătăţii 
profesionale”, semnat de către drul habilitat Gheorghe 
Postică. Informaţia asupra personalului DIB este struc-
turată după cum urmează: „Managerii superiori”, „Ma-

nagerii funcţionali”, „Bibliotecarii de azi”, „Oameni, care au contribuit în timp 
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la dezvoltarea DIB”. Anexele suplimentează conţinutul de bază al lucrării: 
„Distincţii de stat pentru bibliotecari”, „Distincţii ULIM pentru bibliotecari”, 
„Bibliotecarii ULIM – laureaţi ai concursurilor naţionale”, „Distincţii DIB”.

Ghiduri

1999

637. Corghenci, Ludmila. Subsistemul resurselor umane în biblioteca: 
concept şi etape de realizare. – Ch., 1999. – 6 p. – (Col. „Ghidul managerului 
bibl. universitare”).

638. Corghenci, Ludmila. Utilizarea personalului de bibliotecă: recruta-
re, selectare, integrare profesională. Cariera bibliotecarilor : [materiale 
în sprijinul sem. naţ. „Utilizarea personalului de bibliotecă: recrutare, 
selectare, integrare profesională. Cariera bibliotecarilor”, 24-26 iun. 1999]. 
– Ch., 1999. – 36 p.

2000

639. Corghenci, Ludmila. Unde şi cum găsim oamenii de care avem 
nevoie? : pe marginea materialelor sem. naţ. „Utilizarea personalului 
de bibliotecă: recrutare, selectare, integrare profesională. Cariera bib-
liotecarilor”, 24-26 iun. 1999. – Ch., 2000. – 6 p. – (Col. „Ghidul managerului 
bibl. universitare”).

640. Ghidul bibliotecii = Library guide / Univ. Liberă Intern. din Moldova 
; elab. : Z. Sochircă, L. Corghenci, V. Gheţu [et al.]. – Ch., 2000. – 20 p.

2001

641. Baza de date EBSCO. Publicaţii periodice electronice : (ghid) / Dep. 
Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : V. Gheţu. – Ch., 2001. – 4 p.

642. Baza de date Moldova Actuală. Legislaţia Republicii Moldova : 
(ghid) / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : I. Digodi . – Ch., 2001. 
–  4 p.

643. Cataloage de bibliotecă : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteco-
nomic ULIM ; alcăt. : V. Gheţu. – Ch., 2001. – 4 p.

644. Centrul de Informare şi Documentare ULIM : ghidul utilizatorului / 
Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : I. Digodi. – Ch., 2001. – 4 p.
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645. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. Informaţie 
generală : ghidul utilizatorului / alcăt. : L. Corghenci. – Ch.,2001. – 4 p.

646. Drept : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. 
: V. Gheţu. – Ch., 2001. – 4 p.

647. Economie : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; 
alcăt. : O. Vacariuc. – Ch., 2001. – 4 p.

648. Farmacie : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; 
alcăt. : A. Vasilachi. – Ch., 2001. – 2 p.

649. Filologie : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; 
alcăt. : N. Ghimpu. – Ch., 2001. – 2 p.

650. Inginerie şi informatică : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblio-
teconomic ULIM ; alcăt. : S. Zbârnea. – Ch., 2001. – 2 p.

651. Istorie. Relaţii internaţionale. Ştiinţe politice : ghidul utilizatorului 
/ Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 2001. – 4 p.

652. Medicină clinică : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : F. Luca. – Ch., 2001. – 4 p.

653. Medicină generală : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : N. Beleavschi. – Ch., 2001. – 4 p.

654. Psihologie : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; 
alcăt. : V. Cosmescu. – Ch., 2001. - 2 p.

655. Sala de Lectură Nr. 1 : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : F. Luca. – Ch., 2001. – 4 p.

656. Sala de Lectură Nr. 3. Filologie romano-germanică : ghidul utili-
zatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : N. Ghimpu. – Ch., 
2001. – 4 p.

657. Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2 : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. 
Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : L. Burlea. – Ch., 2001. – 4 p.

658. Stomatologie : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : E. Jitari. – Ch., 2001. – 2 p.

659. Ştiinţe reale : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM 
; alcăt. : L. Burlea. – Ch., 2001. – 2 p. 
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2003

660. Baza de date a ediţiilor periodice electronice EBSCO / elab. : V. 
Gheţu. – Ch., 2003. – 8 p.

661. Catalogul electronic (Online Public Acces Catalog) / elab. : V. Gheţu. 
– Ch., 2003. – 6 p.

Ghiduri (actualizate şi editate anual)

662. Acces liber la raft: informaţii utile / elab. : L. Corghenci. – Ch., 2003-
2008. – 2 p. – (Program „Grija pentru noii beneficiari”).

663. Acces liber la raft: informaţii utile / elab. : Ludmila Corghenci, 
Veronica Gheţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008-
2010. – 2 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

664. Admiterea 2008: oferte şi şanse pentru studii şi informare / Dep. 
Inf. Biblioteconomic ULIM. – Ch., 2008. – 4 p. – (Program „În sprijinul 
candidaţilor la studii la ULIM”).

665. Baze de date oferite de către Departamentul Informaţional Bib-
lioteconomic ULIM / elab. : V. Gheţu. – Ch., 2003-2008. – 10 p.

666. Baze de date oferite de către Departamentul Informaţional Biblio-
teconomic / elab. : Veronica Gheţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – 
Ch. : ULIM, 2008-2010. – 10 p.

667. Campania în sprijinul Absolventului ULIM : ghid de oferte / Dep. 
Inf. Biblioteconomic ULIM. – Ch., 2006-2008. – 6 p. – (Program „În sprijinul 
Absolventului ULIM”).

668. Campania în sprijinul Absolventului ULIM : ghid de oferte /elab. : 
Victoria Corcodel, Natalia Ghimpu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – 
Ch. : ULIM, 2008-2011. – 6 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

669. Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB ULIM? / elab. : L. 
Corghenci. – Ch., 2003-2008. – 6 p. – (Progr. „Grija pentru noii beneficiari”). 

670. Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB ? / elab. : Ludmila 
Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008-2010. – 6 
p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).
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671. Clinica Informaţională : ghidul utilizatorului / Dep. Inf. Biblio-
teconomic ULIM. – Ch., 2003-2008. – 6 p. – (Progr. „Grija pentru noii 
beneficiari”). 

672. Clinica Informaţională : ghidul utilizatorului / elab. : Victoria 
Corcodel, Natalia Ghimpu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : 
ULIM, 2008-2010. – 6 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

673. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : inf. gen. / Dep. Inf. 
Biblitoeconomic ULIM. – Ch., 2001-2008. – 4 p. 

674. OPAC: Online Public Acces: [ghid pentru utilizatori] / elab. : Lorina 
Beşelea. – Ch., 2008-2010. – 6 p. – (Program „Cultura Informaţională a 
Utilizatorului”).

675. Program: “Grija pentru noii beneficiari”[Resursă electronică]. 
– Ed. 2008-2010 / Univ. Liberă Intern. din Moldova. – http://library.
ulim.md/index.php?option=com_content&view=article&id=223 
&Itemid=44&lang=ro>.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Notă: Cercetările bibliografice, efectuate în cadrul DIB, sunt fundamentate 
pe principiile integrităţii şi continuităţii. Sistemul publicaţiilor bibliografice 
include următoarele componente:
• bibliografii ale publicaţiilor instituţionale şi de autor (ale facultăţilor, 

institutelor ) – colecţia „Scriptio”
• biobibliografii, studii in honorem pentru cadrele didactico-ştiinţifice ULIM – 

colecţia „Universitaria”
• publicaţii, ce contabilizează bibliografic informaţia despre ULIM – colecţia 

„Studiorum”
• bibliografii ce reflectă/promovează resursele informaţional-documentare ale 

DIB – colecţia „Patrimonium”
• bibliografii ce reflectă publicaţiile DIB, ale personalului acestuia – colecţia 

„BiblioLautus”.
Informaţia din prezentul compartiment oglindeşte publicaţiile, editate în 

cadrul colecţiilor menţionate, pentru perioada de referinţă.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

208



Premii

  Bibliografii

                                                  2007

676. Publicaţii ale profesorilor ULIM, anii 2002-
2007 / elab. : V. Gheţu // Raport de autoevaluare a 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : 
pentru anii 2002/2007 / elab. : A. Guţu, M. Ghiţiu, 
M. Şleahtiţchi [et al.]. – Ch., 2007. – P. 31-54. – ISBN 
978-9975-920-55-1.
 

Lucrarea reflectă informaţiile bibliografice asupra mo-
nografiilor, manualelor, cursurilor universitare şi altor 

ediţii speciale, semnate de către cadrele didactice ULIM. Identificarea bibliografică 
a publicaţiilor este efectuată prin intermediul descrierii bibliografice, amplificînd 
potenţialul informaţional şi ştiinţific al lucrării - gazdă.

677. Publicaţiile Facultăţii de Istorie şi Relaţii In-
ternaţionale (1997 – 2007) : bibliografie / Univ. Li-
beră Intern. din Moldova, Dep. Inf. Bibliotecono-
mic ; alcăt. : L. Corghenci ; T. Panaghiu ; dir. publ. : 
A. Galben ; red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. 
Chitoroagă ; ed. îngrijită de Z. Sochircă. – Ch. : 
ULIM, 2007. – 148 p. – (Col. „Scriptio” ; Fasc.1). – 
ISBN 978-9975-101-07-3 ; www.library.ulim.md . 

Lucrarea are drept scop oglindirea şi promovarea 
experienţelor şi realizărilor didactice, ştiinţifice, peda-

gogice ale Facultăţii Istorie şi Relaţii Internaţionale, fiind prilejuită de consemnarea 
a 10 ani de la fondarea acesteia. Bibliografia îmbină organic informaţia primară 
cu cea documentară, reflectînd aspectele istorice, CV-ul Facultăţii, contribuţiile 
concrete ale cadrelor didactice. Partea bibliografică inserează diverse genuri de 
documente: teze de doctor şi master, monografii, articole ştiinţifice, rapoarte 
asupra cercetărilor, lucrări didactice, note şi omagii, lucrări de prezentare şi 
popularizare, lucrări studenţeşti.

678. Universitatea Liberă Internaţională din Mol-
dova: 15 ani de ascensiune 1992 – 2007 : bibliografie 
/ Univ. Liberă Int. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; dir. publ. : A. Galben ; ed. îngrijită de 
Z. Sochircă ; alcăt. : T. Kaguşkin, I. Soltan ; red. şt. : 
L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : 
ULIM, 2007. – 174 p. – (Col. „Scriptio”). – ISBN 978-
9975-101-09-7 ; www.library.ulim.md .
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Scopul bibliografiei ţine de promovarea politicilor, conceptelor şi imaginii 
ULIM, oglindirea şi mediatizarea experienţelor educaţionale şi ştiinţifice 
universitare, cumularea informaţiei retrospective. Elaborarea acesteia este 
prilejuită de consemnarea a 15 ani de la fondarea Universităţii, incluzînd 
articolul fundamental „Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: loc şi 
rol în sistemul învăţământului superior”, semnat de către academicianul Andrei 
Galben, rector. Compartimentul bibliografic include rubricile: Documente oficiale; 
Distincţii, decorări şi nominalizări; Aspecte generale; ULIM – promotor al reformei 
învăţământului superior în Republica Moldova; Proces didactic; Orientare spre 
ziua de mîine; Activitatea ştiinţifică la ULIM; Relaţii de cooperare şi colaborare; 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic – suport indispensabil procesului 
educaţional; Baza materială; Studenţii ULIM. Mobilităţi; Sportul universitar; 
Activităţi filantropice. Lucrarea include două anexe: „Publicaţii ştiinţifice 
fundamentale ale ULIM”, „Colecţia „Universitaria” (publicaţii biobibliografice, 
editate de către Departamentul Informaţional Biblioteconomic în perioada 1998-
2007).

2008

679. Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Li-
bere Internaţionale din Moldova : [lista publ.-instituţionale, ed. în anii 
1992-2008] / elab. : Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguşkin. – Ch., 2008. 
– 26 p.
 

680. Publicaţii ale Departamentului Informaţional 
Biblioteconomic 1992-2008) : bibliografie / alcăt. : 
Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguşkin ; ed. îngr. de 
Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. 
– Ch. : ULIM, 2008. – 44 p. – (Col. „BiblioLautus”; 
Fasc. 2). – ISBN 978-9975-934-39-8. – Text şi în lb. 
rusă. 

681. Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modificări şi compl. la lista 
publ. pentru anii 2007-2008] : [Resursă electronică] / alcăt. : Ludmila Cor-
ghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Levinţa ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Text şi în lb. rusă. – agalben.ulim.md

2009

682. Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modificări şi compl. la lista 
publ. pentru anii 2008-2009]: [Resursă electronică] / alcăt. : Ludmila 
Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Levinţa ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă. 
– Text şi în lb. rusă . – agalben.ulim.md
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683. Publicaţiile Facultăţii Limbi Străine: (1993 – 2008) : bibliografie 
/ alcăt. : L. Corghenci, L. Beşelea ; dir. publ. : A. Galben ; ed. îngr. de 
Z. Sochircă ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2008. – (Col. 
„Scriptio” ; Fasc. 2).

 Lucrarea este prilejuită de consemnarea a 15 ani de la fondarea Facultăţii 
Limbi Străine, oglindind publicaţiile editate sub egida Facultăţii, semnate de 
către profesorii Facultăţii şi colaboratorii ştiinţifici ai Institutului de Cercetări 
Filologice şi Interculturale, materiale despre Facultate şi personalul acesteia. 

684. Symphonie en philologie majeure: studium in 
honorem Elena Prus / alcăt. : Natalia Ghimpu, 
Lorina Beşelea ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă 
; concept: Ludmila Corghenci ; ed. îngr. de Zinaida 
Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : 
ULIM, 2009. – 196 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 
39). – ISBN 978-9975-934-60-2. – Text şi în lb. fr., rusă 
; http:// library.ulim.md/pdf/2009/prus%20elena.
pdf . 

2010

685. Ghimpu, Natalia. Schimbarea de sine pentru 
schimbarea celorlalţi : monografie. Biobibliogr. In 
honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, 
Tatiana Panaghiu ; red. bibliogr. : Valentina Chi-
toroagă ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch., 2010. – 122 p. – (Col. 
„Universitaria”; Fasc. 44). – ISBN 978-9975-101-46-2. 
– Text şi în lb. rusă ; http://library.ulim.md/pdf 
/2010/lcorghenci-schimbarea_de_sine.pdf.

686. Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modificări şi compl. la lista 
publ. pentru anii 2008 - 2010]: [Resursă electronică] / alcăt. : Ludmila 
Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Levinţa ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă. 
– Text şi în lb. rusă . – agalben.ulim.md.
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Biobibliografii

1998

687. Andrei Ilie Galben : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova , Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : L. Corghenci. V. Chitoroagă, 
N. Beleavschi ; red. : V. Chitoroagă. – Ch., 1998. – 92 p. 
– (Col. Universitaria”; Fasc. 1).

 

                             1999

688. Pavel Parasca : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : L. Corghenci, V. Chitoroagă, 
N. Beleavschi, V. Gheţu ; red. : V. Chitoroagă, V. 
Cosmescu. – Ch., 1999. – 52 p. – (Col. Universitaria”; 
Fasc. 2). – ISBN 9975-920-12-8.

        
        2000

689. Eugen Martâncic : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : L. Corghenci, V. 
Gheţu V. Chitoroagă [et al.]. – Ch., 2000. – 66 p. – (Col. 
Universitaria”; Fasc. 3). 

 

2001

690. Alexandru Roman : biobibliografie / Univ. Li-
beră Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; 
director : Z. Sochircă ; alcăt. : V. Gheţu, V. Chitoroagă, 
L. Corghenci. – Ch., 2001. – 43 p. – (Col. Universitaria”; 
Fasc. 6). – ISBN 9975-920-38-1.
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691. Mihai Cernencu : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngrijită de Z. Sochircă ; alcăt. : L. Corghenci, N. 
Beleavschi, V. Chitoroagă, V. Gheţu ; red. : V. Chi-
toroagă, V. Cosmescu. – Ch., 2001. – 35 p. – (Col. 
Universitaria”; Fasc. 4). – ISBN 9975-920-36-5.

692. Mihai Patraş : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; resp. 
de ed. : Z. Sochircă ; alcăt. : N. Beleavschi, S. Zbârnea ; 
red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch., 2001. – 78 p. – 
(Col. Universitaria”; Fasc. 5). – ISBN 9975-920-41-1.

2002

693. Alexandru Robu : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; direc-
tor : Z. Sochircă ; alcăt. : F. Luca, A. Frumusachi, S. 
Zbîrnea ; red. : V. Chitoroagă. – Ch., 2002. – 31 p. – 
(Col. Universitaria”; Fasc. 8).

694. Ion Hâncu : biobibliografie la 70 de ani / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic 
; ed. îngr. de Gh. Postică ; alcăt. : V. Cosmescu, L. 
Corghenci, L. Bârnă ; coord. : Z. Sochircă ; red. bibliogr. 
: V. Chitoroagă. – Ch., 2002. – 72 p. – (Col. Universitaria”; 
Fasc. 7 ). – ISBN 9975-920-44-6.

695. Petru Roşca : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; resp. 
de ed. : Z. Sochircă ; alcăt. : O. Vacariuc, I. Babin, N. 
Ghimpu ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch., 2002. – 
48 p. – (Col. Universitaria”; Fasc. 9). – ISBN 9975-920-
90-X.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

213



                                                             2003

696. Andrei Galben : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; resp. 
de ed. : Z. Sochircă ; echipa de lucru : L. Corghenci, 
V. Chitoroagă, O. Leahu ; trad. în lb. fr. de A. Guţu, 
în lb. engl. de V. Stog. – Ch., 2003. – 136 p. – (Col. 
Universitaria”; Fasc. 11). – ISBN 9975-9603-9-1.

697. Ion Alexandru : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova ; Dep. Inf. Biblioteconomic ; resp. 
de ed. : Z. Sochircă ; alcăt. : O. Vacariuc, N. Pîslaru, L. 
Corghenci ; red. : V. Chitoroagă. – Ch., 2003. – 24 p. – 
(Col. Universitaria”; Fasc. 10). – ISBN 9975-920-94-2.

698. Mihai Prigorschi : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa 
de lucru : N. Ghimpu, T. Levinţa ; red. : V. Chitoroagă, 
L. Corghenci. – Ch., 2003. – 34 p. – (Col. Universitaria”; 
Fasc. 12). – ISBN 9975-934-14-5.

2004

699. Emil Rusu la 60 de ani : biobibliografie / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic 
; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : S. Zbârnea, 
L. Corghenci, O. Leahu, V. Chitoroagă, N. Pîslaru, N. 
Soţchi, A. Amorţitu. – Ch., 2004. – 62 p. – (Col. Univer-
sitaria”; Fasc. 15). – ISBN 9975-934-34-X.
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700. Gheorghe Postică la 50 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. 
Biblioteconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa de 
lucru : L. Corghenci, N. Pîslaru, V. Chitoroagă, O. 
Leahu, V. Gheţu ; consult. şt. : Gh. Postică ; trad. în lb. 
engl. de V. Stog. – Ch. : Cardidact, 2004. – 112 p. – (Col. 
Universitaria”; Fasc. 13). – ISBN 9975-940-58-7.

701. Grigore Junghietu la 65 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteco-
nomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : L. 
Corghenci, A. Amorţitu, T. Levinţa [et al ; red. bib-
liogr. : V. Chitoroagă. – Ch., 2004. – 70 p. – (Col. Uni-
versitaria”; Fasc. 17). – ISBN 9975-934-43-9.

702. Ion Borşevici la 75 de ani : biobibliografie / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic 
; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt : N. Corghenci, V. 
Chitoroagă, N. Pîslaru, O. Leahu, A. Amorţitu. – Ch., 
2004. – 96 p. – (Col. Universitaria”; Fasc. 14). – ISBN 
9975-932-89-4.

703. Maria Dorogan la 75 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Bibliote-
conomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : N. Ghimpu, 
N. Soţchi ; red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. 
Chitoroagă. – Ch., 2004. – 34 p. – (Col. „Universitaria”; 
Fasc.16). – ISBN 9975-934-42-0.

2005

704. Ala Mîndîcanu : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngrijită de Z. Sochircă ; echipa de lucru : S. Zbârnea, 
M. Calistru, N. Soţchi ; red. şt. : L. Corghenci ; red. 
bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch., 2005. – 56 p. – (Col. 
„Universitaria”; Fasc. 20). – ISBN 9975-934-88-9.
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705. Alexei Barbăneagră la 60 de ani : biobibliografie 
/ Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : 
L. Corghenci, V. Gheţu, N. Soţchi [et al.], N. Mitiliuc, 
A. Amorţitu. – Chişinău, 2005. – 52 p. – (Col. „Uni-
versitaria”; Fasc. 21). – ISBN 9975-934-89-7.

706. Mitru Ghiţiu la 60 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : 
L. Corghenci, A. Amorţitu, N. Soţchi, S. Varzari ; red. 
bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch., 2005. – 32 p. – (Col. 
„Universitaria”; Fasc. 18). – ISBN 9975-934-54-4.

707. Tatiana Podoliuc : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; echipa de lucru : N. Ghimpu, N. 
Soţchi ; red. şt.-bibliogr. : V. Chitoroagă, L. Corghenci. 
– Ch., 2005. – 21 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 19). 
– ISBN 9975-934-69-2.

2006

708. Andrei Smochină la 60 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : V. Gheţu, 
L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : 
ULIM, 2006. – 86 p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. 24). 
– ISBN 978-9975-920-01-8.
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709. Petru Roşca la 70 de ani : biobibliografie / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova ; Dep. Inf. Biblioteconomic 
; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : N. Ghimpu, E. 
Idrisov ; red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. 
Chitoroagă. – Ch., 2006. – 85 p. – (Col. „Universitaria”; 
Fasc. 22). – ISBN 978-9975-934-19-0.

710. Trofim Carpov la 70 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Bib-
lioteconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : L. 
Corghenci, V. Gheţu ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. 
– Ch., 2006. – 30 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 23). 
– ISBN 9975-934-20-6.

                2007

711. Ana Guţu – femeia în căutarea adevărului = La 
Femme à la recherche de la Vérité : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova ; Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : N. 
Ghimpu, I. Soltan ; red. şt. : L. Corghenci ; red. bib-
liogr. : V. Chitoroagă ; red. şi trad. în lb. fr. : L. Ho-
metkovski. – Ch. : ULIM, 2007. – 130 p. – (Col. 
„Universitaria”; Fasc. 25). – ISBN 978-9975-920-07-0.

712. Natalia Burlacu : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : S. Cîrlan, E. Ţurcan, T. 
Kalguşkin ; red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. 
Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2007. – 42 p. – (Col. „Uni-
versitaria”; Fasc. 29). – ISBN 978-9975-934-35-0.
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713. Valentin Aşevschi la 60 de ani : biobibliografie 
/ Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : T. 
Panaghiu, E. Idrisov ; red. şt. : L. Corghenci ; red. 
bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2007. – 52 p. 
– (Col. „Universitaria”; Fasc. 26). – ISBN 978-9975-
920-28-5.

714. Vladimir Remiş : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : L. Corghenci, E. Idrisov ; 
red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. 
– Ch. : ULIM, 2007. – 56 p. – (Col. „Universitaria”; 
Fasc. 28). – ISBN 978-9975-934-33-6.

715. Vladimir Valeico : biobibliografie / Univ. Li-
beră Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; 
ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt. : S. Cîrlan, E. Ţurcan ; 
red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. 
– Ch. : ULIM, 2007. – 77 p. – (Col. „Universitaria”; 
Fasc. 27). – ISBN 978-9975-934-31-2.

              
           2008

716. Ana Mihalache – Dăruire întru dăinuire : bio-
bibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. 
Inf. Biblioteconomic ; alcăt. : N. Ghimpu, L. Beşelea ; 
concepţie, red. şt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. 
Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2008. – 88 p. – (Col. „Uni-
versitaria”; Fasc. 31). – ISBN 978-9975-920-75-9.

717. Ilie Borziac la 60 de ani : biobibliografie / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblio-
teconomic ; Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; alcăt. 
: L. Corghenci ; echipa de lucru : V. Chitoroagă, 
V. Gheţu, V. Corcodel ; red. şt. : Gh. Postică. – Ch. 
: ULIM, 2008. –114 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 
32). – ISBN 978-9975-920-91-9.
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718. Nicolae Ţâu : biobibliografie / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; 
alcăt. : T. Kalguşkin, E. Ţurcan ; red. şt. : L. Corghenci 
; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2008. – 
64 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 30). – ISBN 978-
9975-920-63-6.

719. Svetlana Rusnac : biobibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova, 
Dep. Inf. Biblioteconomic ; alcăt. : T. Panaghiu, L. Corghenci ; red. bibliogr. 
: V. Chitoroagă ; red. computerizată : V. Gheţu ; ed. îngr. de Z. Sochircă. – 
Ch. : ULIM, 2008. – 115 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. 33). 

720. Zinaida Radu: La porţile înţelepciunii: studium 
in honorem / alcat. de Natalia Ghimpu, Svetlana Cîr-
lan ; red. şt. : Ludmila Corghenci ; ed. îngr. de Zinaida 
Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : 
ULIM, 2008. – 90 p. – (Col. „Universitaria”. Fasc. 36). 
– ISBN 978-9975-934-41-1. – Text şi în lb. fr., rusă ; 
http://library.ulim.md/pdf/Radu_Final.pdf.

2009

721. Ion Panaşescu, savant şi profesor : secvenţe 
biobibliogr. / alcăt. : Tatiana Panaghiu, Lorena Beşe-
lea ; red. şt. şi bibliogr. : Ludmila Corghenci ; ed. 
îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din 
Mol-dova. – Ch. : CE UASM, 2009. – 127 p. – (Col. 
„Uni-versitaria”. Fasc. 35). – ISBN 978-9975-64-167-
8. – Text şi în lb. rusă.

722. Pavel Parasca : biobibliogr. la 70 de ani / echipa 
de lucru : Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă, 
Lorina Beşelea [et al.] ; red. şt. : Gheorghe Postică ; ed. 
îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 127 p. – (Col. „Uni-
versitaria”. Fasc. 38). – ISBN 978-9975-934-76-3. – Text 
şi în lb. fr., rusă. ; . 

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

219



723. Victor Popa: Drumul ascensiunii: studium in 
honorem / alcăt. : Lorina Beşelea, Olga Ciocan, Tatia-
na Panaghiu ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; red. 
bibligor. : Valentina Chitoroagă ; ed. îngr. de Zinaida 
Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : 
ULIM, 2009. – 185 p. – (Col. „Universitaria” ; Fasc. 
37). – ISBN 978-9975-934-66-4. – Text şi în lb. rusă ; 
http:// library.ulim.md/pdf/ 2009/ victor % 20popa.
pdf. 

724. Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Bi-
nelui: studium in honorem / alcăt. : Ludmila Cor-
ghenci, Tatiana Levinţa, Lorina Beşelea ; red. resp: 
Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chi-
toroagă; ed. îngr. de Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2009. – 131 p. – 
(Col. „Universitaria” ; Fasc. 36). – ISBN 978-9975-934-
59-6. – Text şi în lb. fr., rusă. – Mod de acces: Internet 
<http://library.ulim.md/pdf/2009/Zinovia_Zubcu.
pdf>.

2010

725. Amintiri din Prezent: studium in honorem 
Eudochia Zagorneanu / alcăt. : Lorina Beşelea, Eleo-
nora Idrisov ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; red. 
bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; ed. îngr. de Zinaida 
Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : 
ULIM, 2010. – 76 p. – (Col. „Universitaria”. Fasc. 40). 
– ISBN 978-9975-934-53-4. – Text şi în lb. rusă ; 
http://library.ulim.md/pdf/2010/E.Zagornea 
nu2010.pdf. 

726. Raisa Evsiukova : biobibliografie / Tatiana Pa-
naghiu, Elena Ţurcan ; red. şt. : Ludmila Corghenci ; 
red. bibligor. : Valentina Chitoroagă ; ed. îngr. de 
Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. 
– Ch. : ULIM, 2010. – 62 p. – (Col. „Universitaria” ; 
Fasc. 43). – ISBN 978-9975-101-39-4. – Text şi în lb. 
rusă ; http://library.ulim.md/pdf/. 
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727. Vremea descoperă Adevărul: studium in hono-
rem Nina Tălămbuţă / elab. de Ludmila Corghenci, 
Cristina Ciugureanu, Eleonora Idrisov ; red. bibliogr. 
: Valentina Chitoroagă ; ed. îngr. de Zinaida Sochircă 
; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 
2010. – 127 p. – (Col. „Universitaria”. Fasc. 42). – ISBN 
978-9975-101-35-6. – Text şi în lb. rusă ; . 

Cataloage

2007

728. Cărţi rare din colecţiile Departamentului Infor-
maţional Biblioteconomic : catalog / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; ed. 
îngr. de Z. Sochircă ; alcăt : V. Corcodel, N. Ghimpu ; 
red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2007. – 66 
p. – (Col. „Patrimonium”). – ISBN 978-9975-101-00-4 
; www.library.ulim.md >.

 Lucrarea este elaborată în scopul promovării colecţiei 
de documente rare, integrării în sistemul instituţiilor, 

deţinătoare de valori bibliofile. Sînt incluse circa 161 de informaţii bibliografice, 
acestea fiind structurate după cum urmează: „Colecţia „Ion Nistor”; Hărţi din 
colecţia Bibliotecii Vaticanului; Ediţii vechi, editate în România, Franţa şi alte 
ţări; Din colecţia Concernului editorial „Hachette et C”.

Repertorii

1999

729. Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de Biblioteca ULIM / 
Univ. Liberă Intern. din Moldova ; elab. : L. Corghenci, N. Beleavschi ; 
culeg. computerizată şi red. : V. Cosmescu. – Ch., 1999. –

Semestr. 1. – [10] p.
Semestr. 2. – 8 p..

2000

730. Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de Biblioteca ULIM / 
Univ. Liberă Int. din Moldova ; alcăt. : L. Corghenci, N. Beleavschi, V. 
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Cosmescu. – Ch., 2000. – 
Semestr. 1. – 8 p.
Semestr. 2. – 6 p.

LUCRĂRI DIDACTICE

2002

731. Corghenci, Ludmila. Bazele bibliologiei : progr. analitică / Catedra 
„Ştiinţe umanistice” a Univ. Libere Intern. din Moldova. – Ch., 2002. – 8 p.

732. Corghenci, Ludmila. Bazele culturii informaţionale : (progr. analitică 
a cursului facultativ pentru inst. de învăţământ superior universitar şi 
superior de scurtă durată / L. Corghenci, N. Cheradi, T. Ambroci . – Ch., 
2002. – 5 p. 

2003

733. Corghenci, Ludmila. Bazele culturii informaţionale : progr. analitică 
/ Catedra Ştiinţe umanistice a Univ. Libere Intern. din Moldova. – Ch., 
2003. – 8 p.

2004

734. Managementul resurselor umane. Utilizarea raţională a personalu-
lui de bibliotecă: [materiale în sprijinul instruirii continue a bibliotecarilor] 
/ Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inf. Biblioteconomic ; alcăt. : L. 
Corghenci. – Ch., 2004. – 35 p.

2006

735 Bazele culturii informaţionale : tematica şi conţinutul practicumurilor 
/ Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 2006. – 4 p.

2007

736. Creativitatea bibliotecarilor şcolari: algoritm logistic / alcăt. : L. 
Corghenci ; Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM – Ch., 2007. – 12 p. 

737. Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice : ed. aparte şi 
contribuţii / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 
2007. – 12 p. – (Col. “Cultura informaţională a beneficiarilor”).

738. Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice : doc. oficiale şi 
electronice / Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : V. Gheţu. – Ch., 
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2007. – 10 p. – (Col. “Cultura informaţională a beneficiarilor”).

739. Recomandări privind completarea chestionarului Fişierului de 
autoritate ULIM (persoane fizice) în TINLIB : (în sprijinul bibliotecarilor) 
/ Svetlana Cîrlan, Tatiana Panaghiu ; Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM. – 
Ch., 2007. – 10 p.

740. Utilizarea Catalogului electronic DIB : variante pentru lucrările 
practice în cadrul cursului „Bazele culturii informaţionale, an. 1, licenţă / 
Dep. Inform. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : V. Gheţu. – Ch., 2007. – [35] p.

2008

741. Creativitatea bibliotecarilor: identificare şi valorificare : materiale în 
sprijinul formării continue a bibliotecarilor / elab. : Ludmila Corghenci ; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 24 p.

742. Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice: documente 
oficiale şi electronice : [în sprijinul studenţilor Fac. Drept] /elab. : Veronica 
Gheţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 7 p.

743. Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice : ed. aparte şi 
contribuţii (format tradiţional şi electronic) / elab. : Ludmila Corghenci ; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 7 p.

744. Mini-cursuri în cadrul Programului „Grija pentru Noii Beneficiari, 
ediţia 2008 : progr. analitice / elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă 
Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 4 p.

745. Utilizarea Catalogului electronic DIB : variante pentru lucrările 
practice / elab. : Veronica Gheţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. 
: ULIM, 2008. – 8 p.

2011

746. Mostre de referinţe bibliografice: [cărţi, contribuţii, doc. electronice 
: în sprijinul bibliotecarilor şcolari] / elab. : Ludmila Corghenci ; Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2011. – 4 p.

747. Program de funcţionare a Şcolii BibIns : [anul 2011] / Univ. 
Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2011. – 2 p. ; http://e-professio.ulim.
md/?page_id=2 .
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PUBLICAŢII ÎN SERIE

1998

748. Intrări noi în colecţiile Bibliotecii ULIM : bul. bibliogr. / Univ. Liberă 
Intern. din Moldova ; Biblioteca ; publ. îngr. de Z. Sochircă, L. Corghenci 
; alcăt. : N. Beleavschi, V. Gheţu, St. Barbalat. – Ch., 1998. – Nr 1 (Ian. – 
Mart.) – 63 p.

2001

749. Pro Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM / echipa red. : 
V. Cosmescu, I. Digodi, V. Gheţu [et al.]. – Ch., 2000.– . –

2001. – Nr. 1. – 4 p.
2001. – Nr. 2. – 6 p.

2002

750. Pro – Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM / red. : M. 
Calistru. – Ch., 2002. – . –

2002. – Nr 1. – 8 p
2002. – Nr 2. – 4 p.
2002. – Nr 3. – 6 p.
2002. – Nr 4. – 6 p. 

2003

751. Pro – Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM / red. : M. 
Calistru. – Ch., 2003. – . –

2003. – Nr 1. – 4 p
2003. – Nr 2. – 4 p.
2003. – Nr 3. – 8 p. 
2003. – Nr 4. – 6 p. 

2005

752. Pro – Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM / red. : M. 
Calistru. – Ch., 2005. – . –

2005. – Nr 1. – 6 p
2005. – Nr 2. – 4 p.
2005. – Nr 3. – 6 p. 
2005. – Nr 4. – 8 p. 
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2006

753. Pro Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM / red. : M. 
Calistru. – Ch., 2006 – . – 

2006. – Nr 1. – 4 p.
2006. – Nr 2/3. – 8 p. 
2006. – Nr 4. – 6 p. 

MATERIALE PROMOŢIONALE

2000

754. Cultura informaţională a beneficiarilor : (pliant) / Bibl. Univ. Libere 
Intern. din Moldova ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 2000. – 6 p.

2004

755. Serviciul Informare Bibliografică şi Documentară : [pliant] / Dep. 
Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : A. Amorţitu. – Ch., 2004. – 8 p.

756. Serviciul Relaţii cu publicul : [pliant] / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : F. Luca. – Ch., 2004. – 6 p.

2005

757. Centrul de Informare şi Documentare ULIM : [pliant] / Dep. Inf. 
Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : N. Soţchi. – Ch., 2005. – 4 p.

2006

758. Program «Grija pentru noii beneficiari», ed. 2006 : concept / Dep. 
Inf. Biblioteconomic ULIM ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 2006. – 6 p.

759. Cum se conspectează un document? / Dep. Inf. Biblioteconomic 
ULIM ; alcăt. : L. Corghenci. – Ch., 2006. – 4 p. – (Program „Grija pentru 
noii beneficiari”).

2008

760. Departamentul Informaţional Biblioteconomic : inf. generală / elab. 
: Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. 
– 4 p.
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761. Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2008” : [pliant] /elab. 
: Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 
2008. – 4 p. 

2009

762. EBSCO Publishing: baze de date : [pliant] / elab. : Lorina Beşelea. 
– Ch., 2009. – 6 p. – (Program „Cultura Informaţională a Utilizatorului”).

763. Colecţia Periodice la DIB : [pliant] / elab. : Olga Ciocan. – Ch., 2009. 
– 6 p. – (Program „Cultura Informaţională a Utilizatorului”).

764. Colecţia Referinţe : [pliant] / elab. : Mariana Vasilachi. – Ch., 2009. – 
6 p. – (Program „Cultura Informaţională a utilizatorului”).

765. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2009 : 
[pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2009. – 4 p.

766. Genuri şi tipuri de documente în colecţiile DIB : [pliant] / elab. : 
Ludmila Corghenci. – Ch., 2009. – 6 p. – (Program „Cultura Informaţională 
a Utilizatorului”).

767. Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2009” : [pliant] /elab. 
: Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 
2009. – 6 p. 

768. OPAC: Online Public Acces : [pliant] / elab. : Lorina Beşelea. – Ch., 
2009. – 6 p. – (Program „Cultura Informaţională a Utilizatorului”).

769. Salon „Scientia”, ediţia 2009 (publicaţii ale cadrelor didactico-ştiin-
*ţifice ULIM) : program, activităţi / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch. : 
ULIM, 2009. – 3 p.

2010

770. Anul Culturii Informaţiei : [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – 
Ch., 2010. – 2 p.

771. Campania „Săptămâna Accesului Deschis”, 18-24 oct. 2010 : [pliant] 
/ elab. : Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 2010. – 2 p. – (Campania de 
Promovare a Accesului Deschis în comunitatea ştiinţifico-didactică).

772. Campania universitară „O persoană activă este una bine informată”, 

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

226



27 sept. – 3 oct. 2010 : [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 
2010. – 3 p. – (Campania de Promovare a Accesului Liber la Informaţie).

773. Colecţia e-Books: organizare şi utilizare : [pliant] / elab. : Angela 
Nagornaia. – Ch., 2010. – 4 p.

774. Cum se conspectează un document: [pliant] / elab. : Ludmila Cor-
ghenci. – Ch., 2010. – 6 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

775. Departamentul Informaţional Biblioteconomic – cheia succesului 
tău!: 18 motive pentru a vizita DIB : [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. 
– Ch., 2010. – 4 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

776. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2010 : 
[pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2010. – 3 p.

777. Genuri şi tipuri de documente în colecţiile DIB : [pliant] / elab. 
: Ludmila Corghenci. – Ch., 2010. – 6 p. – (Program „Grija pentru Noii 
Beneficiari”).

778. Întreab@Bibliotecarul : [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 
2010. – 2 p. – (Program „Grija pentru Noii Beneficiari”).

779. O persoană activă este una bine informată : [în sprijinul Campaniei 
de Promovare a Accesului Liber la Informaţie] : [pliant] / elab. : Ludmila 
Corghenci. – Ch., 2010. – 6 p.

780. Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2010” : [pliant] /elab. 
: Ludmila Corghenci; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 
2010. – 5 p. 

781. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis : [pliant] / elab. 
: Ludmila Corghenci. – Ch., 2010. – 2 p. – (Campania de Promovare a 
Accesului Deschis în comunitatea ştiinţifico-didactică).

782. Semnele profesionale ale Anului Biblioteconomic 2009 la DIB : 
[pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2010. – 2 p.

2011

783. Bloguri profesionale instituţionale: [ale DIB : pliant] / elab : Victoria 
Moşneaga. – Ch., 2011. – 2 p. 

784. Clubul Bibliografilor „BiblioArtis” – iniţiativă profesională a DIB 
în anul 2010 : [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2011. – 2 p.
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785. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2011 : 
[pliant] / elab. : Ludmila Corghenci. – Ch., 2011. – 5 p.

786. Resurse. Servicii. Produse : DIB în serviciul comunităţii universitare 
: [pliant] / elab. : Ludmila Corghenci, Zinaida Sochircă. – Ch., 2011. – 4 p.

RESURSE ELECTRONICE

787. Achiziţii lunare: e-Buletin [Resursă electronică] / alcăt. : Natalia 
Ghimpu, Tatiana Levinţa. – 2010-2011.

2010. – http://library.ulim.md/index.php?option=com_content& 
view=article&id= 215&Itemid=137&lang=ro.
2011. – http://library.ulim.md/index.php?option=com_content&  
view=article&id=215&Itemid=137&lang=ro .

788. Blog de formare profesională continuă / Univ. Liberă Intern. din 
Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – http://e-professio.ulim.md/.

789. Blog de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Univ. Liber Intern. 
din Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – http://dib.ulim.md/.

790. Pro Libris [Resursă electronică]. – Ch. : ULIM, 2004 – 2010. – 
2010, Nr 1 (12) – 4 p. – Text şi în lb. rusă. – http://library. ulim.md/
pdf/2010/prolibris_ n1_ aprilie _2010.pdf.
2010, Nr 2 (13) – 4 p. – Text şi în lb. rusă. – http://library. ulim.md/
pdf/2010/pro_libris_volumul _2_ iunie.pdf> 
2010, Nr 3 (ed. special) – 6 p. – http://library.ulim.md /pdf/2010/
Pro% 20Libris%20numar%203.pdf.
2010, Nr 4. (ed. specială) – 4 p. – Text şi în lb. rusă. –http://library.
ulim.md/pdf/2010/ corghenci.pdf. 

791. Seriale abonate: [de către DIB, pentru anul 2011] : e-Buletin [Resursă 
electronică] / alcăt. : Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu, Victoria Moş-
neaga. – http://library.ulim.md/index.php?option=com_content&view=
article&id=210&Itemid=137&lang=ro. 

792. Seriale achiziţionate: [de către DIB] [Resursă electronică] / alcăt. : 
Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu, Victoria Moşneaga. –

2008. – http://library.ulim.md/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=211&Itemid=137&lang=ro
2010. – http://library.ulim.md/doc/2010-1.pdf.
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III. BIBLIOTECI SPECIALIZATE

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ CENTRALĂ „ANDREI LUPAN”
A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Director: Aurelia HANGANU
E-mail: aureliahanganu@yahoo.com

Adresa: str. Academiei 5a, Chişinău, MD 2028 Republica Moldova
Tel/fax: (0373-22) 72 74 01
Web: www.amlib.info 
E-mail: library@asm.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

1968

793. Кидель, А. С. Из истории академической библиотеки Молдавской 
ССР / А. С. Кидель, Л. А. Гуцул ; науч. ред. : В. П. Коробан. – К. : РИО 
АН МССР, 1968. – 32 р.

1978

794. Информатика и библиографоведение в Советской Молдавии 
/ АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; редкол. : И. К. Мадан [et al.]. – К. : 
Штиинца, 1978. – 114 р.

1988

795. Библиотековедение и история книги в Молдавии : сб. науч. тр. 
/ АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; редкол. : Л. Н. Никитина [et al.]. – К. 
: Штиинца, 1988. – 163 р.

                           1990

796. Şpac, Ion. Unele aspecte ale bibliografiei literare 
moldoveneşti / Ion Şpac ; red. : Ion Madan ; Acad. de 
Ştiinţe a RSSM, Bibl. Şt. Centrală. – Ch. : Ştiinţa, 1990. – 
103 p. – Cu caract. chir.
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797. Библиотечно - библиографическая дея-
тельность и история книги в Молдавии : сб. 
науч. тр. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; редкол. 
: Т. Ф. Павлик [et al.]. – К. : Штиинца, 1990. –         
192 р.

798. Комплектование иностранной литерату-
рой фондов академических библиотек : сб. ст. 
/ Центр. Науч. Б-ка АН МССР ; Б-ка АН СССР ; 
редкол. : Л. А. Гуцул (отв. ред.) [et al.]. – К. : 
Штиинца, 1990. – 132 р.

1991

799. Развитие книжного дела, библиотечно-биб-
лиографической деятельности в Молдове : сб. 
науч. тр. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; редкол. 
: Т. Ф. Павлик [et al.]. – К. : Штиинца, 1991. – 136 р.

2003

800. Biblioteca academică 1928 - 2003 : (Istorie, 
evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Ştiinţe 
a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală ; red. : Claudia Slutu-
Grama, Elena Corotenco. – Ch. : Civitas, 2003. – 
200 p. 

2010

801. Şpac, Ion. Pagini de istorie a presei periodice 
basarabene / Ion Şpac ; red. : L. Ciobanu, cop. : V. 
Popa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei 
Lupan”. – Ch. : Tipogr. Centrală, 2010. – 236 p. – 
ISBN 978-9975-78-836-6.

Lucrarea constituie o valoroasă contribuţie la elu-
cidarea istoriei presei periodice de limbă română din 
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Basarabia din prima jumătate a secolului al XX-lea. Pe paginile acestei lucrări 
sunt scoase în evidenţă autenticile valenţe ale prestigioaselor reviste basarabene: 
“Viaţa Basarabiei”, “Arhivele Basarabiei”, “Din trecutul nostru”, “Şcoala basa-
rabeană”, “Luminătorul”, “Cuvînt Moldovenesc” etc.

Ghiduri

2010

802. Referinţe bibliografice : norme şi stiluri de 
citare : ghid practic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 
Bibl. Şt. “Andrei Lupan” ; Inst. Publ. “Enciclopedia 
Moldovei”; alcăt. : Janna Nikolaeva, Lidia Zasa-
viţchi ; coord. şt. : Aurelia Hanganu ; lector : Elena 
Varzari. – Ch. : “Cu drag”SRL, 2010. – 108 p. – ISBN 
978-9975-4145-3-1. 

Un ghid practic în care este generalizată informaţia 
cu privire la cerinţele naţionale şi internaţionale de 

descriere şi identificare a referinţelor bibliografice în monografii, teze, articole etc. 
În prima parte a ghidului sînt descrise tipurile referinţelor bibliografice, cu 

exemple de descriere a publicaţiilor ştiinţifice din ultimii ani, în conformitate cu 
standardele existente la momentul actual.

Partea a doua a ghidului cuprinde informaţii referitoare la stilurile de citare 
bibliografică recunoscute pe plan internaţional.

În acelaşi context, sînt propuse modele de utilizare a programului de procesare 
a textului Microsoft Office Word 2007, care permite lucrul cu notele de subsol sau 
cu cele finale, marcarea citărilor şi a referinţelor bibliografice.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

    Bibliografii

                                                       1957

803. Работы сотрудников Института Истории, 
Языка и Литературы (1944-май 1957) : библиогр. 
указ. / АН СССР, Молд. Фил., Ин-т Истории, 
Языка и Литературы, Б-ка ; сост. : Л. А. Гуцул, 
А. С. Кидель, А. С. Мадатов ; ред. : Е. М. Русев ; 
библиогр. ред. : И. И. Орлик. – М. ; К. : [s. n], 1957. 
– 93 р.
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1958

804. Работы сотрудников Молдавского Филиала 
АН СССР (1948-1956) : библиогр. указ. / АН СССР, 
Молд. Фил. ; сост. : М. Всеволжская, Е. Подра-
жанская ; науч. ред. : А. Л. Одуд ; библиогр. ред. : 
Л. Я. Шрайбер. – К. ; М. : [s. n], 1958. – 79 р.

805. Систематический указатель к Известиям Молдавского Филиа-
ла АН СССР за 1948 - 1957 гг. / АН СССР, Молд. Фил. ; сост. : М. 
Всеволжская, Е. Подражанская ; науч. ред. : А. И. Ирихимович, Н. А. 
Мохов. – К. : [s. n], 1958. – 34 р.

1959

806. Работы сотрудников Института Истории, Языка и Литературы 
(1944-май 1957) : библиогр. указ. / АН СССР, Молд. Фил., Ин-т 
Истории, Ин-т Языка и Литературы, Б-ка ; сост. : Л. А. Гуцул [et al.] ; 
ред. : И. К. Вартичан, А. С. Кидель. – К. : [s. n], 1959. – 102 р.

1964

807. Водный режим и засухоустойчивость растений. 1940-1960 : 
библиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : А. Д. Сэпунару 
; науч. ред. : М. Д. Кушниренко, Б. Г. Холоденко ; библиогр. ред. : Р. Г. 
Смирнова. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 308 р.

1965

808. Библиографический указатель работ сотрудников Академии 
Наук Молдавской СССР за 1957-1961 гг. / АН МССР, Центр. Науч. 
Б-ка ; сост. : Е. А. Гаген. – К. : [s. n.], 1965. – Вып. 1 : (Общие вопросы 
науки, физико-математические, химические, геологические и техни-
ческие науки). – 98 р.

1966

809. Библиографический указатель литературы по полярографии. 
1922-1972 / АН МССР, Ин-т Химии, Центр. Науч. Б-ка. – К. : Штиинца, 
1966 -1983. – 
 Вып. 1 : 1922-1939. – 1966. – Nr 1-812. – 110 р.
 Вып. 2 : 1940-1944. – 1967. – Nr 813-1602. – 101 р.
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 Вып. 3 : 1945-1948. – 1969. – Nr 1603-2572. – 109 р.
 Вып. 4 : 1949-1950. – 1969. – Nr 2573-3641. – 111 p.
 Вып. 5 : 1951. – 1970. – Nr 3642-4398. – 77 p.
 Вып. 6 : 1952. – 1971. – Nr 4399-5404. – 109 p.
 Вып. 7 : 1953. – 1971. – Nr 5405-6485. – 106 p.
 Вып. 8 : 1954. – 1972 . – Nr 6486-7589. – 128 p.
 Вып. 9 : 1955. – 1972. – Nr 7590-8816. – 146 p.
 Вып. 10 : 1956. – 1973. – Nr 1-1367. – 132 p.
 Вып. 11 : 1957. – 1974. – Nr 1-1076. – 130 p.
 Вып. 12 : 1958. – 1973. – Nr 1-1210. – 146 p.
 Вып. 13 : 1959. – 1974. – Nr 1-1377. – 167 p.
 Вып. 14 : 1960. – 1975. – Nr1-1441. – 202 p.
 Вып. 15 : 1961. – 1975. – Nr 1-974. – 140 p.
 Вып. 16 : 1962. – 1975. – Nr 1-1560. – 219 p.
 Вып. 17 : 1963. – 1975. – Nr 1-1577. – 175 p.
 Вып. 18 : 1964. – 1975. – Nr 1-1675. – 201 p.
 Вып. 19 : 1965. – 1975. – Nr 1-1856. – 261 p.
 Вып. 20 : 1966. – 1975. – Nr 1-1504. – 276 p.
 Вып. 21 : 1967. – 1978. – Nr 1-1564. – 247 p.
 Вып. 22 : 1968. – 1977. – Nr 1-1557. – 230 p.
 Вып. ... за 1969. – 1978. – Nr 1-1269. – 195 p.
 Вып. ... за 1970. – 1979. – Nr 1-1358. – 207 p.
 Вып. ... за 1971. – 1983. – Nr 1-1478. – 229 p.
 Вып. ... за 1972. – 1983. – Nr 1-1478. – 235 p.

810. Библиографический указатель работ сотрудников Академии 
Наук Молдавской СССР (1957-1961 гг.) / АН МССР, Центр. Науч. 
Б-ка ; сост. : Е. А. Гаген ; науч. ред. : Т. С. Гейдеман. – К. : [s. n.], 1966. – 
Вып. 2 : Биологические и сельскохозяйственные науки. – 183 р.

1967

811. Indicile bibliografic al revistei „Octombrie” pe anii 1931-1956 / 
Acad. de Ştiinţe a RSSM, Bibl. Şt. Centrală ; alcăt. : L. A. Guţul, A. S. Kidel. 
– Ch. : [s. n.], 1967. – 160 p. – Cu caract. chir.

812. Библиографический указатель к журналу 
«Октябрь» за 1948-1956 гг. / АН МССР, Центр. 
Науч. Б-ка ; сост. : Л. А. Гуцул, А. С. Кидель. – К. : 
[s. n.], 1967. – 80 р.
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813. Библиографический указатель работ сотрудников Академии 
Наук Молдавской СССР (1957-1961 гг.). / АН МССР, Центр. Науч. 
Б-ка ; сост. : Л. А. Гуцул, А. С. Кидель. – К. : [s. n.], 1967. – Вып. 3 : 
Общественные науки . – 98 р.

814. Библиографический указатель по гидробиологии, ихтиологии 
и рыбному хозяйству водоемов южной зоны СССР. 1917-1963 / 
АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : Р. Б. Шехтер ; науч. ред. : А. И. 
Набережный, М. П. Статова. – К. : [s. n.], 1967. –

Кн. 1 : Гидрохимия, гидрология, гидробиология. – 1967. – 213 р.
Кн. 2 : Ихтиология. – 1968. – 352 р.

1968

815. Физиология плодовых культур. 1955-1963 : библиогр. указ. / 
АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : А. Д. Сэпунару ; науч. ред. : В. В. 
Арасимович [et al.]. – К. : [s. n.], 1968. – 315 р.

1969

816. Молдавское советское языкознание (1924-1965 гг.) : библиогр. 
указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : Л. А. Гуцул ; науч. ред. : 
В. П. Соловьёв. – К. : [s. n.], 1969. – 12 р.

1971

817. Животный мир Молдавии. 1917-1968 : биб-
лиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. 
: З. К. Ткачук ; науч. ред. : И. И. Дедю ; библиогр. 
ред. : Л. А. Гуцул. – К. : Штиинца, 1971. – 232 р.

