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Stimaţi studenţi,

Vă aducem sincere felicitări cu integrarea în comunitatea

universitară, precum şi a utilizatorilor Bibliotecii noastre.

În Biblioteca Universităţii a început promovarea cursului Bazele Culturii

Informaţiei, care este inclus în planul de studiu conform Hotărîrii nr.1/9 din

8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi în

urma deciziei Senatului Universităţii din 14.05.2003, prin ordinul Rectorului

nr. 05-659 din 18.12.2003 Formarea culturii informaţionale a studenţilor şi

informatizarea procesului de învăţămînt în universitate, precum şi prin

Ordinul nr. 05-596 din 26.10.2012.

În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ordinul ME

nr. 455 din 03 iunie 2011), punctul 37, în planurile de învăţămînt la toate

sprecialităţile, la anul I de studii se include disciplina obligatorie Bazele

Culturii Informaţiei ca component de formare a abilităţilor şi competenţelor

generale, (cod G), în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin

calificativul admis/respins. Responsabilă de promovarea acestei discipline

este Biblioteca Ştiinţifică USARB.



• Discipliner este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum

de 30 ore (la învăţămîntul cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact 

direct şi 20 de ore pentru lucrul individual: la învăţămîntul cu 

frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi 24 ore pentru lucrul

individual):

• Responsabili de promovarea disciplinei sînt bibliotecarii desemnaţi

de către directoarea Bibliotecii, Elena Harconiţa, coordonator este

desemnată Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura Informaţiei,

• Prodecanii facultăţilor vor forma grupe a cite 25-30 de studenţi

(atît la secţia cu frecvenţa la zi, cît şi cu frecvenţa redusă) şi vor

include în orarul facultăţilor disciplina nominalizată, de comun

acord cu Biblioteca Ştiinţifică, în perioada 01 octombrie - 24 

decembrie, anual.



• Orele de cultură a informaţiei (sînt promovate de bibliotecari BŞ

USARB din anul 1966) vizează pregătirea viitorilor specialişti pentru

utilizarea eficientă a informaţiei, oferă studenţilor un suport teoretic

şi practic necesar pentru orientarea în sistemele informaţionale

locale/naţionale/globale, în fluxul informaţional modern, în modul de

aplicare a tehnicilor muncii intelectuale.

• În cadrul cursului bibliotecarii – asistenţi universitari Vă vor învăţa

cum să Vă orientaţi în spaţiile informaţionale locale şi globale, să

accesaţi Internetul, bazele de date în sprijinul procesului de studiu,

să obţineţi deprinderi de cercetare bibliografică utilizînd

instrumentele ştiinţifice informaţionale: cataloage electronice, baze

de date, pagini Web, documente secundare, terţiare etc.



Cursul este strucurat în 5 teme: Cultura informaţională şi

componentele ei de bază. Structuri info-documentare: servicii, resurse;

Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale. Pagina

WEB a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”;

Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare;

Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a

documentelor; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific.

Urmînd acest curs, studentul va cunoaşte:

 noţiunile de bază ale Modulului Bazele Culturii informaţiei;

 structura sistemului instituţiilor informaţionale din Republica Moldova şi de

peste hotare;

 ofertele informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat

„Alecu Russo”,

 instrumentele de informare oferite de biblioteci (fondul de referinţă,

cataloage, baze de date);

 tipurile şi genurile de documente (cărţi, seriale, CD);

 metodele de identificare bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor,

articolelor, analelor);

 regulile de întocmire a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi

didactice;



va fi capabil:

 să acceseze eficient Internetul, elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki,

reţele sociale), pagini web ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul

procesului didactic;

 să efectueze descrierea bibliografică a articolelor din diverse tipuri

de documente;

 să elaboreze liste bibliografice pentru teze de an, licenţă, master;

 să întocmească adnotări, abstracte a documentelor;

 să identifice sursele de referinţă din documentele secundare/ terţiare

(dicţionare, enciclopedii, bibliografii);

 să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare

tradiţionale/electronice (catalog sistematic, alfabetic);

 să formuleze corect cererea informaţională;

 să accepte principiul instruirii pe parcursul întregii vieţi;

 să aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în Societatea

Cunoaşterii.



• Pentru evaluare se acordă cîte două ore pentru fiecare grupă

academică, indiferent de forma de studii. Evaluarea finală se

realizează imediat după finalizarea cursului printr-un test, cu

întrebări din toate temele. Borderourile se prezintă decanatelor

facultăţilor nu mai tîrziu de două zile după evaluare.

• Sălile de curs unde veţi promova lecţiile sînt: Referinţe Bibliografice

- parter, Mediateca - etajul 2, Sala de Lectură pentru Cadrele

Didactice, etajul 2.