1972

818. Теория упругости неоднородных тел : биб-
лиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. 
: Г. Б. Колчин, Э. А. Фаверман ; науч. ред. : Г. Б. 
Колчин. – К. : Штиинца, 1972. – 247 р.
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1973

819. Istoria, arheologia, etnografia Moldovei 1918-1968 = История, ар-
хеология, этнография Молдавии 1918-1968 : ind. al lit. sovietice / Bibl. 
Rep. de Stat „N. K. Krupskaia”; Bibl. Şt. Centrală a AŞ a RSSM ; alcăt. : P. 
M. Cojuhari, I. I. Şpac ; colegiul de red. : N. A. Mohov [et al.]. – Ch. : Cartea 
moldovenească, 1973. – 563 p. – Cu caract. chir.

820. Авторский и систематический указатели к 1-8 выпускам «Биб-
лиографического указателя литературы по полярографии (1922-
1954)» / АН МССР, Ин-т Химии, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : Р. М. Новик 
[ et al.] ; науч. ред. : Ю. С. Ляликов [et al. – К. : Штиинца, 1973. – 136 р.

1974

821. Электроискровое легирование металли-
ческих поверхностей. 1943 - 1973 : библиогр. 
указ. / АН МССР, Ин-т Физики, Центр. Науч. 
Б-ка ; сост. : А. Г. Базылько [ et al.] ; библиогр. 
ред. : Э. А. Фаверман. – К. : Штиинца, 1974. – 
88 р.

                     1975

822. Arta Moldovei (1924 - 1974) = Искусство Молдавии (1924 - 1974) 
: ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a RSSM, Secţia de Etnografie şi St. a 
Artelor, Bibl. Şt. Centrală ; alcăt. : E. V. Corotenco, O. N. Chetraru ; red. şt. 
: M. I. Livşiţ ; red. bibliogr. : V. I. Mirgorodscaia, E. A. Faverman. – Ch. : 
Ştiinţa, 1975. – 180 p. – Cu caract. chir.

823. Lingvistica sovietică moldovenească (1924 - 
1974) = Молдавское советское языкознание (1924 
- 1974) : ) : ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a RSSM, 
Secţia de Inf. Şt. în domeniul Ştiinţelor Sociale, Bibl. 
Şt. Centrală ; alcăt. : L. A. Guţul, E. I. Roşcovan ; red. 
şt. : V. P. Soloviev ; red. bibliogr. : I. Şpac. – Ch. : 
Ştiinţa, 1975. – 272 p. – Cu caract. chir.
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824. Животный мир Молдавии. 1800 - 1917 : биб-
лиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. 
: З. К. Ткачук ; науч. ред. : П. Х. Кискин ; библиогр. 
ред. : Л. А. Гуцул. – К. : Штиинца, 1975. – 266 р.

825. Электронная микроскопия растительных 
клеток и тканей. 1948-1962 : библиогр. указ. / АН 
МССР, Центр. Науч. Б-ка ; Ботан. Сад ; сост. : Б. 
Т. Матиенко [et al.] ; науч. ред. : Б. Т. Матиенко ; 
библиогр. ред. : Э. А. Фаверман. – К. : Штиинца, 
1975. – 364 р.

                        1976

826. Физиология нейрона. 1952-1962 : библиогр. указ. / АН МССР, 
Ин-т Зоологии, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : С. А. Кузнецов [et al.] ; науч. 
ред. : С. А. Кузнецов ; библиогр. ред. : Э. А. Фаверман. – К. : Штиинца, 
1976. – 284 р.

1977

827. Теория упругости неоднородных тел. 1970-1973 : библиогр. указ. 
/ АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : Г. Б. Колчин, Э. А. Фаверман ; 
науч. ред. : В. Г. Чебан. – К. : Штиинца, 1977. – 146 р.

828. Электронная микроскопия растительных клеток и тканей. 
1963 - 1966 : библиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : А. 
С. Молдавская, Э. К. Загорча ; науч. ред. : Б. Т. Матиенко ; библиогр. 
ред. : Р. П. Клейман. – К. : Штиинца, 1977. – 356 р.

1978

829. Методика электронной микроскопии в ботанических исследо-
ваниях. 1967 - 1970 : библиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка 
; Ботан. Сад ; сост. : А. С. Молдавская, Э. К. Загорча ; науч. ред. : Б. Т. 
Матиенко ; библиогр. ред. : Р. П. Клейман. – К. : Штиинца, 1978. – 
67 р.
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830. Ультраструктура растительных клеток и тканей. 1967-1970 : 
библиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; Ботан. Сад ; сост. : А. 
С. Молдавская, Э. К. Загорча ; науч. ред. : Б. Т. Матиенко ; библиогр. 
ред. : Р. П. Клейман. – К. : Штиинца, 1978. – 428 р.

1979

831. Водный режим и засухоустойчивость растений. 1961-1965 : 
библиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; Ин-т Физиологии и 
Биохимии Растений ; сост. : Р. П. Клейман [et al.] ; науч. ред. : М. Д. 
Кушниренко. – К. : Штиинца, 1979. – 264 р.

832. Физиология нейрона. 1963-1966 : библиогр. указ. / АН МССР, 
Центр. Науч. Б-ка ; Ин-т Зоологии и Физиологии ; сост. : С. Н. Мохова 
[et al.] ; науч. ред. : С. А. Кузнецов ; библиогр. ред. : Э. А. Фаверман. – 
К. : Штиинца, 1979. – 285 р.

1980

833. Вспомогательные указатели к IX-XVIII выпускам “Библио-
графического указателя литературы по полярографии (1955 
- 1964)” / АН МССР, Ин-т Химии, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : Л. И. 
Чугаевская, Р. М. Новик ; гл. ред. сер. : И. И. Ватаман ; библиогр. ред. 
: М. М. Коган. – К. : Штиинца, 1980. – 233 р.

1981

834. Электроискровое легирование металличес-
ких поверхностей. 1974 - 1979 : библиогр. указ. / 
АН МССР, Ин-т Физики, Центр. Науч. Б-ка ; сост. 
: А. Г. Базылько [et al.] ; науч. ред. : Б. Р. Лазаренко, 
Н. И. Лазаренко ; библиогр. ред. : Э. А. Фаверман. 
– К. : Штиинца, 1981. – 64 р.

1982

835. Животный мир Молдавии. 1969 - 1978 : биб-
лиогр. указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. 
: З. К. Ткачук ; отв. ред. : И. М. Ганя ; библиогр. 
ред. : Л. А. Гуцул. – К. : Штиинца, 1982. – 268 р.
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1984

836. The Jahn Teller Effect. 1937-1979 : a bibliografic review / red. chief : 
I. B. Bersuker. – New York : [s. n.], 1984. – 589 p.

1985

837. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная коопера-
ция = Integrarea agroindustrială şi cooperaţia intergospodărească : 
библиогр. указ. лит. по МССР (1965-1980) / АН МССР, Ин-т эко-
номики, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : В. Ф. Паскал [et al.] ; библиогр. ред. 
: Л. А. Гуцул. – К. : Штиинца, 1985. – 190 р.

1986

838. Limba şi literatura moldovenească (1958 -1983) : 
ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a RSSM, Bibl. Şt. Cen-
trală ; alcăt. : V. I. Mirgorodscaia ; red. şt. : H. G. Corbu 
; red. bibliogr. : I. Şpac. – Ch. : Ştiinţa, 1986. – 150 p. – 
Cu caract. chir.

839. Библиографический указатель работ сотрудников Ботаничес-
кого Сада (Института) АН МССР. 1950-1984 / АН МССР, Ботан. Сад 
; сост. : А. А. Чеботарь, В. К. Лозинская, В. Н. Чекой ; науч. ред. : И. Г. 
Команич. – К. : Штиинца, 1986. – 337 р.

1987

840. Teatrul dramatic din Moldova Sovietică (1917 - 
1960 ) = Драматический театр Советской Мол-
давии (1917 - 1960) : ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a 
RSSM, Secţia de Etnografie şi St. a Artelor, Bibl. Şt. 
Centrală ; alcăt. : O. A. Garusova, R. V. Danilenko, M. 
V. Petrachi, L. V. Şorina ; red. resp. : R. V. Danilenko, 
A. I. Trabski ; red. bibliogr. : V. I. Mirgorodscaia. – Ch. 
: Ştiinţa, 1987. – 215 p. – Cu caract. chir.

841. Теория упругости неоднородных тел = The 
theory of elasticity of non-homogeneous bodies. 
1974 - 1979 : библиогр. указ. / АН МССР, Центр. 
Науч. Б-ка ; сост. : Г. Б. Колчин, Э. А. Фаверман ; 
науч. ред. : В. Г. Чебан. – К. : Штиинца, 1987. – 
162 р.
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1988

842. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1981-1985) = Критика и лите-
ратуроведение Молдавии (1981-1985) / Acad. de Ştiinţe a RSSM, Bibl. 
Şt. Centrală, Inst. de Limbă şi Lit. ; alcăt. : I. I. Şpac, L. F. Iaţcovscaia ; red. 
: M. D. Dolgan ; red. bibliogr. : V. I. Mirgorodscaia. – Ch. : Ştiinţa, 1988. – 
327 p. – Cu caract. chir.

843. Известия Академии Наук Молдавской ССР. 
1958-1985 : библиогр. указ. cт. / АН МССР, Центр. 
Науч. Б-ка ; сост. : В. И. Миргородская, Е. И. 
Пожога ; отв. ред. : Б. Т. Матиенко [et al.] ; библиогр. 
ред. : Л. А. Гуцул. – К. : Штиинца, 1988. – 469 р.

1989

844. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1924 - 
1965) = Критика и литературоведение Молдавии 
(1924 - 1965) / Acad. de Ştiinţe a RSSM, Bibl. Şt. 
Centrală, Inst. de Limbă şi Lit. ; alcăt. : I. I. Şpac [et al 
; red. : M. D. Dolgan ; red. bibliogr. : V. I. Mirgorodscaia, 
I. I. Şpac ; consultant : A. Gavrilov. – Ch. : Ştiinţa, 
1989. – 518 p. – Cu caract. chir.

845. Гидрологическая изученность Молдавии. 1789-1985 : библиогр. 
указ. / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; Ин-т Геофизики и Геологии ; 
сост. : Л. И. Чугаевская ; науч. ред. : В. В. Сластихин. – К. : Штиинца, 
1989. – 75 р.

1990

846. Cartea Moldovei (sec. XVII – încep. sec. XX) = 
Книга Молдовы : catalog general / Acad. de Ştiinţe 
a RSSM, Bibl. Şt. Centrală, Bibl. Naţ. ; alcăt. : N. P. 
Matei, C. I. Slutu, V. G. Farmagiu – Ch. : Ştiinţa, 1990-
1992. – Vol.1-2. – Cu caract. chir.
       Vol. 1 : Ediţii vechi. Sec. XVII – încep. sec. XIX  
        / colegiul de red. : A. I. Eşanu [et al.], 1990. – 

252 p.
       Vol. 2 : Ediţii cu caractere chirilice. Sec. XIX –  
        încep. sec. XX / colegiu de red. : A. Eşanu [et al.],    
       1992. – 266 p.
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1992

847. Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1986-1990) = Критика и лите-
ратуроведение Молдавии (1986-1990) : ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe 
a RSSM, Bibl. Şt. Centrală ; alcăt. : I. I. Şpac. – Ch. : [s. N.], 1992. – 667 p. – 
Manuscris. – Cu caract. chir.

2002

848. Viaţa Basarabiei. 1932-1944 : cercet. bibliogr. 
şi inf. / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Bibl. Şt. 
Centrală ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu” ; alcăt. : 
Ion Şpac. – Ch. : Pontos, 2002. – 326 p.

Prezenta lucrare reflectă palmaresul materia-lelor 
publicate în paginile revistei pe parcursul a 13 ani. 
Descrierile bibliografice a documentelor, în număr de 
două mii sînt divizate în capitole şi diviziuni formulate 
conform clasificării zecimale universale. În cadrul 
capitolelor / diviziunilor / subdiviziunilor descrierile 

bibliografice sînt grupate în ordine alfabetică, iar în cadrul rubricilor de autor – în 
ordinea cronologică a apariţiei materialelor în revistă.

Articolele nesemnate şi cele semnate cu criptograme de exemplu N.F.C. sînt 
inserate în ordinea strict alfabetică a titlului printre celelalte materiale semnate. 
La fiecare poziţie, care grupează materialele semnate de aceiaşi autori, de fiecare 
dată se scrie numele autorului în forma cum este indicat în revistă. Adnotarea 
s-a practicat doar în cazurile cînd titlul nu exprimă suficient de clar conţinutul 
materialului fixat. Înregistrările bibliografice sînt efectuate în corespundere cu 
standardele de stat în vigoare.

Lucrarea se întregeşte cu un Index de nume, Index de termeni geografici şi 
etnografici, Index de criptograme şi pseudonime, precum şi Lista alfabetică a 
periodicilor prezentate în revisă. Finalizează lucrarea cîteva articole inspirate dint 
revistă, unite prin titlul comun „Ecouri de la Viaţa Basarabiei”.

2003

849. Fauna şi ecologia animalelor din Moldova. 1979-2000 : ind. bibliogr. 
/ alcăt. : Lidia Zasaviţchi ; red. şt. : Andrei Munteanu ; red. resp. : Elena 
Corotenco. – Ch. : [s. n.], 2003. – www.amlib.asm.md

Indicele bibliografic “Fauna şi ecologia animalelor din Moldova (1979 - 
2000)” continuă lucrarea “Životnyj mir Moldavii: Bibliografia. (1800 - 1917), 
(1917 - 1968), (1969 - 1978)” (Chişinău: Ştiinţa, 1971 - 1982). În indice au fost 
incluse lucrări în limbile română, rusă şi în alte limbi moderne; cărţi ştiinţifice 
şi de popularizare a ştiinţelor, articole din periodice, culegeri şi seriale, teze de 
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doctorat, tezele referatelor şi comunicărilor la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, 
manuscrise depuse în centrele de informare tehnico-ştiinţifice.

Toate materialele bibliografice au fost descrise în conformitate cu standardele 
internaţionale şi naţionale. Lucrările în limba rusă sunt descrise în original, 
dar transliterate în grafie latină în conformitate cu Standardul SR ISO 9:1997 
“Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere 
latine. Limbi slave şi neslave”. Pentru a înlesni utilizarea lucrării date se propune 
un extras din acest standard ce se referă la transliterarea din limba rusă.

Gruparea materialelor a fost efectuată în conformitate cu Schema de Clasificare 
Zecimală Universală. Diviziunile tematice “Influenţa antropică asupra ani-
malelor” şi “Ocrotirea animalelor” sînt evidenţiate dată fiind importanţa acestor 
teme pentru starea actuală a animalelor în mediul înconjurător. Descrierile 
bibliografice sînt aduse în ordinea cronologică a apariţiei, iar în cadrul anului 
respectiv - în ordinea alfabetică a autorilor şi a titlurilor. Aceasta oferă posibilitatea 
de a urmări evoluţia cercetărilor ştiinţifice în domeniu. Dacă publicaţia se referă 
la două sau mai multe diviziuni, atunci ea se descrie în diviziunea principală cu 
trimiteri la celelalte.

La întocmirea bibliografiei au fost consultate cataloagele şi colecţiile Bibliotecii 
Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Bibliotecii Naţionale a 
Republicii Moldova, Bibliotecii Republicane de Informaţie Tehnico-Ştiinţifice, 
sursele bibliografice generale şi ramurale. Majoritatea publicaţiilor descrise au fost 
cercetate de visu. În indexul auxiliar de nume de la sfîrşitul lucrării ortografierea 
numelor autorilor, redactorilor este unificată şi dată în scriere română.

Lucrarea este destinată cercetărilor ştiinţifici, specialiştilor în domeniu, cor-
pului profesoral-didactic, studenţilor şi bibliotecarilor.

2005

850. Ecologia, stresul, adaptarea : bul. tematic / alcăt. : Lidia Zasaviţchi. – 
Ch., 2005. – www.amlib.asm.md

2005. – Fasc. 1. – 67 р.         2008. – Fasc. 6. – 76 p.
2006. – Fasc. 2. – 43 p.         2008. – Fasc. 6. – 76 p
 2006. – Fasc. 3. – 54 p.        2009. – Fasc. 8. – 104 p.
2007. – Fasc. 4. – 58 p.         2010. – Fasc. 9. – 122 p.
2007. – Fasc. 5. – 51 p.         2011. – Fasc. 10. – 113 p.

 
Buletinul conţine descrieri bibliografice ale surselor infodocumentare în dome-

niul ecologiei.
Compartimentul ’’Poluarea şi protecţia mediului ambiant’’ include publicaţii 

referitoare la problemele poluării cu substanţele toxice ale solurilor, apelor naturale 
şi reziduale, atmosferei; modificarea agrolandşaftelor şi influenţa acestora asupra 
condiţiilor de viaţă şi activitate umană; cercetarea proceselor chimice şi fizico-
chimice în protecţia mediului înconjurător.

În compartimentul ’’Ecologia plantelor’’ accentul se pune pe stres, pe rezistenţa 
plantelor la căldură şi la frig, protecţia plantelor, conservarea resurselor genetice 
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ale plantelor de cultură.
Compartimentul ’’Ecologia animalelor’’ include documentele despre bio-diver-

sitatea şi ocrotirea faunei, problemele ecologice ale hidrobiologiei, entomologiei, 
ornitologiei, teriologiei, parazitologiei etc. Temele ’’Ecologia omului’’ şi ’’Stresul 
şi adaptarea omului şi a animalelor’’ sînt evidenţiate în compartimente de sine 
stătătoare şi includ publicaţii despre dereglările’’ biologice ale organismului uman 
sub influenţa poluării mediului ambiant, funcţionarea şi adaptarea sistemelor 
fiziologice în condiţiile de stres, elaborarea bazelor ştiinţifice ale direcţiilor noi 
în biomedicină – sanocreatologia. Începând cu anul 2008, varianta electronică a 
catalogului este plasată pe site-ul bibliotecii www.amlib.asm.md

2007

851. Influenţa adaosurilor (organice, neorganice, moleculare) la unifor-
mităţii distribuirii metalelor. 1990-2000 : bibliogr. selectivă / alcăt. : 
Ludmila Listratchin, Janna Nikolaeva ; red. şt. : Svetlana Sidelnikova ; red. 
resp. : Elena Corotenco. – Ch. : [s. n.], 2007. – 125 p. ; www.amlib.asm.md

852. Problemele resurselor acvatice în Moldova. 1994-2005 : bibliogr. 
retrospectivă / alcăt. : Valentina Guriev ; red. şt. : Raisa Lozan ; red. 
bibliogr. : Lidia Zasaviţchi ; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch. : [s. n.], 
2007. – 195 p. ; www.amlib.asm.md

Bibliografia „Problemele resurselor acvatice în Moldova. 1994 - 2005” este o 
continuare a indicelui „Гидрологическая изученность Молдавии.1789-1985” 
(K., 1989) şi „Problemele apei şi ameliorarea în Moldova. 1986-1993”. Biblio-
grafia este constituită din următoarele tipuri de publicaţii: ediţii oficiale (legi, 
hotărâri, circulare, etc.); ediţii ştiinţifice, de popularizare a ştiinţei; ediţii de 
producţie (publicaţii ce cuprind tehnologia, tehnica şi organizarea producţiei); 
ediţii didactice; ediţii de referinţă; ediţii informative. Genurile publicaţiilor sunt: 
monografii, culegeri de lucrări, teze de doctorat, tezele conferinţelor, articole, 
publicaţii speciale (brevete de invenţii, cataloage). 

Indicele include publicaţii în limbile: română, engleză, rusă şi ucraineană. 
Structura lucrării este următoarea: „Cuvînt înainte”, semnat de consultantul 
ştiinţific; „Prefaţa” din partea alcătuitorului, după care urmează descrierile 
bibliografice propriu-zise. Înregistrările bibliografice sunt aranjate conform 
tematicii. În ediţia actuală sunt prezente următoarele subdiviziuni noi: „Ma-
nagementul resurselor acvatice”, „Problemele apei şi ale mediului ambiant”, 
„Poluarea apelor”, „Hidrobiologie”. 
 În diviziunile tematice înregistrările sînt plasate după criteriul alfabetic. Toate 
materialele bibliografice au fost descrise în conformitate cu standardele naţionale şi 
internaţionale. În scopul facilitării utilizatorului a fost întocmit Indicile auxiliar de 
nume şi Lista culegerilor şi revistelor ştiinţifice descrise analitic. Bibliografia este 
destinată oamenilor de ştiinţă, specialiştilor care activează în domeniul problemelor 
resurselor acvatice: reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale şi oficia-
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lilor responsabili de soluţionarea problemelor resurselor de apă la nivel local, 
regional şi republican. Indicele va fi util studenţilor şi lucrătorilor bibliotecilor în 
depistarea literaturii.

2009

853. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţi-
nute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2008 / 
Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; [alcăt. : Elena Corotenco] [et al.]. – Ch. : [s. 
n.], 2009. – 252 p. – ISBN 978-9975-62-254-7.

854. Silvicultura Moldovei : ind. bibliogr. retrospectiv 
(2000 - 2010) : 2011 – Anul Internaţional al Pădurii / 
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei Lupan” 
; alcăt. : Valentina Gurieva ; consult. şt. : Gheorghe 
Postolache ; coord. resp. : Angela Timuş ; îngr. de ed. 
: Aurelia Hanganu. – Ch. : [s. n.], 2011. – 62 p. ; www.
amlib.info 

855. Ştiinţa în Moldova. 2006-2008 : bul. tematic / alcăt. : Janna Nikolaeva 
[et al.] ; red. şt. : Aurelia Hanganu. – Ch., 2009. – www.amlib.asm.md

2009. – Fasc. 1. – 124 p. 
2010. – Fasc. 2. – 108 p.

Buletinul tematic cuprinde monografii, articole din reviste, culegeri tematice, 
materialele conferinţelor ştiinţifice, bibliografii în ordine cronologică ascendentă.

2010

856. Şpac, Ion. Critica şi ştiinţa literară în Moldova 
( 1991- 1995 ) : Ind. bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a 
Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei Lupan” ; alcăt. : Ion Şpac 
; cuv. înainte : Mihai Cimpoi. – Ch. : [s. n.], 2010. – 
356 p. 

Indicele bibliografic constituie o sursă informativă 
pentru cercetătorii procesului literar din Republica Mol-
dova, profesorii, studenţii şi liceenii. În paginile acestei 
lucrări este reliefat tabloul coerent al dezvoltării literaturii 

române în perioada de referinţă. 
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2011

857. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor 
de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din 
Republica Moldova în anul 2010 / Acad. de Ştiinţe a 
Moldovei ; red. bibliogr. : L. Bodarev [et al.]. – Ch. : [s. 
n.], 2011. – 428 p. – ISBN 978-9975-62-285-1.

Lucrarea reflectă noile publicaţii ale Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, completînd „Raportul privind acti-
vitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în 
sfera ştiinţei şi inovării”, în anii de referinţă.

858. Problemele resurselor acvatice în Moldova : 
ind. bibliogr. retrospectiv (2006-2009) / Acad. de 
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei Lupan” ; alcăt. : 
Valentina Gurieva ; consult. şt. : Tudor Lupaşcu ; 
coord. resp. : Angela Timuş ; îngr. de ed. : Aurelia 
Hanganu. – Ch. : [s.n.]2011. – 121 p.

Bibliografia „Problemele resurselor acvatice în Mol-
dova. 2006 –2009” este o continuare a indicilor „Гидро-

логическая изученность Молдавии. 1789-1985” (K., 1989), ,,Problemele apei 
şi ameliorarea în Moldova. 1986-1993”, ,,Problemele resurselor acvatice în 
Moldova. 1994-2005”. Lucrarea cuprinde informaţii despre publicaţiile oficiale 
(legi, hotărâri, circulare, etc.), ştiinţifice, de popularizare a ştiinţei, de producţie 
publicaţii ce cuprind tehnologia, tehnica şi organizarea producţiei, didactice, de 
referinţă, informative. 

Biobibliografii

1960

859. Николай Кириллович Могилянский : мате-
риалы к библиогр. учен. МССР / Молд. Фил. АН 
СССР ; сост. : А. С. Кидель, А. С. Мадатов ; отв. 
ред. : А. Л. Одуд. – К. : Штиинца, 1960. – 16р. 
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1967

860. Александр Иванович Яцимирский : биобиб-
лиография / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; сост. : 
А. С. Кидель ; ред. : И. Осадченко. – К. : [s. n.], 1967. 
– 
40 р. 

                            1970

861. Академик Николай Александрович Димо : 
биобиблиография / АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; 
сост. : И. А. Крупеников, З. Г. Руппель ; науч. ред. : 
И. А. Крупеников. – К. : Изд-во ЦК КП Молдавии, 
1970. – 102 р. 

862. Академик Я. И. Принц : биобиблиография / 
АН МССР, Центр. Науч. Б-ка ; Ин-т Зоологии. – К. : 
[s .n.], 1970. – 26 р. 

                              1989

863. Simion Simionovici Cibotaru = Симион Симио-
нович Чиботару. (1929-1984) : ind. bibliogr. / alcăt. : 
Ion Şpac ; red. şt. : H. Corbu ; Acad. de Ştiinţe a RSSM, 
Bibl. Şt. Centrală. – Ch. : Ştiinţa, 1989. – 84 p.

                              2000

864. Profesionalism. Vocaţie. Devotament : (Acade-
micianul Haralambie Corbu la 70 de ani) : Biobib-
liografie / alcăt. : Ion Şpac ; Bibl. Şt. Centrală а Acad. 
de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Ch. : [s. n.], 2000. – 128 p.

Biobibliografia este un omagiu adus distinsului savant 
la jubileul de 70 ani. Ea însumează opera academicianului 
Haralambie Corbu şi a literaturii cu privire la viaţa şi creaţia 

sa. Bibliografia, prin structura sa, nu diferă de alte lucrări de acest gen. După 
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„Fişierul biografic şi bibliografic”, care are menirea să fixeze etapele principale 
ale vieţii şi activităţii protagonistului, urmează un repertoriu de aprecieri ale 
confraţilor de condei, atestate în presa periodică, iar în continuare, bibliografia 
propriu-zisă, alcătuită din două compartimente : „Opera”, care conţine trei 
subdiviziuni, şi „Referinţe cu privire la personalitatea şi activitatea savantului”. 
Atît descrierea bibliografică a cărţilor, cît şi descrierea analitică din culegerile 
colective, din ziare şi reviste este efectuată conform normelor standardelor cu 
privere la informare şi documentare. Documentele în limba română, publicate 
cu alfabet rusesc, sînt descrise în grafie latină, iar documentele în limba rusă 
sînt transliterate conform STAS-ului în vigoare. Sistematizarea materialelor 
bibliografice respectă ordinea cronologică directă, iar în cadrul fiecărui an – 
după alfabet. Lucrarea se încheie cu cîţiva indici auxiliari: de nume, de titluri ale 
lucrărilor savantului, de limbi.

2002

865. Academicianul Constantin Popovici : Savant, 
scriitor, publicist = Академик Константин Попо-
вич : Ученый, писатель, публицист : cercet. bio-
bibliogr. şi inf. / Ion Şpac ; Acad. de Ştiinţe a Rep. 
Moldova, Inst. de St. Interetnice, Bibl. Şt. Centrală. – 
Ch. : Paragon, 2002. – 296 p.

Această carte biobibliografică adresată unui cerc larg 
de cititori este unică în genul ei. Bibliograful Ion Şpac 
ne prezintă un bogat grupaj de materie, care creează în 

ansamblu imaginea complexă a vieţii şi activităţii academicianului Constantin 
Popovici, persoană proieminentă în teoria şi istoria literară. 

Lucrarea constituie un indice biobibliografic consacrat savantului, prozatorului 
şi publicistului Constantin Popovici. Forma şi conţinutul depăşesc principiile 
pur bibliografice, este vorba de capitole, diviziuni întregi ca „Iconografie”, „Din 
corespondenţa savantului...” ş.a . Materialul epistolar prezentat în formă de 
adnotări vine să ne convingă că adresantul lor, Constantin Popovici a fost şi 
va rămîne pentru confraţii de condei şi pentru cititorii săi un bun prieten, un 
destoinic şi neobosit ambasador al Moldovei. 

Lucrarea cuprinde descrierile bibliografice ale publicaţiilor autorului şi 
ale literaturii despre el. Celelalte compartimente sînt caracteristice lucrărilor 
informative: „Fişierul biografic şi bibliografic”, „Aprecieri” etc. 

Materialele adunate sînt distribuite în diverse compartimente / diviziuni / 
subdiviziuni. Utilizatorii le vor găsi nominalizate în cuprinsul lucrării. Descrierea 
bibliografică a documentelor este efectuată conform normelor şi standardelor în 
vigoare. La fel s-a păstrat scrisul (alfabetul) textului. Documentele în limba română 
scrise cu alfabet rusesc sunt prezentate conform noilor stasuri de bibliografiere cu 
alfabet latin. În fiecare diviziune şi subdiviziune materialul este aranjat în ordinea 
cronologică directă, după ani.
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Lucrarea finalizează cu mai mulţi indici auxiliari: de nume, de materii, de 
limbi, de titluri fiecare din ele fiind întocmite diferenţiat, în depentdenţă de limba 
publicaţiilor.

Cartea este zămislită cu gîndul la potenţialii cercetători şi cu intenţia de a-i 
orienta şi de a le veni în ajutor la studiile respective. 

2005

866. Academicianul Boris Matienco. 1929-2004 : 
biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. 
Centrală ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Tatiana Doibani ; 
red. resp. : Elena Corotenco. – Ch. : [s. n.], 2005. – 115 
p. ; www.amlib.asm.md

                         2006

867. Academicianul Nicolae Corlăteanu. 1915-2005 : 
biobibliografie / Acad. de Ştinţe a Moldovei, Inst. de 
Lingvistică, Bibl. Şt. Centrală ; alcăt. : Ion Şpac, Ana 
Grabazei. – Ch. : Ştiinţa, 2006. – 112 p.

868. Академик Константин Попович. Человек. 
Ученый. Писатель : Биография. Творчество. 
Оценки. Иконография. Библиография / Acad. de 
Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Cercet. Interetnice, 
Bibl. Şt. Centrală ; colegiu de red. : Ion Bodrug. – К. : 
Elan Poligr., 2006. – 740 р. – fot. – Tit. şi text paral. în 
lb. rusă, rom., ucr. – ISBN 978-9975-9755-2-0

2007

869. Academicianul Boris Gaina : secvenţe biobib-
liogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală 
„Andrei Lupan” ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi ; red. resp. : 
Elena Corotenco. – Ch. : [s. n.], 2007. – 212 p. ; www.
amlib.asm.md

Prezenta lucrarea este un produs realizat de colectivul 
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Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a A.Ş. a Moldovei. Lucrarea 
include repere din viaţa şi activitatea Academicianului Boris Gaina în diverse 
domenii şi perioade de activitate ca : profesor cercetător, savant, doctor habilitat.

Palmaresul Academicianului Boris Gaina include 365 de lucrări ştiinţifice, 11 
monografii, 3 lucrări didactice, 37 de brevete de invenţii, 35 mărci de vinuri , 11 
acte normative etc, care prezintă realizările savantului oenolog.

Biobibliografia Academicianului Boris Gaina cuprinde perioada anilor 
1972-2007. Notiţele bibliografice sunt sistematizate în compartimente, iar în 
cadrul diviziunilor în ordine cronologică şi alfabetică. Descrierile bibliografice sînt 
întocmite în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în vigoare. 
Pentru o regăsire mai eficientă a informaţiei, au fost întocmite: Indexul de nume, 
Indexul de titluri ale lucrărilor.

Versiunea electronică a lucrării este plasată pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice 
Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei http://www.
amlib.asm.md. Biobibliografia este destinată oamenilor de ştiinţă, specialiştilor 
din domeniul oenologiei, studenţilor.

870. Academicianul Gheorghe Duca : biobibliografie / Acad. de Ştiinţe 
a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” ; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, Valentina 
Guriev, M. Fotescu ; red, şt. : Dumitru Batîr ; red. resp. : Elena Corotenco. 
– Ch., 2007. – 142 p. ; www.amlib.asm.md

Lucrarea este realizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică 
Centrală „Andrei Lupan” şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”. Este dedicată academicianului Gheorghe Duca, Preşedunţele 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.

2008

871. Academicianul Sveatoslav Moscalenco : biobibliografie / Acad. 
de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; alcăt. : Janna 
Nikolaeva, Olga Ţurcanu ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch. : [s. n.], 
2008. – 90 p. ; http://amlib.asm.md 

Fizicienii Sveatoslav şi Vsevolod Moscalenco sunt două personalităţi atît de 
distinse, încât paradoxal, lasă impresia uluitoare că formează un tot întreg, o 
singură lume, un univers unic şi invizibil. Fenomenul Moscalenco mai urmează 
să fie explicat de către specialişti, fiind unul neobişnuit nu numai în spaţiul 
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basarabean, ci şi în întreaga lume. Contribuţia şi realizările academicienilor 
Moscalenco sînt expuse în Indicele biobibliografic, care cuprinde omagiile aduse 
cu ocazia frumoasei vîrste de 80 ani. În el se oglindesc roadele ştiinţifice culese în 
perioada aa. 1955-2008.

Indicele biobibliografic include publicaţii ştiinţifice (monografii, culegeri 
de lucrări, articole) şi materiale despre viaţa şi activitatea academicianului 
Sveatoslav Moscalenco în limba română/rusă/engleză. Descrierile bibliografice 
sînt întocmite în baza Standardelor în vigoare, aranjate în ordinea cronologică a 
anului de publicare, iar în cadrul anului în ordinea alfabetică.

Articolele din revistele ruseşti traduse în limba română sînt marcate cu semnul 
asterisk (*). Biobibliografia este însoţită de un Index de nume, care facilitează 
identificarea informaţiei necesare.

872. Academicianul Vsevolod Moscalenco : biobibliografie / Acad. 
de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; alcăt. : Janna 
Nikolaeva, Olga Ţurcanu ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch. : [s. n.], 
2008. – 82 p. ; http://amlib.asm.md 

Prezentul Indice biobibliografic apare în semn de preţuire a activităţii sa-
vantului fizician, academicianului Vsevolod Moscalenco şi continuă seria de 
biobibliografii ale savanţilor remarcabili ai Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova, editată de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ Andrei Lupan” a AŞM. 

Bibliografia include publicaţii ştiinţifice ( monografii, culegeri de lucrări, 
articole) şi materiale despre viaţa şi activitatea academicianului Vsevolod Mos-
calenco în limba română/rusă/engleză. 

Descrierile bibliografice sunt întocmite în baza standardelor în vigoare, 
aranjate în ordinea cronologică a anului de publicare perioada 1955-2008, iar în 
cadrul anului în ordinea alfabetică.

Articolele din revistele ruseşti traduse în limba română sunt marcate cu semnul 
asterisk (* ). Biobibliografia este însoţită de un Index de nume, care facilitează 
identificarea informaţiei necesare.

873. Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dra-
maturgul, eseistul : biobibliografie / Acad. de Şti-
inţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” ; 
alcăt. : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Niko-
laeva [et al.] ; coord., red şt. : Mihail Dolgan ; resp. 
de ed. : Mariana Şlapac ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia 
Slutu-Grama ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi ; resp. 
de ed. : Elena Corotenco ; pref. şi postf. de M. Dolgan 
; fotogr. : Mihai Potârniche. – Ch. : [s. n.], 2008. – 424 
p. – ISBN 978-9975-78-644-7 ; http://www.amlib.
asm.md.
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La faimosul jubileu de 80 ani, Biobibliografia Academicianului Ion Druţă: 
prozatorul, dramaturgul, eseistul, elaborată în cadrul Programului Naţional 
de acţiuni cultural-artistice şi ştiinţifice consacrat Anului scriitorului Ion Druţă 
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 520 din 18 
aprilie 2008, vine să cinstească Numele sciitorului şi să-l pună în adevărata lui 
lumină de strălucit creator de valori estetice despre oameni şi pentru oameni.

Biobibliografia cuprinde perioada 1951-iunie 2008. Înregistrările bibliografice 
sînt sitematiazte în compartimente tematice, iar în cadrul diviziunilor - în ordine 
cronologică şi alfabetică. Lucrarea mai conţine şi trei anexe: Monografii, studii 
şi biobibliografii despre scriitor; Ion Druţă în istorii literare, enciclopedii 
şi dicţionare ; Ion Druţă în şcoala preuniversitară şi universitară.

Descrierile bibliografice sînt alcătuite în conformitate cu standardele naţionale 
şi internaţionale. În scopul facilitării regăsirii informaţiei s-au elaborat: Indice 
de titluri ale operei druţiene, Indice de nume ale autorilor care au scris despre 
protagonist şi Indexul limbilor de editare a operelor.

Biobibliografia poate fi consultată în versiune electronică pe situl Bibliotecii 
Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – http://
www.amlib.asm.md.

Lucrarea este un suport util pentru oameni de ştiinţă, profesori, bibliotecari, 
studenţi, elevi şi toţi cei îndrăgostiţi de verbul matern.

2009

874. Academicianul Dumitru Matcovschi : biobib-
liografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. 
Centrală „Andrei Lupan” ; alcăt. : Lilia Bodarev, 
Eugenia Creul ; consult. şt. : Nicolae Bileţchi ; resp. 
de ed. : Mariana Şlapac ; coord. şi resp. de ed. : 
Aurelia Hanganu ; red. şt. şi bibliogr. : Tatiana 
Luchian. – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. – 218 p. – ISBN 
978-9975-67-642-7.

Lucrarea reprezintă un omagiu adus academicianului 
Dumitru Matcovschi, poet şi prozator, dramaturg, publi-
cist şi eseist de vocaţie, cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 
de ani de la naştere. 

Biobliografia este structurată în patru capitole 
distincte: „Opera”, „Referinţe critice”, „Dumitru 
Matcovschi în ediţii electronice”, „Indici auxiliari”.

875. Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru 
şi promotor tenace al Ştiinţei : [biobibliografie] / 
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie ; alcăt. 
: Raisa Vasilache, Elena Pojoga ; red. şt. : Aculina 
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Arîcu ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; coord. : Tudor Lupaşcu; 
– Ch. : Tipogr. AŞM, 2009. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-261-5.

Volumul conţine date revelatorii despre viaţa şi activitatea multilaterală a 
academicianului Pavel Vlad, despre cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei 
bioorganice, chimiei compuşilor naturali şi biologic activi. 

Sînt inserate studiile ce au la bază realizările în domeniul fundamental şi în cel 
aplicativ, elaborările ce au fost implimentate în practică, datele despre pregătirea 
cadrelor de înaltă calificare care au contribuit la crearea şcolii ştiinţifice a 
academicianului Pavel Vlad în domeniul chimiei bioorganice, chimiei compuşilor 
naturali şi biologic activi.

876. Владимир Аникин : биобиблиография / 
Акад. Наук Молдовы, Ин-т Европ. Интеграции 
и Полит. Наук, Центр. Науч. Б-ка „Андрей 
Лупан” ; сост. : Тамара Мариан [et al.] ; 
библиогр. ред. : Лидия Засавицки. – К. : [s. n.], 
2009. – 139 p. – ISBN 978-9975-9556-7-6.

Lucrarea este dedicată doctorului habilitat, poli-
tolog Vladimir Anikin, apărută în semn de preţuire a 
activităţii dumnealui. 

Bibliografia este destinată oamenilor de ştiinţă, specialiştilor precum cerce-
tătorilor şi studenţilor.

2011

877. Academicianul Dumitru Ghiţu – în com-
petiţie cu destinul spre Olimpul Ştiinţei : 
ediţie comemorativă consacrată Savantului şi 
Omului Dumitru Ghiţu la 80 ani de la naştere : 
[biobibliografie] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. 
de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ; red. : V. 
Canţer, A. Sidorenco ; alcăt. : Janna Nicolaeva ; cop. 
: V. Ciornea. – Ch. : IIEN, 2011 (Î.E.P. „Ştiinţa”). – 
256 p. – ISBN 978- 9975-67-739-4.

Prezenta lucrare reprezintă o ediţie comemorativă consacrată academicianului 
Dumitru Ghiţu la 80 de ani de la naştere. Volumul conţine evocări fragmentare 
din viaţa şi activitatea fizicianului, precum şi bibliografia integrală a operei 
ştiinţifice.

878. Academicianul Ion Toderaş : biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a 
Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei Lupan” ; alcăt. : Pelagheia Popescu ; red. resp. 
: Raisa Vasilache. – Ch. : [s. n.] 2011. – www.amlib.info 
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Lucrarea include descrierea bibliografică a cărţilor, articolelor, tezelor şi 
materialelor despre viaţa şi activitatea ştiinţifică a academicianului Ion Toderaş. 
De asemenea, sînt prezentate referinţe ce elucidează activitatea academicianului 
ca redactor, prezentator, consultant şi organizator. 

879. Academicianul Jacota Anatolie ( 1941 – 2010 ) : biobibliografie / 
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, 
Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Moldova ; alcăt. : Eugenia 
Cotenco, Tatiana Doibani ; red. : Boris Găină. – Ch. : „Artpoligraf” SRL, 
[2011]. – 172 p. 
 

Cartea este consacrată activităţii ştiinţifico-didactice şi manageriale a aca-
demicianului Anatolie Jacotă, doctor habilitat, profesor universitar în domeniul 
geneticii şi fiziologiei plantelor. În lucrare sunt prezentate repere din biografia 
academicianului, activitatea ştiinţifică, omagii, aprecieri şi lista publicaţiilor.

880. Constantin Stere : scriitorul, publicistul, politi-cianul, juristul, 
omul : biobibliografie – invenţie la lecturi şi investigaţii / Acad. de Ştiinţe 
a Moldovei, Bibl. Şt. “Andrei Lupan”, Inst. de Filologie al AŞM / alcăt. : 
Ion Şpac ; red. şt. : Haralambie Corbu ; ed. îngr. : Aurelia Hanganu. – Ch. : 
[s. n.], 2011 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 424 p. – ISBN 978-9975-78-   987-
5. 

Este o lucrare de valoare ce se caracterizează prin plenitudinea do-
cumentelor, exactitatea descrierilor bibliografice şi consul-tarea de visu a 
documentelor din presa periodică a timpului.

Volumul constituie o sursă informaţională impunătoare, care va spori 
evident nivelul cercetărilor ştiinţifice al operei stereiene.

881. Maria Duca : Membru corespondent al A.Ş.M., Dr. habilitat în 
biologie, profesor universitar, Rector Universitatea A.Ş.M. : biobib-
liografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. „Andrei Lupan” ; alcăt. 
: Janna Nicolaeva, Lidia Zasaviţchi ; coord. şi red. şt. : Aurelia Hanganu. 
– Ch., 2011. – www.amlib.info 

Lucrarea este dedicată membrului corespondent al A.Ş.M. Maria Duca, 
dr. habilitat în biologie, profesor universitar, rector al Universităţii A.Ş.M. la 
împlinirea vârstei de 55 ani. Bibliografia include monografii, manuale, lucrări 
metodico-didactice, articole în reviste şi culegeri, teze ale comunicărilor ştiinţifice, 
brevete de invenţie, alte aspecte şi eficienţe profesionale. 
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882. Stepan Şveţ : activitatea creatoare a cercetătorului ştiinţific principal, 
doctor în ştiinţe chimice : biobibliografie (01.08.1945 – 19.05.2011) / Acad. 
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Bibl. Şt. 
“Andrei Lupan” ; alcăt. : Tatiana Doibani. – Ch. : [s. n], 2011. – www.
amlib.info 

Lucrarea prezintă bibliografia lui Stepan Şveţ, cercetător ştiinţific principal, 
doctor în ştiinţe chimice. Sînt prezentate crîmpee din activitatea ştiinţifică a lui 
Stepan Şveţ, articole, brevete de invenţie, participări la expoziţii internaţionale.

PUBLICAŢII ÎN SERIE

2009

883. BiblioScientia : rev. şt. - practică / fondator : 
Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Şti-
inţe a Moldovei ; dir. publ. : A. Hanganu ; colegiul 
de red. : L. Kulikovski, C. Slutu - Grama, N. 
Ţurcan,..., E. Harconiţa [et al.]. – Ch., 2009 –. – Ed. 
anuală. – Descriere bazată pe Nr 3- 4 (2010) 

2009. – Nr 1- 2. – 123 p.
2010. – Nr 3- 4. – 113 p.

Revista ştiinţifico - practică BiblioScientia a 
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”a 
AŞM abordează teme şi rezultate ale investigaţiilor 

biblioteconomice, bibliologice, bibliografice, precum şi alte domenii: filologice, 
istorice, etc.
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BIBLIOTECA AGEPI

Director: Rodica CRIJANOVSCHI 
E-mail: bibl@agepi.md
Adresa: str. Andrei Doga 24, bloc 1, Chişinău, MD 2024, Republica 
 Moldova
Tel.: 022 400596
Fax.: 440119
Web: www.agepi.md
E-mail: bibl@agepi.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Politici. Strategii. Programe. Rapoarte profesionale

884. Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării : Culeg. de rez. 
/ AGEPI ; alcăt. : P. Racu, Aurelia Lupan ; red. : A. Zavalistîi. – Ch. : 
Ed. AGEPI, 2008. – (Colecţia Centrului de Informare şi Documentare în 
domeniul Proprietăţii Intelectuale (CID PI)). – ISBN 978-9975-911-19-1
 Vol.1 : (2005-2007). –2008. – 172 p. – ISBN 978-9975-911-21-4
 Vol.2 : (2007-2009). – 2010. – 64 p. – ISBN 978-9975-911-66-5 

Ghiduri

1999

885. Colecţia naţională de brevete şi asistenţă in-
formaţională în domeniul protecţiei proprietăţii 
industriale in Republica Moldova = Нацио-
нальный патентный фонд и информационное 
обслуживание в области охраны промышленной 
собственности в Республике Молдова / alcăt. : 
Ana Arnaut, Galina Glazacev, Larisa Novicov. – Ch. 
: AGEPI, 1999. – 44 p.

                      2004

886. Colecţia naţională de documente în domeniul Proprietăţii Indus-
triale : Ghid / alcăt. : Larisa Novicov, Natalia Gnidas, Petru Racu. – Ch. : 
AGEPI, 2004. – 162 p.

 Lucrarea reprezintă un ghid pentru inventatori, consilieri şi reprezentanţi 
în PI, examinatori, alte persoane interesate de documentarea complexă în 
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domeniul colecţiei naţionale a informaţiei din domeniul PI, existente la Biblioteca 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) şi la Biblioteca 
Republicană Tehnologico-Ştiinţifică (BRTŞ). Ghidul conţine informaţii succinte 
despre bazele de date oficiale care pot fi accesate la bibliotecile nominalizate, 
buletinele specializate şi adresele Web-site-urilor oficiilor de brevete din peste 30 
de ţări ale lumii, alte informaţii.

887. Национальный Фонд Документов в области 
Промышленной собственности : (Справочник) / 
cост. : Л. Новикова, Н. Гнидаш, П. Раку ; Гос. 
агентство по охране пром. собственности Респ. 
Молдова. – Ch. : Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale, 2004. – 168 p.

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

2004

888. Titularii brevetelor de invenţie acordate în Re-
publica Moldova 1994 – 2003 : ind. alf. / alcăt. : Petru 
Racu, Ana Arnaut, Vera Albu. – Ch. : AGEPI, 2004. – 
164 p.

 Prezenta lucrare este a doua ediţie a „Indexului alfabetic 
al titularilor brevetelor de invenţie acordate în Republica 
Moldova în anii 1994 - 2000”, modificată şi completată cu 
brevetele de invenţie acordate între anii 2001 – 2003.
Indexul cuprinde 2346 de brevete de invenţie ale Republicii 

Moldova, eliberate de AGEPI în perioada 1994 – 2003, aranjate în ordinea 
alfabetică a titularilor, şi include: numele sau denumirea titularului cu indicarea 
codului ţării, titlul invenţiei, simbolurile CIB, numărul brevetului, codul tipului 
de document şi data eliberării brevetului. Căutarea informaţiei este facilitată de 
lista numerelor de brevet, aranjate în ordine crescândă, cu indicarea paginii la care 
este publicată informaţia respectivă în indexul alfabetic. Lucrarea este destinată 
tuturor categoriilor de beneficiari care efectuează cercetări în domeniul invenţiilor 
şi este de un real folos atît examinatorilor, solicitanţilor, reprezentanţilor în 
proprietate industrială, cît şi managerilor întreprinderilor, studenţilor, altor 
persoane interesate.
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2007

889. Titularii brevetelor de invenţii acordate în Re-
publica Moldova 1994 – 2006 : (ind. alf.). – Ch. : 
AGEPI, 2007. – 208 p.

 Indexul alfabetic „Titularii brevetelor de invenţie acor-
date în Republica Moldova: 1994 - 2006” conţine informaţii 
despre titularii brevetelor de invenţie acordate de AGEPI 
în perioada respectivă. Informaţiile incluse în Indexul 
alfabetic sunt sistematizate după următoarele criterii: 

numele sau denumirea titularului cu indicarea codului ţării, titlul invenţiei, 
indicele Clasificării Internaţionale de Brevete, numărul brevetului, data publicării 
hotărârii de acordare a brevetului, numărul Buletinului Oficial de Proprietate 
Industrială (BOPI), în care au fost publicate datele despre brevet. Numele sau 
denumirile titularilor sînt aranjate în ordine alfabetică.
 Pentru facilitarea procesului de căutare a informaţiei, la Indexul alfabetic 
este anexat un Index numeric auxiliar, în care brevetele sînt prezentate în ordinea 
crescătoare a numerelor de brevet atribuite, cu indicarea paginii la care este 
publicată informaţia respectivă în Indexul alfabetic.
 În Index numele (denumirea) titularului este conform celui indicat la data 
publicării hotărârii de acordare a brevetului în BOPI, fapt ce a determinat apariţia 
numelui unor titulari în forme diferite, în funcţie de schimbările intervenite pe 
parcurs.
 Lucrarea este destinată tuturor categoriilor de beneficiari care efectuează 
cercetări în domeniul invenţiilor şi este de un real folos atît examinatorilor, 
solicitanţilor, reprezentanţilor în proprietate industrială, cît şi managerilor 
întreprinderilor, studenţilor, altor persoane interesate.

Biobibliografii

                            2004

890. Batîr, Dumitru. Nicolae Taran - profil de cerce-
tător şi inventator : Biobibliografie / D. Batir. – Ch. : 
AGEPI, 2004. – 152 p.

 „Plenitudinea unui destin” constituie un prim studiu 
monografic consacrat vieţii si activităţii ştiinţifice, di-dactice 

si publice a profesorului Nicolae Taran, eminent savant, doctor în ştiinţe tehnice, 
fondator al scolii ştiinţifice in domeniul oenologiei ecologice. Textul este însoţit 
de un bogat material iconografic şi urmat de o bibliografie completă, care redă 
noi dimensiuni personalităţii savantului. Cartea se adresează, în primul rând, 
cercetătorilor şi inventatorilor din Republica Moldova, dar şi unui public mai 
larg, pasionat de transformările şi evoluţia ştiinţei moderne.
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BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNOLOGICO-ŞTIINŢIFICĂ 
A INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ 

(BRTŞ IEFS)

Director: Elena BORDIAN
E-mail: elena.bordian@iefs.md

Subordonare: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova
Adresa: Str. I. Creangă, 45
 MD 2064, Chişinău
 Republica Moldova 
 Tel.: (373) 22 50-11-31
 Fax.: (373) 22 74-37-94
 Web: www. iefs.md 

LUCRĂRI MONOGRAFICE

Monografii

1995

891. Movileanu, V. Formarea şi dezvoltarea muta-
genezei induse la plantele de cultură în Republica 
Moldova : (Din istoria ştiinţei tehnicii în R.M.) / V. 
Movileanu, N. Andronachi ; Inst. de Cercet. Şt. în 
domeniul Inf. Tehn.-Economiei, Bibl. Rep. de Inf. 
Tehnol.-Şt. ; resp. de ed. : N. Daliniţchi. – Ch. : [s. n.], 
1995. – 20 p. 

 
Lucrarea a inaugurat ciclul de sinteze ştiinţifice 

ale oamenilor de ştiinţă din Republica Moldova, iniţiat 
de Bibliotecă în anul 1995, cu genericul “Din istoria ştiinţei şi tehnicii”, care 
reprezintă un aport al bibliotecii la programul naţional “Memoria Moldovei”.

Prima parte a lucrării de sinteză prezintă o analiză istorică fundamentală a 
procesului de formare şi dezvoltare a mutagenezei induse la plantele de cultură în 
Moldova pe parcursul a 80 de ani cu implicarea unui mare număr de cercetători 
care au realizat multiple investigaţii ale diverselor specii de plante. Intervenţia 
bibliotecii în procesul de elaborare a lucrării s-a manifestat prin redactarea şi 
înregistrarea informaţiei prezentate de autori, elaborarea bibliografiei lucrărilor la 
subiectul de referinţă, care au fost publicate atît în ţară cît şi peste hotare.
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1996

892. Movileanu, V. Studiul genetic al fenomenului 
polyspadigismului (prolificaţiei) la porumb Zea 
mays L. în Republica Moldova : (Din istoria ştiinţei 
şi tehnicii în R.M.) / V. Movileanu ; Inst. de Cercet. 
Şt. în domeniul Inf. Tehn.-Economiei, Bibl. Rep. de 
Inf. Tehnol.-Şt. ; resp. de ed. : N. Daliniţchi ; red. : L. 
Câssa. – Ch., 1996. – 28 p. 

 

O altă lucrare care se înscrie sub genericul “istoriei 
ştiinţei şi tehnicii” prezintă o cercetare detaliată a 

studiului genetic al fenomenului polyspadigismului la porumbul Zea mays L., 
care în toate timpurile a trezit un viu interes în activitatea economică umană şi 
care semnifică în limba greacă “mulţi ştiuleţi”. Lucrarea totalizează rezultatele 
cercetărilor fenomenului în cauză efectuate în Republica Moldova pe o perioadă 
de 50 ani, structurate în 6 etape logice şi consecutive. Sunt propuse recomandări 
privind aplicarea mai extinsă a fenomenului cercetat în cultivarea porumbului 
în condiţiile republicii. Sinteza ştiinţifică este completată de bibliografia surselor 
publicate la temă ce aparţin mai multor autori.

Ambele lucrări nu fac parte din categoria unor monografii ample, dar reprezintă 
studii ştiinţifice detaliate, complexe ale subiectelor cercetate. E regretabil, dar 
aceste două lucrări nu au avut continuare. 

Politici. Strategii. Programe. Rapoarte profesionale

2008

893. Strategia de dezvoltare şi modernizare a Bib-
liotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice 2008-2012 : 
aprob. de către Consiliul şt. al IEFS / coord. ed. : Elena 
Bordian. – Ch. : CEP IEFS, 2008. – 17 p. 

894. Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică în anul 2008 : progr. 
de activitate. – Ch. : CEP IEFS, 2008. – 18 p.

895. Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică 2008 : raport de 
activitate. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 22 p.
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2009

896. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2009 : progr. de 
activitate. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 16 p.

897. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 2009 – An al creativităţii 
şi inovării : raport de activitate : aprob. de către Consiliul şt. al IEFS din 
12.12. 2009. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 21 p.

2010

898. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2010 : progr. de 
activitate. – Ch. : CEP IEFS, 2010. – 15 p.

899. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Anul 2010 sub brand-ul 
„Culturii informaţionale” : raport de activitate : aprob. de către Consiliul şt. 
al IEFS din 26.12.2010. – Ch. : CEP IEFS, 2010. – 19 p.

2011

900. Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2011 : progr. de 
activitate. – Ch. : CEP IEFS, 2011. – 19 p.

Documente de reglementare/ transfer tehnologic

2008

901. Regulament privind prestarea serviciilor informaţionale/documen-
tare de către Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică : aprob. de către 
Consiliul Şt. IEFS din 23.05.2008. – Ch. : [s. n.], 2008. – 16 p. 

BRTŞ avînd ca principiu de funcţionare accesibilitatea, oferă un spectru 
larg de servicii în satisfacerea necesităţilor informaţionale şi documentare ale 
utilizatorilor. Prezentul regulament are menirea de a face cunoscute fiecărui 
utilizator regulile şi condiţiile de acces la resursele bibliotecii, utilizarea colecţiilor 
specializate, electronice şi tradiţionale ale BRTŞ

2009

902. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Repu-
blicane Tehnico-Ştiinţifice în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi 
Statistică : aprob. prin hotărîrea Consiliului Şt. al IEFS nr. 9 din 12.09.2009. 
– Ch. : CEP IEFS, 2009. – 7 p.
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Regulamentul BRTŞ în noua redacţie reflectă obiectivele, funcţiile şi sarcinile 
bibliotecii, care activează în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 
al AŞM, reorganizat în 2006. Prin Hotârîrea Consiliului Ştiinţific al IEFS nr. 
9 din 12.09.2009 se modifică denumirea Bibliotecii Republicane Tehnologico-
Ştiinţifică în Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică din cadrul IEFS.

903. Regulamentul cu privire la structura şi regulile de prezentare în 
cadrul IEFS a Raportului asupra lucrării de cercetare ştiinţifică : aprob. 
de către Consiliul Şt. IEFS din 25.10.2009 / elab. : Vadim Macari, Elena 
Bordian ; IEFS, BRTŞ. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 19 p.

Regulamentul cu privire la structura şi regulile de prezentare în cadrul IEFS 
a Raportului asupra lucrării de cercetare ştiinţifică stabileşte cerinţele generale 
referitor la structura şi regulile de prezentare a rapoartelor ştiinţifice elaborate 
în cadrul IEFS, având ca reper normativ standardul interstatal „ГОСТ 7.32 – 
2001 Отчет о научно-исследовательской работе”, cu modificările adoptate de 
Consiliul Interstatal pentu Standardizare, Metrologie şi Certificare (proces-verbal 
nr.27 din 22.06.2005), precum şi regulile Reguli de întocmire a listei surselor 
bibliografice consultate. 

Materialele conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor

1999

904. Informare şi documentare – principalele func-
ţii ale bibliotecii (1999 ; Ch.). Informare şi docu-
mentare – principalele funcţii ale bibliotecii: micro-
ses. de comunic., 28 oct. 1999 / [red. resp. : Iu. 
Tătărescu]. – Ch. : [s. n.], 1999. – 22 p. – Antetit. : Bibl. 
Rep. de Inf. Tehnol.- Şt.

Culegerea inserează textele comunicărilor realizate în 
cadrul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătoririi 
jubileului de 30 ani de existenţă şi activitate a Bibliotecii. 

La capitolul mesajelor de salut, Ion Munteanu, viceministru al economiei, men-
ţionează ca în pofida dificultăţilor cu care se confruntă Biblioteca, aceasta a 
continuat să-şi realizeze misiunea, influenţînd prin activitatea sa viaţa ştiinţifică 
şi economică a republicii. Biblioteca a parcurs treptele de dezvoltare aidoma unui 
organism viu: copilărie, adolescenţă, tinereţe, afirmă în continuare Petru Racu, 
director al bibliotecii la acel moment, intervenind cu unele spicuiri din istoria 
Bibliotecii. Articolul semnat de Iulia Tătărescu elucidează aspectele informării 
şi documentării ca funcţii principale ale Bibliotecii, subiect tratat şi de ceilalţi 
autori (S. Ghinculov - Biblioteca ASEM – centru de informare şi documentare 
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în condiţiile economiei de piaţă; A. Clapon – Modalităţile de informare a cadrelor 
didactice la UTM; Z. Dobroviceanu – Documentarea din brevete – factor important 
pentru creativitate). Aspectele asimilării şi aplicării standardelor internaţionale 
în practica bibliotecii ASEM reprezintă subiectul expus de N. Cheradi şi M. 
Vatamanu. Culegerea inserează programul comunicărilor şi lista participanţilor 
la manifestare.

Ghiduri

1990

905. Каталоги и картотеки крупных библиотек 
г. Кишинева : Справ. пособие / Молд. Науч. – 
Исслед. Ин-т Науч. – Техн. Информ. и Техн. – 
Эконом. Исслед. Госплана МССР, Респ. Науч. – 
Техн. Б-ка ; сост. : В. Г. Собецки ; отв. за вып. : П. Т. 
Раку. – К., 1990. – 79 p.

 Ghidul a fost elaborat de Bibliotecă în conformitate cu 
hotărârea Consiliului inter-departamental privind activi-
tatea de bibliotecă din or. Chişinău. Elaborarea ghidului se 

califică ca un demers în vederea coordonării activităţii de bibliotecă, în special, în 
utilizarea cataloagelor şi fişierelor care ar contribui la sporirea calităţii regăsirii 
informaţiilor bibliografice, utilizării active a colecţiilor bibliotecilor. Volumul 
înglobează informaţii referitoare la un număr de 175 cataloage şi fişiere organizate 
de către 12 biblioteci din Chişinău, cum ar fi: Biblioteca Naţională, Biblioteca 
Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Biblioteca Republicană de Medicină, Biblioteca 
Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat, 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Terhnice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
Agrare, Biblioteca de Bază a Sindicatelor, Biblioteca „B. P. Haşdeu”, Biblioteca 
Teatral – Muzicală, Bibliotecile pentru copii şi tineret. În cadrul fiecărei biblioteci 
se prezintă la început lista cataloagelor după tipurile de documente reflectate de 
acestea. Fiecare catalog este prezentat prin următoarele informaţii: denumirea 
catalogului; funcţiile acestuia - de serviciu, pentru cititori; tipurile de documente 
oglindite în catalog; acoperirea cronologică a conţinutului informativ al cata-
logului; sistemul de ordonare a informaţiilor (conform schemelor de clasificare, 
alfabetică, cronologică, pe subiecte, etc); indicii auxiliari; subdiviziunea bibliotecii 
responsabilă de actualizarea catalogului. O listă a abrevierilor, indexurile auxiliare 
după tipuri de documente şi pe subiecte înlesnesc utilizarea ghidului.
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2004

906. Colecţia naţională de documente în domeniul 
proprietăţii industriale : Ghid / Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Ind. ; alcăt. : L. Novicov, 
N. Gnidaş, P. Racu ; red. resp. : M. Petrache. – Ch. : [s. 
n.], 2004. – 164 p.

Deşi apărut sub egida AGEPI, ghidul reprezintă rodul 
unui efort comun al două biblioteci: bibliotecii AGEPI şi 
BRTŞ. Asumându-şi funcţiile de redactare şi imprimare, 

AGEPI deţine dreptul de autor asupra publicaţiei. Lucrarea constituie un ghid 
de orientare în colecţiile de brevete ale celor două biblioteci, un instrument de 
referinţă util pentru inventatori, consilieri şi reprezentanţi în proprietatea in-
dustrială, examinatori, alte persoane interesate în vederea unei documentări 
complexe în domeniul proprietăţii industriale. Informaţia din circa 40 ţări şi 5 
organizaţii internaţionale este prezentată în două capitole: colecţia bibliotecii 
AGEPI şi colecţia de brevete a BRTŞ, în cadrul colecţiilor - după ţări, în ordine 
alfabetică. În prezentarea datelor pe ţări sunt încadrate informaţii ample privind 
categoriile de documente prezente în colecţie, legislaţia în vigoare în domeniul 
proprietăţii industriale, termenele de valabilitate şi sistemele de clasificare a 
documentelor, conţinutul buletinelor oficiale şi al publicaţiilor referative, editarea 
indexurilor auxiliare, locul depozitării, tipul de suport (hărtie, microfilm, CD-
ROM), etc. Se conţin şi informaţii succinte despre bazele de date oficiale şi adresele 
Web ale oficiilor de brevete din peste 30 de ţări ale lumii. Ghidul are şi o versiune 
echivalentă în limba rusă.

2008

907. Biblioteca Republicană Tehnico - Ştiinţifică : 
ghid / red. coord. : Elena Bordian ; BRTŞ. – Ch. : CEP 
IEFS, 2008. – Pliant

Ghidul ilustrat al bibliotecii, editat în limbile ro-mănă-
rusă-engleză reflectă misiunea BRTŞ, informaţii despre 
colecţiile şi tipurile de documente ale instituţiei, serviciile 
oferite utilizatorilor, oportuniţi de accesare la catalogul 
electronic şi baze de date.
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LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Bibliografii

1993

908. Invenţii create în Republica Moldova : Ind. 
bibliogr : În vol. / Bibl. Rep. Şt. Tehn. – Economiei ; 
alcăt. : L. Burlea, V. Ermolaev, M. Vârlan, M. Rotari 
; red. resp. : S. Griţenco. – Ch., 1993. – Vol.1-3

 Vol. 1 : Diviziunile A-B. – 454 p.
 Vol. 2 : Diviziunile C-F. – 244 p.
 Vol. 3 : Diviziunile G-H. – 356 p.

Indexul bibliografic Invenţii create în Republica 
Moldova este o primă ediţie din acest domeniu, de 

structură şi cu conţinut enciclopedic, care încadrează în peste o mie de pagini ale 
celor 3 volume 5480 descrieri de invenţii, create în perioada 1963 – martie 1992 
de către inventatorii din Republica Moldova, inclusiv în colaborare cu inventatori 
din alte state, care activează în diverse structuri economice (uzine, instituţii 
de cercetare şi proiectare, unităţi de producere, etc.). Deşi nu are o prezentare 
grafică deosebită, lucrarea reprezintă pentru diverse categorii de utilizatori un 
veritabil ghid bibliografic în universul invenţiilor din Moldova, fiind cuprinse 
toate ramurile cunoaşterii. Materialul este structurat conform diviziunilor Cla-
sificării Internaţionale a Brevetelor (CIB), după cum urmează: A. Satisfacerea 
necesităţilor vitale umane (agricultură, zootehnie, panificaţie, prelucrarea cărnii, 
produse alimentare, îmbrăcăminte, mobilă, medicină, sport); B. Diverse procese 
tehnologice; C. Chimie; metalurgie; D. Ţesături; hârtie; E. Construcţii; minerit; 
F. Mecanică; iluminare; încălzire; motoare şi pompe; armament şi muniţii; 
lucrări explozive; G. Fizica; H. Electricitate. În procesul descrierii invenţiilor 
au fost utilizate coduri speciale internaţionale în scopul identificării elementelor 
bibliografice, cum ar fi: numărul certificatului de autor, numărul de înregistrare 
a cererii de brevet, data depunerii şi înregistrării cererii, indexul Clasificării 
Internaţionale a Brevetelor. 

909. Invenţii create în Republica Moldova : ind. 
auxiliar : În vol. / Bibl. Rep. Şt. Tehn. – Economei ; 
alcăt. : L. Burlea, V. Ermolaev, M. Vârlan, M. Rotari 
; red. resp. : S. Griţenco. – Ch., 1993. – Vol.1-2

Vol. 1 : Index alfabetic al autorilor. – 381 p.
 Vol. 2 : Index numeric al certificatelor de    
 autor. Index alfabetic al organizaţiilor şi  
 întreprinderilor. – 133 p.
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 Indexul auxiliar reprezintă o completare logică a indexului bibliografic Invenţii 
create în Republica Moldova şi un instrument de referinţă necesar procesului de 
documentare. Acesta include în 2 volume trei indexuri auxiliare: indexul alfabetic 
al autorilor invenţiilor, care conţine informaţii despre autor, indexul de clasificare 
conform CIB şi numerele invenţiilor; indexul numeric al certificatelor de autor, 
care include numărul certificatului şi indexul de clasificare; indexul alfabetic al 
organizaţiilor şi întreprinderilor - solicitanţi ai brevetelor.

2003

910. Manuscrise depuse în Institutul Naţional de 
Economie şi Informaţie în anul 2003 : Ind. bibliogr. 
/ Min. Economiei al RM, Inst. Naţ. de Economie şi 
Inf., Bibl. Rep. Tehnol. - Şt. ; alcăt. : N. Daliniţchi. – 
Ch. : [s. n.], 2004. – 12 p.

 
Manuscrise depuse... constituie o lucrare biblio-

grafică unică în felul său, editată anual de BRTŞ pe 
parcursul a 20 de ani. Indexul a fost elaborat în perioada 
anilor 1997-2004 şi constituie o continuare a indexului 

similar editat de BRTŞ în limba rusă între anii 1984-1996. Lucrarea include 
informaţii bibliografice privind manuscrisele lucrărilor ştiinţifice din domeniul 
ştiinţelor naturale, tehnice şi sociale, depuse la Institutul Naţional de Economie 
şi Informaţie (INEI, în prezent - Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică), 
abilitat cu funcţia de a înregistra şi păstra aceste documente. Actualmente 
manuscrisele se păstrează în colecţia BRTŞ. În vederea informării utilizatorilor 
de peste hotarele ţării, informaţiile bibliografice privind manuscrisele depuse 
se transmiteau centrelor informaţionale din Federaţia Rusă VINITI şi INION. 
Editarea acestui index a avut ca scop informarea cercetătorilor, specialiştilor din 
diverse domenii asupra unor lucrări nepublicate, cu caracter special, cu cîmp 
redus de utilizare şi care nu e convenabil să fie publicate conform modalităţilor 
obişnuite de tipărire, cum ar fi unele articole, monografii, informaţii de sinteză, 
culegeri de lucrări ştiinţifice, materiale ale conferinţelor, simpozioanelor – lucrări 
ale căror manuscrise au fost depuse de către instituţii şi unităţile economice în 

INEI. În ultimii ani aceste lucrări nu se mai depun în 
volumul precedent, respectiv şi un index bibliografic în 
perioada 2005-2007 nu a fost întocmit. 

2005

911. Agricultura şi industria de prelucrare : [Sem-
nalare bibliogr.] / Min. Economiei al RM, Inst. Naţ. 
de Economie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.- Şt. ; alcăt. : 
N. Daliniţchi. – Ch. : [s. n.], 2005. – (Semestrial).
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Este o lucrare care face parte dintr-un ciclu de pub-licaţii bibliografice 
focalizate pe teme actuale, de real interes pentru utilizatori, iniţiat de Bibliotecă 
în anii 1992-1993, luîndu-se în considerare necesităţile de informare, atât ale 
specialiştilor institutului în cadrul căruia activează Biblioteca, cît şi cele ale altor 
categorii de utilizatori. Lucrarea are apariţie semestrială şi semnalează achiziţiile 
noi ale bibliotecii la tema de referinţă, cum ar fi cărţile, autoreferatele lucrărilor 
ştiinţifice, articolele din reviste, alte documente. Materialul este structurat după 
principiul lingvistic (limbile ro-mână, rusă, alte limbi), iar în interior - în ordinea 
alfabetică a înregistrărilor bibliografice. Pe parcursul anilor lucrarea şi-a schimbat 
de cîteva ori titlul (1992 - Antrepriza de arendă în complexul agroindustrial. 
Gospodăria de fermieri; 1993 - Forme progresiste de gospodărire în agricultură; 
1997-1998 – Agricultura; din 1999 – titlul actual). Totodată, lucrarea a avut şi 
diferiţi autori: 2001 – 2006 – N. Daliniţchi, 2001 – A. Catana; 1998 – 2000 – O. 
Urâtu; 1992 – 1998 – A. Cojuhari; R. Pravovschi, N. Barbaiani. În ultimii ani 
lucrarea are doar versiune electronică.

912. Problemele economiei de piaţă : [Semnalare 
bibliogr.] / Min. Economiei al RM, Inst. Naţ. de 
Economie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. ; alcăt. : N. 
Daliniţchi. – Ch. : [s. n.], 2005. – (Semestrial).

 
 Problemele economiei de piaţă este a doua lucrare din 
ciclul de semnalări bibliografice pe teme actuale prioritare, 
iniţiat de Bibliotecă la începutul anilor 1990. Volumul se 
adresează diverselor categorii de utilizatori, dar în primul 

rînd specialiştilor institutului nominalizat mai sus, în cadrul căruia funcţionează 
Biblioteca, graţie componentei economice a direcţiilor de cercetare ale acestuia. 
Lucrarea cuprinde mai multe compartimente tematice: Problemele generale 
ale economiei de piaţă; Inovare; Politica socială; Management; Marketing; 
Privatizare; Piaţa financiară; Piaţa de asigurări; Piaţa muncii; Finanţe. Monedă; 
Bănci; Contabilitate. Audit; Preţul şi formarea preţurilor; Forme de organizare a 
subiecţilor economiei de piaţă; Antreprenoriat; Comerţ. Relaţii economice externe. 
Indexul are apariţie semestrială, iar în ultimii ani lucrarea a fost elaborată doar în 
versiune electronică.

913. Resurse naturale şi protecţia mediului : [Sem-
nalare bibliogr.] / Min. Economiei al RM, Inst. Naţ. 
de Economie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. ; alcăt. : N. 
Daliniţchi, E. Lupu. – Ch. : [s. n.], 2005. – 12 p.

 
Resurse naturale şi protecţia mediului este a treia 

lucrare din ciclul de bibliografii elaborate pe teme actuale, 
de real interes pentru utilizatori. Pe parcursul anilor a 
avut şi alte titluri: 1992 – Ocrotirea naturii; 1993 – 1998 
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– Protecţia naturii. Lucrarea semnalează achiziţiile noi ale Bibliotecii la tema de 
referinţă - cărţi, autoreferate ale lucrărilor ştiinţifice, articole din reviste, alte 
documente. Sunt incluse informaţii în limba română, rusă, engleză. Înregistrările 
bibliografice sunt structurate în ordine alfabetică. Printre autori: N. Daliniţchi, 
E. Lupu, A. Catana, O. Urâtu, V. Ichim, A. Cojuhari, N. Barbaiani.

914. Servicii comunale. Arhitectură. Construcţii. 
Design : [Semnalare bibliogr.] / Min. Economiei al 
RM, Inst. Naţ. de Economie şi Inf., Bibl. Rep. Teh-
nol.-Şt. ; alcăt. : N. Daliniţchi. – Ch. : [s. n.], 2005. –  
12 p.

Servicii comunale. Arhitectură. Construcţii. De-
sign - încă o lucrare din ciclul de semnalări bibliografice pe 
teme actuale prioritare, iniţiat de Bibliotecă la începutul 
anilor 1990. Titluri precedente: 1992 - Construcţie. Ar-

hitectură. Design; 1993-1998 - Arhitectură. Construcţii. Design. Bibliografia 
include cărţi şi articole din reviste, în special în limbile română şi rusă, aranjate 
în ordine alfabetică. Printre autori sunt de menţionat: N. Daliniţchi, A. Catana.

915. Tehnologii informaţionale : [Semnalare bib-
liogr.] / Min. Economiei al RM, Inst. Naţ. de Eco-
nomie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. ; alcăt. : L. Bumbu. 
– Ch. : [s. n.], 2005. – 10 p.

Lucrarea bibliografică se elaborează începând cu anul 
1999, include în special cărţi şi articole din reviste în 
limbile română, rusă, engleză. Înregistrările bibliografice 
sunt structurate în ordine alfabetică. Autori: A. Catana, 
M. Ciobanu, L. Bumbu.

2010

916. Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific 
(1967-2006) : Bibliografie / Nionila Daliniţchi, Olga 
Chirilov ; resp. ed. : Elena Bordian ; Bibl. Rep. 
Tehnol.-Şt. – Ch. : CEP IEFS, 2010. – 382 p. – ISBN 
978-9975-4087-3-8.

Lucrarea bibliografică “Publicaţii din domeniul 
tehnico-ştiinţific”1967-2006 - o realizare bibliografică 
importantă care cuprinde descrieri bibliografice a peste 
1560 lucrări ştiinţifice (rapoarte de cercetare, manuscrise 
depuse, culegeri de lucrări ştiinţifice, informaţii de 

sinteză). Are ca scop de a cumula, a sintetiza şi a valorifica munca creativă a 
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oamenilor de ştiinţă şi a bibliotecarilor, a mediatiza experienţele ştiinţifice în 
variate domenii de cercetare.

Repertorii

1995

917. Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de 
bibliotecile ştiinţifice din or. Chişinău, a. 1995 : Ind. 
bibliogr. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Tehn. 
-Econ., Bibl. Rep. de Inf. Tehnol.-Şt. ; alcăt. : I. Ivanov, 
N. Daliniţchi, N. Barbaiani. – Ch., 1995. – 
53 p. 

Editat de BRTŞ trei ani la rând în perioada 1993 – 
1995 acest repertoriu se dovedise a fi un instrument util şi 

foarte solicitat de utilizatori, prezentând într-o singură sursă informaţia despre 
publicaţiile periodice abonate de către 7 biblioteci mari din Chişinău: Biblioteca 
Naţională, Biblioteca ASEM, Biblioteca Academiei de Ştiinţe, Biblioteca Uni-
versităţii Agrare, Biblioteca Universităţii Tehnice, Biblioteca Universităţii de Stat 
şi Biblioteca - autorul lucrării. Informaţia este structurată conform următoarelor 
compartimente: Ziare - în limbile română, rusă şi în alte limbi; Reviste – după 
acelaşi principiu. În compartimente aparte sunt prezentate publicaţiile periodice 
din România şi publicaţiile organelor de informare. În dreptul fiecărui titlu este 
indicată sigla bibliotecilor care au efectuat abonarea publicaţiei. Au colaborat la 
alcătuirea lucrării bibliografice S. Alerguş, N. Daliniţchi, I. Ivanov.

2005

918. Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de 
BRTŞ în anul 2005 : Ind. bibliogr. / Min. Economiei 
al RM, Inst. Naţ. de Economie şi Inf., Bibl. Rep. 
Tehnol.-Şt. ; alcăt. : N. Daliniţchi. – Ch., 2005. – 9 p.

 
După conţinut acest repertoriu este o lucrare similară 

celei precedente, dar include informaţii referitoare la 
publicaţiile abonate doar de BRTŞ. În compartimente 
aparte se prezintă ziarele şi revistele (în limba română – 
din Moldova şi România; în limba rusă – din Moldova şi 

ţările CSI). Ultimul compartiment este al publicaţiilor organelor de informare. 
Pentru fiecare titlu se indică numărul de apariţii pe an. În present indexul este 
doar în versiune eletronică.
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2008

919. Repertoriul publicaţiilor periodice 2008 : ind. bibliogr. / Nionila 
Daliniţchi, Elena Lupu ; Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. – Ch. : CEP IEFS, 2008. – 
12 p.

2009

920. Repertoriul publicaţiilor periodice 2009 : ind. bibliogr. / Nionila 
Daliniţchi, Olga Chirilov ; Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. – Ch. : CEP IEFS, 2009. – 
14 p.

2010

921. Repertoriul publicaţiilor periodice 2010 : ind. bibliogr. / Nionila 
Daliniţchi, Diana Pelepciuc ; Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. – Ch. : CEP IEFS, 2010. 
– 10 p.

2011

922. Repertoriul publicaţiilor periodice 2011 : ind. bibliogr. / Nionila 
Daliniţchi, Elena Lupu ; Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. – Ch. : CEP IEFS, 2011. – 9 p.

Repertoriul este o continuare a ediţiilor precedente intrate în Biblioteca 
Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Pe parcursul anilor de apariţie Repertoriul 
publicaţiilor periodice s-a constituit într-un instrument de referinţă pentru toate 
categoriile de beneficiari ai biblitecii. Publicaţiile sunt prezentate în 2 părţi: ziare 
şi reviste. In cadrul compartimentelor e acceptat principiul lingvistic ( publcaţii 
în limbile romană, rusă ) şi ordinea alfabetică a titlurilor. Pentru fiecare titlu se 
indică periodicitatea ( numărul de apariţii pe an ).

Biobibliografii

1998

923. Dumitru Batîr : Biobibliografie / Bibl. Rep. de 
Inf. Tehnol. - Şt. ; alcăt. : N. Daliniţchi, O. Urâtu ; red. 
resp. : I. Madan ; ed. îngrijită de P. Racu. – Ch., 1998. 
– 170 p.

Biobibliografia este dedicată unuia din cei mai valoroşi 
savanţi din Moldova, distinsului om de cultură Dumitru 
Batîr. Personalitate distinctă în peisajul ştiinţific al ţării, 
doctor habilitat în chimie, Dumitru Batîr consideră arta 
chimiei cea mai globală dintre arte. Lucrarea cuprinde 
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559 de monografii, studii ştiinţifice, articole publicistice, brevete de invenţie în 
limbile română, rusă, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, create de 
autor pe parcursul anilor. Printre titlurile de valoare necesită a fi menţionată 
o lucrare de excepţie - Dicţionarul de chimie şi tehnologie rus-român, lucrare 
distinsă cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii 
şi producţiei. Limitele cronologice ale bibliografiei cuprind patruzeci şi şapte de 
ani (1950 - 1997). Lucrarea este destinată cercetătorilor, profesorilor, studenţilor, 
dar şi elevilor, altor cititori dornici sa cunoască ascensiunea savantului pe treptele 
ştiinţei. Elaborarea acestei bibliografii a fost o onoare pentru specialiştii bibliotecii, 
doar a fost dedicată unui om de ştiinţă deosebit, care consideră că „bibliografia e 
poate începutul începuturilor, un fel de arhivă informaţională prin intermediul 
căreia ştiinţa universală – şi nu numai ea – intră în circulaţie, ajungînd în casa şi 
pe masa oricărui creator şi gînditor de pe meridianele lumii, asigurînd schimbul 
de idei şi concepte şi alimentînd incontinuu un climat de evoluţie şi prosperitate”.

2002

924. Oleg Stratulat : Biobibliografie / Inst. Naţ. de 
Economie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.-Şt. ; alcăt. : Z. 
Ivanov, N. Daliniţchi, A. Catană ; red. resp. : Z. 
Ivanov. – Chişinău, 2002. – 54 p.

 
Lucrarea bibliografică reflectă viaţa şi activitatea 

economistului, cercetătorului şi pedagogului Oleg 
Stratulat, care este nu „doar un martor pasiv al istoriei, 
ci şi un participant activ al acesteia” (N. Dabija), care 
consideră că ştiinţa şi spiritualitatea pot salva omenirea. 

Bibliografia inserează în exhaustivitate informaţiile privind activitatea didactică 
şi de cercetare în domeniul economic a lui Oleg Stratulat, precum şi cea în 
organele de stat, politice şi consultative din Republica Moldova. Au fost incluse 
lucrări ştiinţifice şi didactice, autoreferate şi manuscrise ale lucrărilor ştiinţifice, 
comunicări la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice, articole din reviste şi ziare ce 
reflectă activitatea autorului în perioada anilor 1986 – 2002.

Lista bibliografică a lucrărilor este armonios completată de articolul lui Nicolae 
Dabija „Vrednicie”, „Omul cu multe talente şi o singură vocaţie” al lui Dumitru 
Moldovan, „Stratul din Butuceni” al lui Vlad Ciubucciu şi „Economist: cercetător 
şi povăţuitor”, semnat de Zinaida Ivanov.
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2004

925. Ion Ustian : Biobibliografie / Min. Economiei al 
RM, Inst. Naţ. de Economie şi Inf., Bibl. Rep. Tehnol.-
Şt. ; alcăt. : V. Rotaru, A. Ustian, V. Ustian ; red. : Iu. 
Vronscaia, L. Chirilov ; resp. de ed. : V. Rotaru. – 
Ch., 2004. – 81 p.

În paginile lucrării sînt adunate 534 materiale publicate 
într-un interval de 45 ani, din anul 1959 pînă în anul 
2004, care reflectă activitatea publicistică a economistului 

şi cercetătorului Ion Ustian, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, 
fost prim-ministru al Moldovei. Lucrarea reuneşte informaţii sistematizate 
şi generalizate privind publicaţii apărute, atît sub aspectul economic, politic, 
didactic al activităţii domnului Ustian, cât şi publicaţii de interes general, astfel 
obţinîndu-se o imagine globală a personalităţii acestuia. Dintre publicaţiile 
reprezentative ale autorului ar putea fi menţionate cărţile publicate în anii 1999 
– 2002, cum ar fi: „Laureaţii Premiului Nobel în economie”, care s-a dovedit 
a fi o adevărată enciclopedie economică pentru tineret, „Omul produce scopuri: 
Eminescu şi economia teoretică „, „Puşkin şi economia politică“ şi „Dimitrie 
Cantemir – om de stat şi savant de anvergură enciclopedică”, ultimele două - 
publicaţii de limbă rusă. În ansamblu, bibliografia este concepută în baza tradiţiei 
întocmirii bibliografiilor personale şi conţine cîteva compartimente. După pre-
zentarea biografică a autorului, urmează conţinutul propriu-zis al lucrării, ce 
constituie lista bibliografică a publicaţiilor. Acest compartiment este structurat în 
funcţie de genul lucrărilor semnate de Ion Ustian, evidenţiindu-se aparte cărţile 
şi broşurile, materialele publicate în cărţi, articolele din reviste şi ziare, lucrările 
metodico-didactice, recenziile şi materialele nepublicate. Acestea, la rîndul lor, sînt 
sistematizate în ordine cronologică, iar în cadrul fiecărui an – în ordine alfabetică. 
Cel mai mare capitol al lucrării vizează materialele din publicaţii periodice, în 
mare parte, din ziare. Compartimentul lucrărilor nepublicate include materiale 
din timpul activităţii autorului în organele centrale, care au avut un impact 
pozitiv asupra dezvoltării economice a Moldovei.
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PUBLICAŢII ÎN SERIE

1998

926. Consiliul Biblioteconomic Naţional : Bul. inf. 
sem. / Inst. de Cercet. Şt. în domeniul Inf. Teh. – 
Economice, Bibl. Rep. de Inf. Tehnol.-Şt. – Ch., 
1998. –
 Nr 1. – 14 p.
 Nr 2. – 27 p.

Editarea în anul 1998 a două numere ale buletinului 
informativ semestrial al CBN a constituit o primă în-
cercare de a reflecta activitatea organului de conducere 

profesional în domeniul biblioteconomic într-o publicaţie aparte. Dar posibilităţile 
editoriale limitate ale Bibliotecii au condus la faptul că această iniţiativă nu a avut 
continuare. De fapt, în scopul asigurării transparenţei activităţii CBN, acesta ar 
trebui să realizeze o publicaţie proprie, care să fie accesibilă întregii comunităţi 
a bibliotecarilor. Cele 2 numere ale buletinului au relatat informaţii importante 
din activitatea CBN: Consiliul Biblioteconomic Naţional: reflecţii şi totalizări, 
articol semnat de Ion Rabacu, preşedinte CBN la acel moment; informaţii privind 
şedinţele CBN şi subiectele discutate în cadrul acestora; demersuri şi scrisori 
către organele de resort vizînd problemele ce ţin de salarizarea bibliotecarilor, 
comasarea bibliotecilor şi scrisorile de răspuns ale ministerelor respective; pro-
gramul de activitate a CBN; componenţa comisiilor CBN; programul de stat 
pentru informatizarea SNB; Programa disciplinei şcolare Învăţămînt bibliologic 
etc.
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Director general: Alexandru TARLAJANU
E-mail:             insm@standard.md 

Adresa:           str. E.Coca nr. 28, MD- 2064,Chişinţui, Republica Moldova,
Tel:                  218 432, 218 403
Fax:                 74 86 55
Web:               http://www.standard.md 
E-mail:            insm@standard.md 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE

Cataloage

927. Catalogul Documentelor Normative 2006 : În 
vol. / Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. 
Moldova ; alcăt. : Inst. Naţ. de Standardizare şi 
Metrologie. – Ed. ofic. – Ch., 2006. – Vol.1-3
          Vol. 1. – 2006. – 456 p
          Vol. 2. – 2006. – 895 p.
          Vol. 3. – 2006. – 343p.

Catalogul documentelor normative este o publicaţie 
oficială a Serviciului Standardizare şi Metrologie al 
Republicii Moldova şi apare anual. Prezentul Catalog 
include documentele normative de standardizare în 

vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1ianuarie 2006.
Catalogul documentelor normative publică informaţia referitoare la standardele 

noi apărute, standardele înlocuite sau anulate, modificările la standardele în 
vigoare. Lista standardelor naţionale în vigoare este prezentată pe domenii, grupe 
şi subgrupe conform „Clasificatorului standardelor moldovene CRM 008 - 2002”, 
identic cu clasificatorul internaţional al standardelor ICS.

Catalogul este format din 3 volume:* Volumele 1 şi 2 – Standarde naţionale, 
precum şi internaţionale, regionale (europene şi interstatale) şi ale altor ţări, 
adoptate ca naţionale pe teritoriul Republicii Moldova* Volumul 3 (INDEX 
numeric) – Indicativele standardelor naţionale, în ordine numerică.
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928. Catalogul Documentelor Normative în Do-
meniul Metrologiei 2007 / Serviciul Standardizare 
şi Metrologie al Rep. Moldova ; alcăt. : Inst. Naţ. de 
Standardizare şi Metrologie. – Ed. ofic. – Ch., 2007. 
– 33 p.

Catalogul conţine lista documentelor normative în 
domeniul metrologiei în vigoare în Republica Moldova 
la data de 1 ianuarie 2007.
Catalogul este structurat în următoarele compartimente:
- regulamente şi proceduri;
- reglementări tehnice de metrologie;

- proceduri de măsurare;
- norme de metrologie;
- documente normative interstatale adoptate ca documente normative naţionale;
- norme tehnice de metrologie române adoptate ca documente normative naţionale

PUBLICAŢII ÎN SERIE

929. Buletinul de standardizare 2008 :  Publ. ofic. / 
Serviciul Standardizare şi Metrologie al Rep. Mol-
dova ; alcăt. : Inst. Naţ. de Standardizare şi Metrologie. 
– Ch., 2008.

„Buletinul de Standardizare” – publicaţie oficială pe-
riodică bilunară a Serviciului Standardizare şi Metrologie 
al Republicii Moldova – unică sursă, care conţine infor-
maţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea con-
formităţii naţionale şi interstatale (internaţionale), se pu-
blică din anul 1994.
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235
Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a 
UASM  49, 50, 52-55
Bibliologie : [rez. comunic. secţiunii]  622
BiblioScientia : rev. şt. – practică  883
Bibliotec@ase.md : Bul. al Bibl. Acad. de St. Econ.  449
Biblioteca : [rez. comunic. secţiunii]  461-463
Biblioteca academică 1928-2003: (Istorie, evoluţie, personalităţi, evocări)  
800
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice  553
Biblioteca ASEM la întâlnirea celor două milenii sau un deceniu de 
activitate  407
Biblioteca Centrală Universitară (1946-1996) : Ind. bibliogr  26
Biblioteca contemporană în proces de înnoire şi modernizare  119
Biblioteca institutului : Agenda cititorului Bibl. I. P. S. B.  267
Biblioteca Polirom : Bul. inform.  294
Biblioteca publică : Linii directoare IFLA / UNESCO pentru dezvoltare  1
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă: 1933 – 2003  40
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică : ghid  907
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 2009 - an al creativităţii şi 
inovării  897
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2009 : progr. de 



activitate  896
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2010 : progr. de 
activitate  898
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în anul 2011 : progr. de 
activitate.  900
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Anul 2010 sub brandul 
„Culturii informaţionale” : rap. de activitate  899
Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică 2008 : rap. de activitate  
895
Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică în 
anul 2008 : progr. de activitate  894
Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line 2008 - 2010  174
Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi (1945 - 2010)  176
Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0 : inovaţie şi informaţie 
pentru toţi, conf. şt.  384
Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare  95, 97

Biblioteca Ştiinţifică – Centru informaţional indispensabil procesului 
educaţional şi ştiinţific : Importante realizări 2007  87
„Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani în rolul de partener şi inovator al 
procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară”  121
Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Alecu Russo”. Activitatea 
ştiinţifică : Realizări 2006-2010 ; Strategie 2011-2015  90
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţi de Stat „Alecu Russo”. Zilele 
Bibliotecarului : program  340
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi  125, 136, 
137
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” : Ghid pentru 
utilizatori  352
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi : 
îndrumar informativ  272
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi [Resursă 
electronică]  388
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo – 65 : Ghid  353 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” : Ghid  321
Biblioteca Ştiinţifică în 2008  330
Biblioteca Ştiinţifică pe web 322
Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu 
comparativ 2010 – 2011  395
Biblioteca Ştiinţifică Universitară : Ghid pentru cititori  273
Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. în 
limba rom. şi engl. 269
Biblioteca Ştiinţifică Universitară din oraşul Bălţi : Prospect inform. în 
limba rom., engl., germ. şi fr. 270
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Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2007-2009  84
Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2010-2011  88
Biblioteca U.T.M. [on-line]  527
Biblioteca ULIM în anul 1999: strategii şi priorităţi  564
Biblioteca ULIM în anul 2000 : progr. de activitate  565
Biblioteca ULIM în anul 2001 : progr. de activitate  568
Biblioteca universitară bălţeană la 60 ani  74
Biblioteca Universităţii „Alecu Russo” la 50 de ani : bibliogr. selectivă  
156
Biblioteca Universităţii – centru de informare şi documentare  532
Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova  566, 569
Bibliotecarii ULIM : dicţ. biobibliogr.  636
Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar  124
Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale  3, 561
Biblioteci universitare din Suedia. Identitate şi schimbări  567
Bibliotecile din instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate  
25
Bibliotecile din Marea Britanie : raport asupra vizitei de docum. a 
bibliotecarilor ULIM în Marea Britanie, 17-28 iul. 2001  570
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. statist. 2006  10, 85
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010  11, 
91
Bibliotecile şi accesul liber la informaţie [Casetă audio]  118
Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor  255
Biotehnologii vegetale : Ind. bibliogr.  51
Blog de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării  789
Blog de formare profesională continuă  788
Blogul Bilioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
393
Bloguri profesionale instituţionale: [ale DIB : pliant]  783
Boris Boincean : biobibliografie  206
Boris Melnic : biobibliografie  33
Buletin bibliografic : publ. intrate în col. Bibliotecii  521
Buletin bibliografic al cărţilor străine intrate 
în Biblioteca U.T.M. (1993-1994)  522
Buletin informativ „Donaţie”  254
Buletinul ABRM : Publ. periodică  20
Buletinul de standardizare 2008 :  Publ. ofic.  929
Buletinul informativ Achiziţii recente  390
Busuioc - dar al pămîntului : Materiale metodice  231
C
Calea buletinului de cerere în Bibliotecă : Hartă-traseu  100
Calea documentului în Bibliotecă : Hartă-traseu  101
Campania „Săptămâna Accesului Deschis”, 18-24 oct. 2010  771



Campania în sprijinul Absolventului ULIM  667, 668
Campania în sprijinul Absolventului, ediţia 2011: concept  617
Campania universitară „O persoană activă este una bine informată”, 27 
sept. – 3 oct. 2010  772
Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog  212
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii. Fasc. 2  163
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii. Fasc. 3  175
Carte rară şi Cărţi cu autograf în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”  354
Cartea Moldovei (sec. XVII – încep. sec. XX)  846 
Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX)  177
Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii Fasc. 1  159
Cataloage de bibliotecă : ghidul utilizatorului  643
Cataloagele bibliotecii : Ghid de utilizare  530
Catalogare Indexare : Bul inform. al Comisiei ABRM „Catalogare 
Indexare„  22
Catalogul Documentelor Normative 2006 : În vol.  927
Catalogul Documentelor Normative în Domeniul Metrologiei 2007  928
Catalogul electronic  (On-line Public Acces Catalog)  661
Catalogul electronic al Bibliotecii : Paşaport  102
Catalogul electronic OPAC : Hartă-traseu  103
Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare şi specializate din 
Republica Moldova  14, 213
Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene  211
Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi 
specializate din Republica Moldova  13, 210
Catalogul publicaţiilor periodice existente în colecţia BRŞA  64
Catalogul publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii A.S.E.M.  
444, 451
Cărţi rare din colecţia Koch : Ind. bibliogr  396
Cărţi rare din colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic : 
catalog  728
Căutarea rapidă a informaţiei necesare în Internet : ghid  282
CD a ONU  355
CD al ONU la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii bălţene 5ani de 
activitate, 17-25 oct. 2005 : program  307
Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB ?  670
Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB ULIM?  669
Centru de Documentare a ONU : Ghid  295
Centrul de Informare şi Documentare O.N.U.  275
Centrul de Informare şi Documentare ULIM  757
Centrul de Informare şi Documentare ULIM : ghidul utilizatorului  644
Centrul Manifesrtări Culturale  356
Centrul Marketing şi Activitate editorială  357
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Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice şi fizice la Universitatea 
de Stat din Moldova (1946 - 2000)  27
Chipul învăţătorului în literatura artistică moldovenească  143
Ciclul activităţilor, prilejuite de consemnarea a 20 de ani de la 
fondarea ULIM/DIB  603
50 de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice Universitare din Bălţi [Casetă audio]  271
Clinica Informaţională : ghidul utilizatorului  671, 672
Club ONU Nord : Bul. inform.  256
Clubul Bibliografilor „BiblioArtis” – iniţiativă profesională a DIB în
anul 2010  784
Clubul BiblioSpiritus : Concept  104
Codex DIB : doc. de reglementare, la 1 oct. 2007  606
Colecţia “Publicaţii FAO”: bul. bibliogr.  71
Colecţia e-Books : [cadru conceptual-tehn.]  612
Colecţia e-Books: organizare şi utilizare  773
Colecţia e-Professio : concept  613
Colecţia naţională de brevete şi asistenţă informaţională în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale in Republica Moldova  885 
Colecţia naţională de documente în domeniul Proprietăţii Industriale : 
Ghid  886, 906
Colecţia Periodice la DIB  763
Colecţia publicaţii periodice de la la finele sec. XIX - începutul sec. XX : 
bibliogr. selectivă  179
Colecţia Referinţe  764
Colecţie de CD-uri Fondul Wilhelmi  328
Colecţii ale structurilor naţionale / internaţionale în Biblioteca Ştiinţifică 
a Universităţii de Stat „Alecu Russo”  358
Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”  359
Comitetul Helsinki pentru Drepturile omului din Republica 
Moldova(CHDOM), Filiala Bălţi  308
Concept al e-Buletinului informativ „InfoConferentia”  618
Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova  
560
Conceptul organizării reuniunilor ştiinţifice de către Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic  608
Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiinţa informării” 2004 - 2007  12, 209
Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010)  15, 214
Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţa informării – Anul 2008”  341
Conferinţa Ştiinţifică aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul 
de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică 
universitară, 15 decembrie 2010 : Program [online]  360



Conferinţa Tehnico - ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor 
şi Studenţilor, 7-9 oct. 2004, Chişinău  460
Conferinţe, simpozioane ştiinţifice organizate de Universitatea Tehnică a 
Moldovei. (1964 - 2004) : ind. bibliogr.  496
Confluenţe Bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform. a Bibl. 
Şt. 
a Univ. de Stat „Alecu Russo”  259
Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a 
infrastructurii informaţionale în procesul didactico - ştiinţific universitar”  
120
Consiliul Biblioteconomic Naţional : Bul. inf. sem.  926
Constantin Gluşco : biobibliografie  512
Constantin Stere : scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : 
biobibliografie – invenţie la lecturi şi investigaţii  880
Contabilitate, audit şi analiza activităţii economice : Bibliografie (1990-
1998)  430
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept  173
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie  167
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945-2005) : 
bibliogr. selectivă  168
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică. 
Matematică şi Informatică  172
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine 
(1954-2004) : bibliogr. selectivă  166
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie 
Muzicală : bibliogr. selectivă  169
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi 
Asistenţă socială  170
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu 
Russo” 2005-2010 : bibliogr. retrospectivă  180
Crearea vedetelor de subiect în procesul de Catalogare a documentelor 
bibliografice  540
Creativitatea bibliotecarilor şcolari: algoritm logistic  736
Creativitatea bibliotecarilor: identificare şi valorificare : materiale în 
sprijinul formării continue a bibliotecarilor  741
Critica şi ştiinţa literară în Moldova ( 1991- 1995 ) : Ind. bibliogr.  856
Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1924-1965)  844 
Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1981-1985)  842 
Critica şi ştiinţa literară în Moldova (1986-1990)  847 
Cu faţa spre Terra : săptămîna ecologică (20-28 aprilie)  309
Cultura informaţiei : curs de lecţii : 10 module  242
Cultura informaţională a beneficiarilor  754
Cum să utilizezi cartea : Agenda studentului din anul întîi  263
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Cum se conspectează un document  759, 774
Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale  
252
D
Departamentul Informaţional Biblioteconomic  585, 593, 673, 760
Departamentul Informaţional Biblioteconomic – cheia succesului tău!: 18 
motive pentru a vizita DIB  775
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : Direcţii strategice de 
activitate. 2002 – 2005  571
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport anual : 2001  574
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport anual : 2002  575
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 2003  
578
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate  580
Departamentul Informaţional Biblioteconomic : raport de activitate 2006  
586
Departamentul Informaţional Biblioteconomic 
al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova 1992-2008  679
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2002  572
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2006  584
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2008  587
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în anul 2009  594 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în serviciul comunităţii 
universitare : raport de cercet.  582
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM  în anul 2004  579
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM  în anul 2005  581
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. Informaţie 
generală : ghidul utilizatorului  645
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM: modelarea 
viitorului, analiza prezentului, interpretarea trecutului (1992 – 2002)  559
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2009  765
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2010  776
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: admiterea 2011  785
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Creativitate, Inovaţie, 
Imaginaţie : rap. de activitate 2009  598
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: productivitate, progres, 
putere : rap. de activitate 2008  595
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: un nou impuls pentru 
ascensiune 588
Departamentul Informaţional-Biblioteconomic în anul 2003  577
Depozit Legal Universitaria : Instrucţiune tehnol.  105
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  248
Descrierea bibliografică a documentelor : ghid în sprijinul implementării 
standardului interstatal ГОСТ 7.1-2003  614
Design poetic: [versuri]. 528, 529
Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai 
Senatului  123
Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context 
european şi mondial, conf. şt. intern (2006; Chişinău)  419
Dicţionar de termeni utilizaţi în activitatea managerială : român - englez- 
francez – rus  421
Dicţionar francez-român de economie şi drept  420
Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: 
concepte, experienţe, orientări  630
Dimitrie Cantemir – 330 : Program – invitaţie  283
Din practica aplicării CZU în Biblioteca Universităţii din or. Bălţi : Mapă 
metodică  232
Direcţii strategice de activitate 2006-2010  583
Distribuirea documentelor noi în colecţie : Instrucţiune tehnol.  106
Documente de reglementare în biblioteca instituţiei preuniversitare de 
învăţămînt : Documente tipologice  93
Documente didactice / metodice. Sala de Împrumut nr. 2  361
Donaţie de carte profesorului american Earl W. Snell  524
2003: Anul „Dimitrie Cantemir”  284
Drept : ghidul utilizatorului  646
Dumitru Batîr : biobibliografie  923
Dumitru Coval : biobibliografie  34
Dumitru Moldovan : Ind. biobibliogr.  432
E
EBSCO : information services – Informaţia electronică directă pentru 
biblioteci, elfL Direct  331
EBSCO Information services  323
EBSCO Publishing: baze de date  762
Ecologia, stresul, adaptarea : bul. Tematic  850
Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare 1989-1993  428
Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare 1994-1995  429
Economie : ghidul utilizatorului  647
Educaţia juridică a elevilor : (Ind. bibliogr. de recomandare)  151
Elaborarea materialului promoţional : Indicaţie metodică  107
Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice  737 
Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice : 
doc. oficiale şi electronice 738, 742
Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice : ed. aparte şi 
contribuţii (format tradiţional şi electronic)  743
Elena Belinschi : biobibliografie  190
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Elena Dragan : biobibliografie  204
Eliminarea documentelor din colecţie : Instrucţiune tehnol.  108
Emil Rusu la 60 de ani : biobibliografie  699
Eugen Martâncic : biobibliografie  689
Eugeniu Pokatilov : biobibliografie  35
Expoziţii de documente : Indicaţie metodică  109
Expoziţii tematice on-line : Hartă-traseu  110
F
Farmacie : ghidul utilizatorului  648
Fauna şi ecologia animalelor din Moldova. 1979-2000 : ind. bibliogr.  849
Filiala Bibliotecii Institutului Goethe  324, 332
Filologie : ghidul utilizatorului  649
Fitotehnie : minitezaur  42
Fondul de carte Wilhelmi  329
Forme şi metode noi aplicate în procesul de muncă al Bibliotecii  228
Franţa. Cărţi. Moda şi...Napoleon : Expoziţie de cărţi (sec. XVIII-XX) şi 
piese rare din col. bibliofilului bălţean Iulius Popa  285
G
Genuri şi tipuri de documente în colecţiile DIB  766, 777
Gestionarea Fondului de Schimb : Instrucţiune tehnol.  111
Gheorghe Duca : biobibliografie  36
Gheorghe Ghidirim : biobibliografie  403
Gheorghe Popa : Biobibliografie  191
Gheorghe Postică la 50 de ani : biobibliografie  700
Ghid pentru utilizatori  304, 333, 342
Ghidul Bibliotecarului  129, 138
Ghidul Bibliotecarului şcolar  139
Ghidul bibliotecii  640 
Ghidul Bibliotecii ASEM  422
Ghidul Licenţiatului (Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere) 
128
Ghidul licenţiatului şi masterandului (Prezentarea referinţelor şi a 
citărilor din alte opere)  132
Ghidul lucrărilor de referinţă  425
Ghidul resurselor electronice de profil agrar  43
Ghidul utilizatorului  130, 134, 427
Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999)  555
Grigore Belostecinic – Promotor al ştiinţei, învăţământului şi Reformelor 
economice : (studiu biobibliogr.)  441
Grigore Junghietu la 65 de ani : biobibliografie  701
H
Harta literară a scriitorilor -profesori bălţeni  126
Harta tehnologică a procesului de elaborare a lucrărilor bibliografice 
gen „Publicaţii ale Facultăţii/Institutului …”  619



Hrişcev. Membru - corespondent al AŞM: ind. biobibliogr.  437
I
Ieremia Zota : biobibliografie  404
Ilie Borziac la 60 de ani : biobibliografie  717
Incontestabile Valori Bibliofile din Colecţia Personală a lui Iulius Popa  
286
Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari  133
Indicele literaturii sovietice cu privire la economia naţională a Moldovei 
(1969 - 1974)  471
Indicile bibliografic al revistei „Octombrie” pe anii 1931-1956  811
Industria uşoară  495
Influenţa adaosurilor (organice, neorganice, moleculare) la uniformităţii 
distribuirii metalelor. 1990-2000 : bibliogr. selectivă  851
InfoAgrarius : Rev. teoretico-practică  73
Informare Bibliografică şi Documentare  287
Informare şi documentare – principalele funcţii ale bibliotecii: microses. 
de comunic.  904
Informatica. Programare : Ind. Bibliogr. 543
Informatizare computerizată : Curs de lecţii pentru studenţii 
anului I (Lecţia nr. 4)  236
Informatizarea învăţămîntului  160
Informaţie-sinteză pe marginea participării Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic la Concursul republican „Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale”  589
Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către bibliotecarii 
responsabili de relaţiile cu Facultăţile USB în tura prin spaţiile Bibliotecii  
334
informaţionale : [Semnalare bibliogr.]  915
InfoStand biblioteconomic: Bul. de inform. al Comisiei ABRM 
„Standardizarea activitatii de biblioteca” ABRM  21
Inginerie şi informatică : ghidul utilizatorului  650
Iniţiere în profesie  310
Instrucţiuni de utilizare a catalogului WebOPAC  533
Instruire bibliografică  423
Intrări noi în colecţia BRŞA: (iul.-dec. 2002)  72
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii A.S.E.M. : Bul. bibliogr.  446
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM : Bul. bibliogr.  450
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii ULIM  748
Intrări recente : Bul. inform.  258
Inventatori şi cercetători ai catedrei „Teoria Mecanismelor şi Organe de 
Maşini”: bibliogr. invenţiilor şi lucrărilor şt., 1964-2004  497
Inventatorii Facultăţii de Mecanică 1964-2004  498
Inventatorii Universităţii Tehnice a Moldovei 1964-2004  499
Invenţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM: bibliografie  56
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Invenţii create în Republica Moldova : ind. auxiliar : În vol.  909
Invenţii create în Republica Moldova : Ind. bibliogr : În  vol  908
Investeşte în viitor – investeşte în informaţie: Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic în anul 2010  599
Ion Ababii : biobibliografie  400
Ion Alexandru : biobibliografie  697
Ion Borşevici la 75 de ani : biobibliografie  702
Ion Bostan : biobibliografie  507
Ion Gagim : biobibliografie  196
Ion Hâncu : biobibliografie la 70 de ani  694
Ion Manoli : biobibliografie  186
Ion Panaşescu, savant şi profesor : secvenţe biobibliogr.  721
Ion Samusi : biobibliografie  509
Ion Ustian : biobibliografie  925
Istoria, arheologia, etnografia Moldovei 1918-1968  819
Istorie. Relaţii internaţionale. Ştiinţe politice : ghidul utilizatorului  651
Iulius Popa : biobibliogafie  197
Î
Închinare lui Ştefan Vodă: 500 ani de la trecerea în nefiinţă  296
Întreab@Bibliotecarul  778
Învăţământul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe 
de reformare în context european : conf. metodico-şt. (2006; Chişinău)  
417
J
The Jahn Teller Effect. 1937-1979 : a bibliografic review  836
Journal Donation Project  325
Journées de la Francophonie 20-31 mars 2003 : [Expozitie]  288
L
Larisa Bortă : biobibliografie  201
LEARN. SHARE. ADVANCE = AFLĂ. PARTICIPĂ. PROMOVEAZĂ : 
Săptă-mîna Intern. a Accesului Deschis la Informaţie, 24-30 oct., 2011 : 
Program  386
Let’s speak foreign languages : Foreign Languages and Literatures 
Department : User’s Guide  297
Libertatea intelectuală şi accesul la informaţie  7
Library guide  640
Lidia Stupacenco : biobibliografie  198
Limba şi literatura moldovenească (1958 -1983) : indice bibliogr.  838
Lingvistica sovietică moldovenească (1924-1974)  823
Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a 
lungul întregii vieţi  9, 411
Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în 
Biblioteca U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2001-2003  406
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de 



comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2008  853
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de 
comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2010  857
Lista publicaţiilor intrate în Biblioteca USMF „Nicolae Testemiţanu” 
perioada 1998-2001 : Bul. bibliogr.  405
Literatura ştiinţifică şi beletristică. Sala de Împrumut nr. 1  362
Literatură în limbi străine  335
Lucrările profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie muzicală (1990-
2003)  164
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008  261
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1990 - 1995  157
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. 1995 - 2000  161
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2002  257
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2007  260 
Lucrările universitarilor bălţeni : Anuar 2009 : bibliogr. selectivă  262
Lucrul individual – formă de organizare a procesului de învăţămînt : 
Abordare metodică  250
Lumină şi speranţă : expoziţie de carte religioasă dedicată preotului 
Cheorghe Armaşu din s. Petreni, Drochia  311
Lunarul ecologic 5-21 aprilie 2006  312
M
Management educaţional : bibliogr. selectivă  165
Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare  2, 409
Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova, Conf. 
Intern. (2; 2001; Chişinău)  416
Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova, Conf. 
Intern. (3; 2006; Chişinău)  418
Managementul resurselor umane. Utilizarea raţională a personalului 
de bibliotecă  734
Manualul de Identitate  140
Manuscrise depuse în Institutul Naţional de Economie şi Informaţie în 
anul 2003 : Ind. bibliogr.  910
Margareta Tetelea : Volum omagial  208
Maria Dorogan la 75 de ani : biobibliografie  703
Maria Duca : Membru corespondent al A.Ş.M., Dr. habilitat în biologie, 
profesor universitar, Rector Universitatea A.Ş.M. : biobibliografie  881
Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie  199
Marketing şi biblioteca universitară. Biblioteca universităţii şi studenţii : 
interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor  408
Master-class la DIB : concept  615
Mediateca  363
Mediateca propune colecţia de CD-uri şi DVD-uri  364
Medicină clinică : ghidul utilizatorului  652
Medicină generală : ghidul utilizatorului  653
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Medicină veterinară : webliografie  57
Metoda veritabilă pentru a administra documentarea  424
Metodica calculării indicatorilor de performanţă (în baza datelor 
statistice ale Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
pentru anul 2006)  249
Metodica educaţiei muzicale în învăţământul primar  546
Metodica predării limbii engleze : Suport  bibliogr.  548
Metodologia aplicării descrierii bibliografice a documentelor  69
Metodologia operării în Mapa Generală : Intranet  300
Mihai Cernencu : biobibliografie  691
Mihai Patraş : biobibliografie  692
Mihai Prigorschi : biobibliografie  698
Mihail Carauş : Ind. biobibliografie  434
Mihail Sadoveanu – 125: [activităţi culturale la Bibl. Şt.]  305
Mini-cursuri în cadrul Programului „Grija pentru Noii Beneficiari, ediţia 
2008 : progr. Analitice  744
Mitru Ghiţiu la 60 de ani : biobibliografie  706
Modernizarea serviciilor de informare, conf. intern (1997; Chişinău)  415
Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa Cuzneţov Secrieru: Doctor 
habilitat în pedagogie, profesor universitar  552
Moldova in foreign publications : Repertoriul bibliogr  445
Monumente arhitecturale din Moldova  494
Mostre de referinţe bibliografice:[cărţi, contribuţii, doc. electronice]  746
Movileanu, V. Formarea şi dezvoltarea mutagenezei induse la plantele 
de cultură în Republica Moldova : (Din istoria ştiinţei tehnicii în R.M.)  
891
Movileanu, V. Studiul genetic al fenomenului polyspadigismului 
(prolificaţiei) la porumb Zea mays L. în Republica Moldova : (Din istoria 
ştiinţei şi tehnicii în R.M.)  892
Multimedia : [Ghid]  277
Munca independentă a studentului : Ind. bibliogr. 1985-1990  154
N
Nadejda Şişcan : biobibliografie  435, 439
Natalia Burlacu : biobibliografie  712
Nicolae Filip : biobibliografie  184, 185
Nicolae Testemiţanu (1927-1986) : biobibliografie  401
Nicolae Ţâu : biobibliografie  718
Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare  117
O
O persoană activă este una bine informată : [în sprijinul Campaniei de 
Promovare a Accesului Liber la Informaţie]  779
Oficiul Documente în Limbi Străine  365
Oficiul Documente Muzicale  343, 366
Oficiul Documente Muzicale 30 de ani  313



Oficiul Publicaţii Muzicale  278
Oleg Stratulat : Biobibliografie  924
OPAC – TINLIB-300 : Ghid pentru cititori  274
OPAC: Online Public Acces  768
OPAC: Online Public Acces: [ghid pentru utilizatori]  674
P
Pagini de istorie a presei periodice basarabene  801
Paul Bran – economist, filosof, cercetător, pedagog: Medalion aniversar la 
70 de ani de la naştere : [biobibliografie]  442
Paul Bran : schiţă biobibliogr.  438
Pavel Parasca : biobibliogr.  688
Pavel Parasca : biobibliogr. la 70 de ani  722
Părerea Dumneavoastră? Ваше мнение? : [Chestionar]  67
Pedagogia inovatoare : esenţă, polivalenţă, posibilităţi de explorare 
creativă : Ind. bibliogr. 1980-1990  155
Perfecţionarea managementului resurselor informaţionale şi 
documentare ca factor de dezvoltare a societăţii informaţionale în 
Republica Moldova  458, 459
Petru Galeţchi (1938-2004) : biobibliografie  402
Petru Roşca : biobibliografie  695
Petru Roşca la 70 de ani : biobibliografie  709
Pictori celebri din Basarabia 1887-1940 : Ghid  536
Plan de activitate ştiinţifică a Departamentului Informaţional 
Biblioteconomic pentru anul 2011  604
Planificarea în biblioteca instituţiei preuniversitare de învăţămînt : 
Indicaţii metodice  230
Planul de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru anii 1966 – 1968  77
Planul anual de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru anii 1967 – 1978  79
Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Institutului Pedagogic de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi pentru anii 1979-1991  81
Planul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi pentru anii 1992 – 2006  83
Politica de Dezvoltare a Resurselor Documentare şi Informaţionale ale 
Departamentului Informaţional Biblioteconomic  596
Politica de evaluare/promovare în Biblioteca Ştiinţifică  246
Politica de gestionare a cererilor în BŞU : Mapă metodică  238
Politicile de Resurse Umane ale Departamentului Informaţional 
Biblioteconomic (2008-2012)  590
Popa: Drumul ascensiunii: studium in honorem  723
Popeasca : [monogr. satului]  562
Postmodernism : bibliografie. Cronologie : 1970-2010  549
Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare  135
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Prezentarea unei reviste bibliografice : Indicaţie metodică  112
Pro – Libris : bul. inf. al Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM  749-753
Pro Libris [Resursă electronică]  790
Problemele economiei de piaţă : [Semnalare bibliogr.]  912
Problemele resurselor acvatice în Moldova : 
ind. bibliogr. retrospectiv (2006-2009)  858
Problemele resurselor acvatice în Moldova. 1994-2005 : 
bibliogr. retrospectivă  852
Procese-verbale de casare a documentelor în B.Ş.U. or. Bălţi  233
Profesia de inginer şi societatea : bibliografie  502
Profesionalism. Vocaţie. Devotament : (Academicianul Haralambie 
Corbu la 70 de ani) : biobibliografie 864
Program „Grija pentru Noii Beneficiari : ediţia 2006”  758
Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2008”  761
Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2009”  767
Program „Grija pentru Noii Beneficiari: ediţia 2010”  780
Program de activitate pentru anul 1998 al Bibliotecii Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova  563
Program de cercetare sociologică a nevoilor de informare şi studiu a 
utilizatorilor BŞU (anchete, chestionare, interviuri, teste)  239
Program de funcţionare a Şcolii BibIns : [anul 2011]  747
Program de integrare/adaptare a noului angajat : Mapă metodică  243
Program: „Grija pentru noii beneficiari” [Resursă electronică  675
Programa analitică la disciplina „Bazele culturii informaţionale”  244
Programul aplicativ Achiziţii noi : Instrucţiune tehnol.  113
Programul Noul Utilizator : Hartă-traseu  114
Programul Roman NetSend  127
Programul specializat de bibliotecă Q-Series  539
Proiect Tempus-Tacis  „Library Training in Moldova” : activităţi şi 
realizări  573
Promovarea Bibliotecii prin site-ul şi reţele de socializare online  367
Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion Madan : biobliografie  440
Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan la 65 de ani  436
Psihologie : ghidul utilizatorului  654
Psihologie. Pedagogie. Ştiinţe Naturale. Ştiinţe Exacte. Ştiinţe Aplicate. 
Filologie Rusă. Filologie Ucraineană. Sala de lectură nr. 3  279
Publicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic 1992-2008)  
680
Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor U.T.M. (1964 - 2004) : bibliogr. 
selectivă  500
Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor U.T.M.(1964-2009)  504
Publicaţii ale profesorilor ULIM, anii 2002-2007  676
Publicaţii ASEM 2005 [Resursă electronică]  452
Publicaţii ASEM 2006 [Resursă electronică]  453



Publicaţii ASEM 2007 [Resursă electronică]  454
Publicaţii ASEM 2008 [Resursă electronică]  455
Publicaţii ASEM 2009 [Resursă electronică]  456
Publicaţii ASEM 2010 [Resursă electronică]  457
Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific (1967-2006) : bibliografie  916
Publicaţii electronice de referinţă în domeniul agriculturii şi ştiinţelor 
adiacente  44
Publicaţii intrate în colecţia bibliotecii : Bul. bibliogr.  523
Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modif. şi compl. la lista publ. 
pentru anii 2007-2008] : [Resursă electronică]  681
Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modif. şi compl. la lista publ. 
pentru anii 2008-2009]: [Resursă electronică]  682
Publicaţii semnate de Andrei Galben : [modificări. şi compl. la lista publ. 
pentru anii 2008-2010]: [Resursă electronică]  686
Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. select. 2000 – 
2005  171
Publicaţiile Băncii Mondiale la Bălţi  336, 368
Publicaţiile Bibliotecii Ştiinţifice în anul 2005  314
Publicaţiile Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale  677
Publicaţiile Facultăţii Limbi Străine: (1993 – 2008)  683
Q-Series OPAC : Ghid  534
R
Raisa Evsiukova : biobibliografie  726
Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării : Culeg. de rez.  884
Raport cu referire la activitatea ştiinţifică a Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic pentru anul 2008  591
Raport de activitate 2009. Academia de Studii Economice din Moldova. 
Biblioteca Ştiinţifică  412
Raport de activitate 2010. Academia de Studii Economice din Moldova. 
Biblioteca Ştiinţifică  413
Raport de activitate a Bibliotecii  Ştiinţifice a Institutului Pedagogic 
„Alecu Russo” pentru anii 1978 – 1990  80
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo” 
pentru anii de  învăţămînt 1961-1976  76
Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo” 
pentru anii 1966 – 1977  78
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 1991 – 2007  82
Raport de activitate a Bibliotecii Ştiinţifice pentru anii 2008 – 2010  89
Raport de autoevaluare pe marginea participării Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic la Concursul Republican „Biblioteca – 
partener în promovarea proprietăţii intelectuale”  592
Raport privind activitatea ştiinţifică a Departamentului Informaţional 
Biblioteconomic privind anul 2009  597
Raport privind activitatea ştiinţifică a Departamentului Informaţional 
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Biblioteconomic pentru anul calendaristic 2010  600
Raport statistic: termeni şi definiţii  86
Realizări ştiinţifice ale profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” (1990- 2004) : bibliogr. selectivă  542
Realizări ştiinţifice ale profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” (2005-2006) : bibliogr. selectivă  544
Realizări ştiinţifice ale profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” (2007-2008) : bibliogr. selectivă  545
Recomandări privind completarea chestionarului Fişierului de autoritate 
ULIM (persoane fizice) în TINLIB  739
Referinţe bibliografice : norme şi stiluri de citare : ghid practic  802
Regină cărţii în Nord ; Colecţie de carte rară ; Arta cărţii [Resursă 
electronică]  389
Regulament privind constituirea şi ţinerea la zi a colecţiei e-Portofolii 
educaţionale ale profesorilor ULIM : aprob. la şedinţa Consiliului 
Educaţional ULIM  607
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Republicane 
Tehnico-Ştiinţifice în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 
: aprob. prin hotărîrea Consiliului Şt. al IEFS nr. 9 din 12.09.2009  902
Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a „Colecţiei cu 
autografe”: [cadru conceptual-tehn.]  609
Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a „Colecţiei publicaţiilor 
cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”: [cadru conceptual-tehn.]  611
Regulament privind organizarea şi ţinerea la zi a Colecţiei Periodice : 
[cadru conceptual-tehn.]  610
Regulament privind prestarea serviciilor informaţionale/documentare 
de către Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică : aprob. de către 
Consiliul Şt. IEFS din 23.05.2008  901
Regulamentul cu privire la structura şi regulile de prezentare în cadrul 
IEFS a Raportului asupra lucrării de cercetare ştiinţifică : aprob. de către 
Consiliul Şt. IEFS din 25.10.2009  903
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului 
Informaţional Biblioteconomic (DIB)  605
Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice  8, 70
Repertoriul Publicatii periodice (Reviste) abonate de Biblioteca Ştiinţifică 
Universitară  391
Repertoriul Publicatii periodice (Ziare) abonate de Biblioteca Ştiinţifică 
Universitară  392
Repertoriul publicaţiilor periodice 2008 : ind. bibliogr.  919
Repertoriul publicaţiilor periodice 2009 : ind. bibliogr.  920
Repertoriul publicaţiilor periodice 2010 : ind. bibliogr.  921
Repertoriul publicaţiilor periodice 2011 : ind. bibliogr.  922
Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de Biblioteca ULIM  729, 730



Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de bibliotecile ştiinţifice din 
or. Chişinău, a. 1995 : Ind. bibliogr.  917
Repertoriul publicaţiilor periodice abonate de BRTŞ în 
anul 2005 : Ind. bibliogr.  918
Repertoriul publicaţiilor periodice abonate pentru anul ... :  516
Repertoriul publicaţiilor periodice primite în anul 1997 şi abonate pentru 
anul 1998  514
Repertoriul publicaţiilor periodice primite în anul 2000 şi abonate pentru 
anul 2001 : ind. bibliogr.  515
Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare [on-line]  525
Resurse Informaţionale. Biblioteca ASEM  426
Resurse naturale şi protecţia mediului : [Semnalare bibliogr.]  913
Resurse. Servicii. Produse : DIB în serviciul comunităţii universitare   786
S
Sala de Împrumut la domiciliu nr. 1  Literatura ştiinţifică şi
beletristică : Ghidul tău  299
Sala de Împrumut la domiciliu nr. 2 Literatură metodică şi 
didactică : Ghidul tău  298
Sala de Lectură Nr. 1 : ghidul utilizatorului  655
Sala de Lectură Nr. 3. Filologie romano-germanică  656
Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2  657
Salon „Scientia”, ediţia 2009 (publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice 
ULIM) : program, activităţi  769
Salon „Scientia”, ediţia 2011 : concept  620
Să vorbim limbi străine. Secţia Literatură în Limbi Străine  289
Sănătatea publică în Republica Moldova : Ind. bibliogr. 1986-1990  398
Sănătatea publică în Republica Moldova : Ind. bibliogr. 1991-1995  399
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis  781
Săptămîna ecologică 20-28 aprilie  315
Săptămîna Internaţională a Accesului deschis la Biblioteca Ştiinţifică, 19-23 
octombrie : program  344
Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi : monografie. 
Biobibliogr. In honorem Ludmila Corghenci  685
Secolul XXI - secolul comunicării: aspecte etico-morale  6, 631
Secţia Automatizare  280
Secţia Bibliologie : [rez. comunic.]  621
Seminare, conferinţe, activităţi expoziţionale : program  345
Semnele profesionale ale Anului Biblioteconomic 2009 la DIB  782
Sergiu I. Chircă : Ind. biobibliogr.  433
Seriale abonate: [de către DIB, pentru anul 2011] : e-Buletin [Resursă 
electronică]  791
Seriale achiziţionate: [de către DIB] [Resursă electronică]  792
Servicii comunale. Arhitectură. Construcţii. Design : [Semnalare 
bibliogr.] 914
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Serviciile Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „Ion Creangă”: Ghid  537
Serviciul Catalogare Indexare  369
Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate  370
Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor  371
Serviciul Documentare / Informare Bibliografică : [Bibl. Şt. Uiv. Bălţi]  
337
Serviciul Documentare / Informare bibliografică : ghid  372
Serviciul electronic: „Întreabă bibliotecarul”: Ghidul utilizatorului  373
Serviciul Informare Bibliografică şi Documentară  755
Serviciul Informatizare  374
Serviciul Literatură în Limbi Străine 1986-2006  317
Serviciul Literatură în Limbi Străine 20 de ani  316
Serviciul Literatură Naţională  281
Serviciul Organizarea şi Conservarea Colecţiilor  375
Serviciul Referinţe Bibliografice : Ghidul utilizatorului  376
Serviciul Relaţii cu publicul  756
Silvicultura Moldovei : ind. bibliogr. retrospectiv (2000 - 2010)  854
Simion Băncilă : biobibliografie  192
Simion Simionovici Cibotaru (1929-1984) : ind. bibliogr.  863
Simpozionul Anul bibliologic, ediţia a XVII-a 2007 : [ Bibl. Şt. Univ. Bălţi]  
338
Sistemul de cataloage în bibliotecă. Cataloagele tradiţionale  326
Sistemul de cataloage şi fişiere : Ghid de utilizare  531
Sistemul de formare/perfecţionare a personalului Bibliotecii Ştiinţifice : 
Mapă metodică  245
Spaţiul informaţional modern – o provocare pentru biblioteci  41
Stanislav Fotescu – profesor şi cercetător consacrat: biobibliografie  443
Statutul Clubului Bibliografilor „BiblioArtis”  616
Stepan Şveţ : activitatea creatoare a cercetătorului ştiinţific principal, 
doctor în ştiinţe chimice : biobibliografie  882
Stomatologie : ghidul utilizatorului  658
Strategia Bibliotecii Ştiințifice a Universității de Stat „Alecu Russo”
pe anii 2011-2015  92
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)  414
Strategia de dezvoltare şi modernizare a Bibliotecii Republicane Tehnico-
Ştiinţifice 2008-2012  893
Strategic Plan 2002 – 2005  576
Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar  
410
Subito. Document Dellvery Service : o cale de acces la informaţie  290
Subsistemul resurselor umane în bibliotecă: concept şi etape de realizare  
637
Svetlana Rusnac : biobibliografie  719
Symphonie en philologie majeure:  studium in honorem Elena Prus  684
Symposia Investigatio Bibliotheca 2009  633



Symposia Investigatio Bibliotheca 2010  634
Symposia Investigatio Bibliotheca 2011  635
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie  624
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2002  625
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2003  626
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2004  627
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2005  628
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2006  629
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare 
2007  632
Symposia Professorum. Seria Psihologie. Biblioteconomie. Ştiinţe Reale 
2000  623
Ş
Şcoala BibIns DIB: program de funcţionare pentru anul 2010  601
Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim.  19
Şcoala noului angajat : Curriculum  251
Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la întrunirile profesionale. 
Masa rotundă „ Accesul deschis în republica Moldova”, 14 octombrie : 
program  346
Ştiinţa informării : Dicţ. explicativ multilingv : (român – rus – francez - 
englez)  24
Ştiinţa în Moldova. 2006-2008 : bul. tematic  855
Ştiinţe ale comunicării Specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Infor-
maţională şi Arhivistică. Ciclul I – Licenţă, 3 ani de studii (180 ECTS)  377
Ştiinţe filologice. Sala de lectură nr. 2  301, 378
Ştiinţe reale : ghidul utilizatorului  659
Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă. Sala de 
lectură nr. 3  379
Ştiinţe socio-umane. Sala de lectură nr. 1  302
Ştiinţe socio-umanistice şi economice. Sala de lectură nr. 1  380
T
Tabele de clasificare zecimală : GHID (Pentru uz intern)  538
Tatiana Podoliuc : biobibliografie  707
Teatrul dramatic din Moldova Sovietică (1917 - 1960 )  840
Tehnologia obţinerii gemurilor şi confiturilor (dulceţurilor, jeleurilor şi 
altor produse similare). (1999-2010)  505 
Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : 
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biobibliografie. Memorii  511
Teodosie Pasecinic : biobibliografie  37
Teze de doctor depuse în colecţia BRŞA  65
Teze de doctor habilitat depuse în colecţia BRŞA  66
Teze de doctor în ştiinţe intrate în colecţia Bibliotecii U.T.M.  501
Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova 1994 – 
2003  888
Titularii brevetelor de invenţii acordate în Republica Moldova 1994 – 
2006  889
Traseul tranzactiei de referinţe. Procesul de comunicare/ interacţiune 
între bibliotecarul de referinţă-utilizator  96
Trofim Carpov la 70 de ani : biobibliografie  710
Tutunul – moartea sigură a corpului tău. Ziua Mondială fără tutun – 31 
mai  291
U
Umorul în opera lui Ion Creangă : Suport  bibliogr  547
Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului - Veaceslav Manolachi : 
biobibliografie  558
Unde şi cum găsim oamenii de care avem nevoie?  639
Unele aspecte ale bibliografiei literare moldoveneşti  796
Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliografic  122
Universitatea „Alecu Russo-50” : Bibliogr. selectivă  158
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  131
Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 65 ani de instruire şi cercetare în 
Nordul Moldovei (1945 - 2010) : ind. bibliogr.  178
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi şi Facultatea de 
Filologie anunţă înscrierea candidaţilor la admitere pentru anul de studii 
2008-2009  381
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la 
60 de ani: publicaţii, studii, cercetări : Bibliogr. selectivă 1995-2005  397
Universitatea de Stat din Moldova (1946 - 1996)  28
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de 
ascensiune 1992 – 2007 : bibliografie  678
Uscarea legumelor şi fructelor : ind. bibliogr. 1988 – 1994  493
Uscarea produselor alimentare. (1995-2005) : bibliografie  503
Utilizarea Catalogului electronic DIB : variante pentru lucrările practice 
în cadrul cursului „Bazele culturii informaţionale”, an. 1, licenţă  740
Utilizarea Catalogului electronic DIB : variante pentru lucrările practice  
745
Utilizarea personalului de bibliotecă: recrutare, selectare, integrare 
profesională. Cariera bibliotecarilor  638
V
Valentin Aşevschi la 60 de ani : biobibliografie  713
Valentina Priţcan : biobibliografie  205



Valeriu Cabac : biobibliografie  187
Valeriu Dulgheru : biobibliografie  508
„Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul 
schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii”, conf. şt. (2010; 
Ch.)  464
Vasile Şalaru : biobibliografie  38
Veniamin Apostol (1938 - 2000 )  554
Verificarea colecţiilor uzuale : Instrucţiune tehnol.  115
Viaţa Basarabiei. 1932-1944 : cercet. bibliogr. şi inf.  848
Virgil Mândâcanu. Doctor habilitat, profesor universitar  550, 551
Vladimir Babii : biobibliografie  207
Vladimir Babii: 30 ani de activitate : biobibliografie  188
Vladimir Remiş : biobibliografie  714
Vladimir Valeico : biobibliografie  715
Vremea descoperă Adevărul: studium in honorem Nina Tălămbuţă  727

W
The World Bank’s Publications. New Titles  : Bul. bibliogr.  447, 451
Z
Zilele Bibliotecii la Facultate : Harta-traseu  116, 347
Zilele Bibliotecii la Facultăţi : Mapă metodică  240
Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultatea Economie  319
Zilele Dreptului de a Şti la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, ed. a 2-a [org. în cadrul ed. a 8-a a Zilelor 
Dreptului de a Şti], 26 sept.-2 oct. 2011 : Program  387
Zilele Facultăţii Drept la Biblioteca Ştiinţifică, martie- aprilie 2003  292
Zilele Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine la Biblioteca Ştiinţiifcă : 50 ani 
de la Fondarea Facultăţii  303
Zilele Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie la Biblioteca Ştiinţifică, 
21-29 aprilie 2006  318
Zilele Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică, 7-14 noiembrie 2010 : Program  
383
Zinaida Radu: La porţile înţelepciunii: studium in honorem  720
Zinovia Zubcu: Dăruire întru desăvârşirea Binelui: studium in honorem  
724
Ziua Limbii şi a Scrisului Ucrainean la Biblioteca Ştiinţifică, 9 noiembrie 
2010 : Program  382

***
А
Автоматизация основных процессов в научной библиотеке Бэлцкого 
госуниверситета им. Алеку Руссо  229

316



317

Автоматизированные системы управления производством : 
библиогр. указ. лит. 1965-1968 гг.  465
Автоматизированный учебный курс В 2-х ч.  226
Авторский и систематический указатели к 1-8 выпускам 
«Библиографичес-кого указателя литературы по полярографии 
(1922-1954)»  820
Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация  
837
Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель  868
Академик Николай Александрович Димо : биобиблиография  861
Академик Я. И. Принц : биобиблиография  862
Александр Иванович Яцимирский : биобиблиография  860
Анатолий Ефимович Коварский (1904-1974 гг.)  58
Атмосферная коррозия металлов : библиогр. указ. отеч. и иностр. 
лит. за 1965-1970 гг  467
Б
Бельцкий Государственный Педагогический Институт им. Алеку 
Руссо. Научная библиотека : Памятка библиотекарю  227
Бельцкому педагогическому - 40 лет  148.
Библиографический указатель к журналу «Октябрь» за 1948-1956 гг.  
812
Библиографический указатель литературы по полярографии. 1922-
1972  809
Библиографический указатель научных работ Кишиневского 
сельскохозяйст-венного института им. М. В. Фрунзе  46
Библиографический указатель печатных работ профессорско-
преподава-тельского состава института. 1945-1969  141
Библиографический указатель по гидробиологии, ихтиологии и 
рыбному хозяйству водоемов южной зоны СССР. 1917-1963  814
Библиографический указатель работ сотрудников Академии Наук 
Молдавской СССР за 1957-1961 гг.  808, 810, 813
Библиографический указатель работ сотрудников Ботанического 
Сада (Института) АН МССР. 1950-1984  839
Библиографическое оформление научной работы  519
Библиографическое оформление реферата, курсовой, дипломной и 
научной работы  68
Библиография трудов. 1970-1980  145
Библиотековедение и история книги в Молдавии : сб. науч. тр.  795
Библиотечно - библиографическая деятельность и история книги в 
Молдавии : сб. науч. тр.  797
В
В помощь лаборанту, работающему с литературой  220
Виктор Николаевич Мигирин : (Библиогр. тр.)  182
Владимир Аникин : биобиблиография  876



Водный режим и засухоустойчивость растений. 1940-1960 : 
библиогр. указ.  807
Водный режим и засухоустойчивость растений. 1961-1965 : 
библиогр. указ.  831
Всеобщая компьютерная грамотность - веление времени : библиогр. 
указ.  478
Вспомогательные указатели к IX-XVIII выпускам 
«Библиографического указателя литературы по полярографии 
(1955 -1964)»  833
Г
Гидрологическая изученность Молдавии. 1789-1985 : библиогр. указ.  
845
Д
Дмитрий Дмитриевич Вердеревский (1904-1974 гг.)  59
Ж
Животный мир Молдавии. 1800 - 1917 : библиогр. указ.  824
Животный мир Молдавии. 1917-1968 : библиогр. указ.  817
Животный мир Молдавии. 1969 - 1978 : библиогр. указ.  835
З
Закономерности развития науки  518
И
Из истории академической библиотеки Молдавской ССР  793
Известия Академии Наук Молдавской ССР. 1958-1985 : библиогр.
указ. cт.  843
Издания органов информации по машиностроению : (в помощь 
дипломному проектированию)  487
Издания органов информации по строительству и архитектуре  488
Издания органов информации по энергетике и электротехнике : (в 
помощь дипломному проектированию)  489
Изучение читательских интересов и руководство чтением студентов  
152
Информатика и библиографоведение в Советской Молдавии  794
К
Как бы ты хотел прожить свою жизнь?  218
Как Вас обслуживают? : (Анкета читателя)  268
Как пользоваться книгой : (Памятка студенту первого курса)  264
Как составить библиографию к научной работе  217
Каталоги и картотеки крупных библиотек г. Кишинева : Справ. 
пособие  905
Книга Молдовы  846
Комплектование иностранной литературой фондов академических 
библиотек : сб. ст.  798
Критика и литературоведение Молдавии (1924-1965)  844
Критика и литературоведение Молдавии (1981-1985)  842
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Критика и литературоведение Молдавии (1986-1990)  847
Кукуруза в Молдавии : библиогр. указ. лит. за 125 лет  45
Л
Леонид Васильевич Колесник (1908-1965)  62
Лука Степанович Мацюк (1910-1974 гг.)  60
М
Методика трудового обучения и профориентация в средней школе. 
1970-1981 : Библиогр. указ. лит.  146
Методика чтения курсов «Основы информатики, 
библиотековедения и библиографии» как часть курса «Введение 
в специальность» и «Отраслевая библиография» как часть курса 
«Основы науч. исследований»  221
Методика электронной микроскопии в ботанических 
исследованиях. 1967 - 1970 : библиогр. указ.  829
Методические разработки в помощь организации 
библиографических картотек на кафедрах : (в помощь лаборанту)  
224
Мечислав Александрович Пелях (1904-1981 гг.)  61
Молдавия в Великой Отечественной войне  147
Молдавское советское языкознание (1924-1965 гг.) : библиогр. указ.  
816
Молдавское советское языкознание (1924-1974)  823
Н
Национальный патентный фонд и информационное обслуживание 
в области охраны промышленной собственности в Республике 
Молдова  885
Национальный Фонд Документов в области Промышленной 
собственности : (Справочник)  887
Некоторые электрофизические методы в пищевой промышленности 
: библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за 1966-1970 гг.  468
Николай Кириллович Могилянский : материалы к библиогр. учен. 
МССР  859
Новые материалы по поблемам высшей школы  520 
Новые обзорные материалы по отраслям пищевой промышленности  
491
Новые формы и методы внедрения в работу НБ БГПИ им. Алеку 
Руссо : Метод. Папка  215
Нравственное воспитание школьников  150
О
Образ студента в советской художественной литературе  142 
Обсуждаем реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы : За круглым столом  222
Отечественная и иностранная периодика, имеющаяся в фондах НТБ 
КПИ им. С. Лазо  479



Отечественные и иностранные журналы, имеющиеся в фонде 
научно-технической библиотеки (1976-1980 гг.)  472
П
Памятка библиотекарю : Инструктивно-метод. Материалы  219
Памятка студенту-заочнику о правилах получения книг в 
библиотеке БГПИ  266
Памятка читателю – первокурснику  265
Памятка читателю научно-технической библиотеки  517
Папка материалов в помощь руководству (индивидуальное и 
групповое) чтением  216
Перевод фондов и каталогов в библиотеках ССУЗ на ББК  225
Перестройка высшей школы и вопросы подготовки инженерных 
кадров : указ. лит.  484
«Подвигу народа жить в веках» : (к 40-летию Победы сов. народа в 
Великой Отеч. Войне 1941-1945 гг.) : рек. указ. лит.  475
Преподавание русского языка и литературы в молдавской школе. 
1947-1984 : Библиогр. указ. лит.  149
Преподавание физики в средней школе  144
Преподавателю технического вуза о профессии - инженер : (список 
лит. за 1977-1982 гг.)  474
Применение мини- и микро-ЭВМ в учебном процессе : (аннот. указ. 
лит. за 1980-1984 гг.)  476
Проблемное обучение : (список отеч. лит. за 1968-1980 гг.)  473
Проблемы автоматизации обучения в вузе : библиогр. указ.  482
Проблемы формирования, использования и воспитания 
инженерно-технической и научно-технической интеллигенции 
библиогр. указ.  485
Р
Работы сотрудников Института Истории, Языка и Литературы 
(1944-май 1957) : библиогр. указ.  803, 806
Работы сотрудников Молдавского Филиала АН СССР (1948-1956)  
804
Развитие книжного дела, библиотечно-библиографической 
деятельности в Молдове : сб. науч. тр.  799
С
Сахарная свекла в Молдове : библиогр. указ. лит. за 1948-1990 годы  
48
Сводный каталог отечественной периодики по сельскому хозяйству 
и смежным наукам, находящейся в фондфх крупнейших библиотек 
Молдавской ССР (1945-1978 гг.)  63
Систематический указатель к Известиям Молдавского Филиала АН 
СССР за 1948-1957 гг.  805
Т
Теория и расчет проточной части турбомашин : библиогр. указ. 

320



321

отеч. и иностр. лит. за 1965 - 1969 гг.  469
Теория упругости неоднородных тел : библиогр. указ. 841, 818
Теория упругости неоднородных тел. 1970-1973 : библиогр. указ.  827
У
Указатель периодических изданий, поступивших в библиотеку в 
1977 г  47
Указатель периодических изданий. 1986  480
Указатель советской литературы по народному 
хозяйству Молдавии (1969-1974)  471
Ультраструктура растительных клеток и тканей. 1967-1970 : 
библиогр. указ.  830
Ускорение научно-технического прогресса - основа интенсивного 
развития экономики  483
Ускорение научно-технического прогресса и проблемы высшего 
инженерного образования  481
Ф
Физиология нейрона. 1952-1962 : библиогр. указ.  826
Физиология нейрона. 1963-1966 : библиогр. указ.  832
Физиология плодовых культур. 1955-1963 : библиогр. указ.  815
Философские (методологические) проблемы формирования 
современного советского инженера  477
Формирование диалектического мировоззрения в вузе : библиогр. 
указ.  486
Х
Химические и электрофизические методы очистки воды : библиогр. 
указ. отеч. и иностр. лит. за 1965-1970 гг.  470
Ч
Чувство вечное как жизнь : Метод. разраб. лит. вечера  223
Экономика промышленности Молдавии : библиогр. указ. лит. за 
1960-1969 (I-II кв.) гг.  466
Э
Экономические проблемы реформы высшей школы  490 
Электроискровое легирование металлических 
поверхностей. 1943-1973 : библиогр. указ.  821
Электроискровое легирование металлических 
поверхностей. 1974 - 1979 : библиогр. указ.  834
Электронная микроскопия растительных клеток и 
тканей. 1948-1962 : библиогр. указ.  825
Электронная микроскопия растительных клеток и тканей. 1963 - 
1966 : библиогр. указ.  828
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A
Arhivele Basarabiei  (801)
B
Bibliofil : Bul. al Bibl. Acad. de Studii Econ.  448
BiblioScientia : rev. şt. – practică  883
Bibliotec@ase.md : Bul. al Bibl. Acad. de Studii Econ.  449
Bibliotrans Nord : Ziarul bibliotecarilor  255
Buletin bibliografic : publ. intrate în col. Bibliotecii  521
Buletin bibliografic al cărţilor străine intrate în Biblioteca U.T.M. (1993-
1994)  522
Buletin informativ „Donaţie”  254
Buletin Oficial de Proprietate Industrială. Chişinău  (503)
Buletinul ABRM : Publ. periodică  20
Buletinul Comisiei Catalogare Indexare : Supl. trim. al ABRM  22
Buletinul de standardizare 2008 : Publ. ofic.  929
Buletinul informativ Achiziţii recente  390
C
Club ONU Nord : Bul. inform.  256
Colecţia „Publicaţii FAO”: bul. bibliogr  71
Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a 
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”  259, (389)
Consiliul Biblioteconomic Naţional : Bul. inform. sem.  926
Cuvînt Moldovenesc  (801)
D
Din trecutul nostru  (801)
I
InfoAgrarius : Rev. teoretico-practică  73
InfoStand biblioteconomic : Bul. de inform. al Comisiei ABRM 
„Standardizarea activitatii de biblioteca” ABRM  21
Intrări noi în colecţia BRŞA: (iul.-dec. 2002) : Bul. Inf  72
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii A.S.E.M. : Bul. bibliogr  446
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM : Bul. bibliogr. lunar  
450
Intrări noi în colecţiile Bibliotecii ULIM : bul. bibliogr  748
Intrări recente : Bul. inform.  258
L
Lista cărţilor intrate (achiziţii, donaţii, schimb intern şi internaţional) în 
Biblioteca U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2001-2003 : Bul. 
bibliogr. 406
Lista publicaţiilor intrate în Biblioteca USMF „Nicolae Testemiţanu” 
perioada 1998-2001 : Bul. bibliogr.  405
Literatura şi Arta  (175)
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Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2002 : Bibliogr. selectivă  
257
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2007 : Bibliogr. selectivă  
260
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2008 : Bibliogr. selectivă  
261
Lucrările universitarilor bălţeni. Anuar 2009 : Bibliogr. selectivă  262
Luminătorul (801)
P
Pro Libris : bul. inf. al  Dep. Inf. Biblioteconomic ULIM  749, 750, 751, 752, 
753
Publicaţii intrate în colecţia bibliotecii : Bul. bibliogr. : [nr. 1-4]  523
Ş
Şcoala basarabeană  (801)
Şcoala de Biblioteconomie din Moldova : bul. trim.  19
V
Viaţa Basarabiei (801)  848
W
The World Bank’s Publications. New Titles : Bul. bibliogr  447

***
И
Изобретения. Полезные модели  (503)
Н
Новые материалы по поблемам высшей школы : сигн. информ.  520
О
Оборудование пищевой промышленности  (503)
Открытия. Изобретения  (503)
Х
Химия. Химия и технология пищевых продуктов  (503)
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Bibliographia Universitas  (90), 172, 173, 178, 180, 261, 262
BiblioLautus  680
Bibliologi basarabeni  433, 440
Biblioteca  140
Biblioteca Ştiinţifică – 65  (90), 95, 121, 124, 176, 211
Biblioteci şcolare  139
C
Campania de Promovare a Accesului Deschis în 
comunitatea ştiinţifico-didactică  771, 772, 781
Canonis  606
Cultura Informaţiei  (90), 128-130, 132,134, 135
Cultura informaţională a beneficiarilor  737, 738
Cultura Informaţională a Utilizatorului  674, 762-764, 766, 768, 777, 778
D
DIBIS  559
Doctori Honoris Causa  (90), 123, 203
G
Ghidul Bibliotecarului  86, 248, 249, 251
Ghidul managerului bibliotecii universitare  636, 639
Ghiduri  136, 137
Grija pentru noii beneficiari  662, 663, 668-672, 759, 774, 775
Î
În sprijinul Absolventului ULIM  667
În sprijinul candidaţilor la studii la ULIM  664
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Patrimonium  728
Profesionalizare  (90), 117, 133, 138
Personalităţi universitare bălţene  186, 187, 190-194, 196, 200, 201, 206-08
Personalităţi universitare în ştiinţă şi tehnică  513
Promotori ai culturii  197
Publicaţii FAO  71
S
Scriitori universitari bălţeni  199
Scriptio  677, 678, 683
Seria Biblioteca digitală ASEM  452-457
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A
Academia de Studii Economice din Moldova la 10 ani. Studii, 
cercetări, publicaţii : Bibliografie 1991-2001  431
Academicianul Boris Gaina : secvenţe biobibliogr.  869
Academicianul Constantin Popovici : Savant, scriitor, publicist : cercet. 
biobibliogr. şi inf.  865
Academicianul Dumitru Matcovschi : biobibliografie  874
Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : 
biobibliografie  873
Academicianul Nicolae Filip : Biobibliografie  193
Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie  194
Academicianul Sveatoslav Moscalenco : biobibliografie  871
Academicianul Vsevolod Moscalenco : biobibliografie  872
Accesul la informaţie şi dreptul de autor 4
Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor : Man. 
pentru bibliotecari 16
Alecu Russo - 185 ani de la naştere : Biobibliografie  189
Alexandru Abramciuc : Biobibliografie  200
Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de ani : Biobibliogafie  203
Alexei Barbăneagră la 60 de ani : biobibliografie  705
Ana Guţu – femeia în căutarea adevărului = La Femme à la recherche de 
la Vérité : biobibliografie  711
Asistenţă socială : Tendinţe şi perspective : bibliogr. selectivă 162
B
Bazele culturii informaţionale : curs universitar  17, 247
Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a 
UASM : În vol.  50, 52-55
BiblioScientia : rev. şt. - practică  883
Biblioteca academică 1928 - 2003 : (Istorie, evoluţie, personalităţi, evocări)   
800
Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : ind. bibliogr. (1945 - 2010) 
176
Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare  95, 97
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo : Ghid  321
Biblioteca universitară bălţeană la 60 ani  74
Bibliotecarii ULIM : dicţ. Biobibliogr.  636
Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar 124
Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei  profesionale 3
Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale  561
Bibliotecile din Marea Britanie : raport asupra vizitei de docum. a 
bibliotecarilor ULIM în Marea Britanie, 17-28 iul. 2001  570
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Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. statist. 2006  6, 85
Biotehnologii vegetale : Ind. bibliogr.  51
C
Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog  212
Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. 
Fasc. 3
Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX)  177
Cartea rară în limba română în colecţiile bibliotecii : contribuţii bibliogr. 
Fasc. 1  159
Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene  211
Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi 
specializate din R M 13, 210
Catalogul publicaţiilor periodice existente în colecţia BRŞA  64
Catalogul publicaţiilor periodice intrate în colecţiile Bibliotecii ASEM 
; The World Bank’s publications. New titles ; Moldova in foreign 
publications – 2004 ; Moldova in foreign publications – 2003 [Resursă 
electronică].  451
Cărţi rare din colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic : 
catalog  728
Cercetări în domeniul ştiinţelor astronomice şi fizice la Universitatea de 
Stat din Moldova (1946 - 2000) : Contribuţii bibliogr.   27
Codex DIB : doc. de reglementare, la 1 oct. 2007  606
Confluenţe Bibliologice : rev. de biblioteconomie şi şt. ale informării  259
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept  173
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945 - 2005) : 
bibliogr. selectivă 168
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Fizică. Tehnică. 
Matematică şi Informatică  172
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine 
(1954-2004) : bibliogr. selectivă  166
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie 
Muzicală : bibliogr. selectivă 169
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi 
Asistenţă socială  170
Critica şi ştiinţa literară în Moldova ( 1991- 1995 ) : Ind. bibliogr.  856
Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale  
252 
D
Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri de Onoare ai 
Senatului  123
Dumitru Moldovan : Ind. Biobibliogr  432
E
Ecologia, stresul, adaptarea : bul. tematic  850
Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare : Ind. bibliogr. 1989-
1993    428
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Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare : Ind. bibliogr. 1994-
1995   429
Elena Belinschi : Biobibliografie  190
Eugen Martâncic : biobibliografie  689
Eugeniu Hrişcev. Membru - corespondent al AŞM : ind. biobibliogr.  437
F
Fitotehnie : minitezaur 42
G
Gheorghe Popa : Biobibliografie  191
Gheorghe Postică la 50 de ani : biobibliografie  700
Ghidul resurselor electronice de profil agrar 43
Ghidul utilizatorului 130
Ghidul utilizatorului 134
Grigore Belostecinic – Promotor al ştiinţei, învăţământului şi Reformelor 
economice : (studiu biobibliogr.)  441
I
Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari 133
Influenţa adaosurilor (organice, neorganice, moleculare) la uniformităţii 
distribuirii metalelor. 1990-2000 : bibliogr. selectivă 851
InfoAgrarius : Rev. teoretico-practică  73
Informatizarea învăţămîntului  160
Invenţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM: bibliografie  56
Ion Gagim : Biobibliografie  196
Ion Manoli : Biobibliografie  186
Iulius Popa : Biobibliogafie  197
L
Larisa Bortă : Biobibliografie  201
Libertatea intelectuală şi accesul la informaţie : Ghid pentru bibliotecari 9
Lidia Stupacenco : Biobibliografie  198
Linii directoare privind cultura infor-maţiei şi instruirea de-a lungul 
întregii vieţi   11, 411
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008 : bibliogr. selectivă  
261
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor. Anuar 2007 : bibliogr. selectivă  
260
Lucrările universitarilor bălţeni : Anul 2009 : bibliogr. selectivă  262
Lucrul individual – formă de organizare a procesului de învăţămînt : 
Abordare metodică  250
M
Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare  2, 409
Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova, Conf. 
Intern. (2; 2001; Chişinău). 416
Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova, Conf. 
Intern. (3; 2006; Chişinău).  418
Maria Şleahtiţchi : Biobibliografie  199
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Marketing şi biblioteca universitară. Biblioteca universităţii şi studenţii : 
interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor 408
Medicină veterinară : webliografie  57
N
Natalia Burlacu : biobibliografie  712
Nicolae Filip : Biobibliografie  184
P
Paul Bran – economist, filosof, cercetător, pedagog: Medalion aniversar la 
70 de ani de la naştere : [biobibliografie]  442
Paul Bran : schiţă biobibliogr 438
Perfecţionarea managementului resurselor informaţionale şi 
documentare ca factor de dezvoltare a societăţii informaţionale în 
Republica Moldova : Tz. doct. în ştiinţe econ.  459
Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic  
135
Problemele resurselor acvatice în Moldova. 1994-2005 : bibliogr. 
retrospectivă 852
Profesionalism. Vocaţie. Devotament : (Academicianul 
Haralambie Corbu la 70 de ani) : Biobibliografie 864
Protagonistul bibliologiei naţionale. Ion Madan : Biobliografie  440 
Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan la 65 de ani  433
publicaţii : Bibliografie 1991-2001  431
Publicaţii ale profesorilor ULIM, anii 2002-2007     676
Publicaţii ASEM 2005 [Resursă electronică] : În 2 vol.  452
Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific (1967-2006) : Bibliografie  916
Publicaţii electronice de referinţă în domeniul agriculturii şi ştiinţelor 
adiacente : ghid  44
Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : bibliogr. selectivă. 2000 – 
2005  171
Publicaţiile Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale (1997 – 2007) : 
bibliografie  677
R
Regină cărţii în Nord ; Colecţie de carte rară ; Arta cărţii [Resursă 
electronică]  389
Regulament privind constituirea şi ţinerea la zi a colecţiei e-Portofolii 
educaţionale ale profesorilor ULIM : aprob. la şedinţa Consiliului 
Educaţional ULIM  607
S
Simion Băncilă : Biobibliografie  192
Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar   
410
Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare : 
materialele ses. şt. din 8-9 oct. 2004  627
T
Teze de doctor depuse în colecţia BRŞA   65
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Teze de doctor habilitat depuse în colecţia BRŞA   66
U
Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului - Veaceslav Manolachi : 
Biobibliografie  558
Universitari bălţeni : Dicţ. biobibliogr.  122
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune 
1992 – 2007 : bibliografie  678
V
Valentin Aşevschi la 60 de ani : biobibliografie  713
Valeriu Cabac : Biobibliografie  187
Veniamin Apostol (1938 - 2000 ) : Biobibliografie  554
Viaţa Basarabiei. 1932-1944 : cercet. bibliogr. şi inf.  848
Vladimir Babii: 30 ani de activitate : Biobibliografie  188
Vladimir Remiş : biobibliografie  714
Vladimir Valeico : biobibliografie  715
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Instituţii info-bibliotecare

A

Asociaţia Bibliotecarilor din RM  1, 3-9, 12-17, 19-23, 75, 85, 209, 210, 213, 
214, 247, 631
B
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice  553-557
Biblioteca Centarlă a Universităţii de Stat din Moldova  24-39
Biblioteca  Colegiului de Construcţii din Chişinău   631
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova  40-73
Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică a Institutului de Economie; 
Finanţe şi Statistică  891-926
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova  407-
459
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  6, 7, 
12, 14, 15, 17, 74-395
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din 
Moldova  558
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei  511, 793-883
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  396-406
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei  460-529
Biblioteca Universităţii Pedagogice a Universităţii de Stat „Ion Creangă”  
530-552
C
Centrul de Informare şi documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale 
AGEPI  884-890
D
Departamentul informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere In-
ternaţionale din Moldova  3, 8, 559-792
I
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie  927-929
Ş
Şcoala de Biblioteconomie  3, 9, 16, 19
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http://agalben.ulim.md  681, 682, 686
http://bsubalti.files.wordpress.com/2010/11/sapt_tin1.pdf  383
http://bsubalti.files.wordpress.com/2010/12/atelier7dec.pdf  349
http://bsubalti.wordpress com/  393
http://bsubalti.wordpress.com  382, 383
http://bsubalti.wordpress.com/2010/11/09/ziua-limbii-si-a-scrisului-
ucrainean-la-biblioteca-stiintifica-9-noiembrie-2010/  382
http://dib.ulim.md/  789
http://e-professio.ulim.md/  747, 788
http://lib.ase.md/intrari.htm  450
http://lib.ase.md/periodice.htm  444
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http://library.ulim.md/index.php  596, 600, 604, 617, 620, 787, 791, 792
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http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Simposia%20 2009.pdf.  633
http://library.ulim.md/pdf/2009/victor % 20popa.pdf.  723
http://library.ulim.md/pdf/2010/corghenci.pdf.  790
http://library.ulim.md/pdf/2009/prus%20elena.pdf  684
http://library.ulim.md/pdf/2009/Zinovia_Zubcu.pdf  724
http://library.ulim.md/pdf/2010/E.Zagorneanu2010.pdf  725
http://library.ulim.md/pdf/2010/lcorghenci-schimbarea_de_sine.pdf.  685
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http://library.ulim.md/pdf/2010/Studium_format5_final.pdf.  727
http://library.ulim.md/pdf/2011/rapoarte/raport 2010_1.pdf  599
http://library.ulim.md/pdf/conffinal.pdf  630
http://library.ulim.md/pdf/programDIB_2011.pdf.  602
http://library.ulim.md/pdf/Radu_Final.pdf.  720
http://library.ulim.md/pdf/raport2009_1.pdf  595, 598
http://library.ulim.md/pdf/raport2009_2.pdf  597
http://library.ulim.md/pdf/symp_ivest_bibl/Symposia_2010.pdf.  634
http://library.utm.md/html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2007.html  461
http://library.utm.md/html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2008.html  462
http://library.utm.md/html/Publicatii_BIBL/Conferinta_2010.html  464
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/
Bibliografie_Profesia_de_inginer_si_societatea_DS.pdf  502
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/
Bibliografie_Tehnologia_obtinerii_gemurilor_si_confiturilor_DS.pdf  505
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/Buletin_
Bibliografic_1_DS.pdf  523
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/Buletin_
Bibliografic_2_DS.pdf  523
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Bibliografic_4_DS.pdf  523
http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Bibliografii/
Publicatiile_profesorilor_DS.pdf  504
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http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/Ghiduri/Biblioteca_
UTM_DS.pdf  527
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electronice_pentru_stiinta_si_cercetare_DS.pdf  525
http://libruniv.usb.md  10-13, 85, 166, 195, 203, 207, 209, 210, 259, 260, 321, 353
http://libruniv.usb.md/catl/intrari/intrari-noi.htm  390
http://libruniv.usb.md/periodice/reviste_abonate.htm  391
http://libruniv.usb.md/periodice/ziare_abonate.htm  392
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/anuar_2008.pdf  261
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/ANUAR-2002.pdf  257
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/asist-social.pdf  162
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib_filol.pdf  168
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib_tfmi.pdf  172
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib-muzica.pdf  169
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contributii_drept.pdf  
173
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/economie.pdf  167
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/informat.pdf  160
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/managem.pdf  165
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf  170
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/publicatii-2000-2005.pdf  
171
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person /cabac.pdf  187
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/abramciuc.pdf  200
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/person/bancila.pdf  192
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186
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http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/scriitori/sleahtitchi-m.pdf  
199
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/babii.pdf  
188
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/dictionar-ub.pdf  
122
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/stupacenco.pdf  
198
http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/vestigia/carte_rara.pdf  174, 
177
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http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid_master.pdf  132
http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/refe-rinte.pdf  135
http://libruniv.usb.md/publicatie/monografie/biblioteca-60.pdf  74
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