• Bibliotecarii au elaborat un şir de lucrări didactice, tutoriale în

sprijinul studentului, expuse pe site - Pagina Utilizatorului de pe

site-ul Bibliotecii Ştiinţifice

http://libruniv.usarb.md/publicatie/ghiduri.htm

• Întîlnirea preventivă cu bibliotecarul – asistent universitar are loc în

Muzeul Bibliotecii, parter, hol.

• În hol la intrare, pe peretele din stînga, este afişat orarul intern.

Vă dorim mult succes!

Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii, e-mail: elena.harconita@mail.ru

http://libruniv.usb.md/servicii/cultura.htm
http://libruniv.usarb.md/publicatie/ghiduri.htm
mailto:elena.harconita@mail.ru


Scop:

Familiarizarea studenţilor cu instrumentele de

informare privind resursele electronice de

informare şi documentare. Formarea

competenţelor de căutare şi regăsire a

informaţiilor în internet, pagina web a Bibliotecii,

catalogul electronic, baze de date.



Obiective:
• formarea unui stil de gîndire adecvat cerinţelor societăţii

informaţionale contemporane, exprimat prin capacitatea de

abordare informaţională, de analiză a mediului

informaţional şi de elaborare a unor sisteme informaţionale

alternative;

• formarea priceperilor şi abilităţilor de lucru cu sursele de

informare;

• soluţionarea independentă a oricărei probleme, prin

accesarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea

informaţiei.

• identificarea paginilor  Web ale instituţiilor informaţionale; 

• cunoaşterea structurii şi oportunităţilor oferite de pagina 

Web a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi: http://libruniv.usarb.md/;

http://libruniv.usarb.md/


Metode: Informare teoretică, prezentare, 
demonstraţie, lucru în echipă, activitate practică.

Grup ţintă: studenţii anului I, studii cu frecvenţă la 
zi şi cu frecvenţă redusă; elevii Liceului Teoretic
Republican Ion Creangă.

Evaluare:

• Evaluare curentă: lucrări practice

• Evaluare sumativă: test

Durată: 4 ore academice



Concepte cheie:

• Internet

• Web

• Motoare de căutare

• Cataloage on-line

• Cuvinte-cheie

• Bază de date

• Bibliotecă digitală

• Blogul

• Reţele sociale

• Acces deschis



Internet – colecţie mondială de informaţii

Ce este Internet-ul? Internetul este o vastă reţea de calculatoare,

care conectează între milioane de reţele mai mici din întreagă lume.

Internetul cuprinde o vastă colecţie de informaţii şi resurse disponibile

prin intermediul calculatorului, care a început printr-un proiect al

Agenţiei de Proiecte de Cercetare Avansată a Departamentului Apărării

al SUA (Advanced Research Projects Agency of the United States

Defence Departement) la sfîrşitul anilor 60 ai secolului XX.

Internetul reprezintă o reţea în formă de păienjeniş. Este de ajuns de

făcut click asupra trimiterii şi imediat se deschide o pagină aflată,

posibil, în alt calculator din altă parte a lumii. O astfel de reţea este

numită reţea de mari dimensiuni (WAN), or calculatoarele pot să se afle

în părţi diferite ale clădirii, secţiei de lucru – reţea locală (LAN). Cu

ajutorul acestui păienjeniş internaţional avem posibilitatea de a face

salturi de pe o sursă pe alta.



Aplicaţiile Internetului sînt numeroase:

• afişarea de informaţii mai mult sau mai puţin statice cu formă de text,
imagini şi sunete (aşa-numitele pagini web)

• poşta electronică e-mail

• transferul de fişiere de date şi informaţi,

• chat

• video

• telefonie simplă şi telefonie cu imagine prin Internet

• televiziune prin Internet

• e-commerce

• sondări de opinie

• mediu pentru răspîndirea ştirilor

• mediu pentru toate genurile de grafică şi muzică

• deschiderea unei sesiuni de lucru de la distanţă

• grupuri de discuţii pe teme prestabilite

• jocuri interactive prin reţea

• operaţii bancare (Internet banking)

• transmitere de fişiere şi altele.



World Wide Web, prescurtat WWW, deseori numit numai

"webeste” este o aplicaţie multimedială şi integrativă, cu o interfaţă de

utilizator foarte atrăgătoare din punct de vedere grafic, practică şi simplu

de folosit. În traducere WWW înseamnă „ţesătură răspîndită în întreaga

lume” - „pînza de păianjen” este formată dintr-o colecţie de documente

specifice acestui serviciu, conectate logic între ele, denumite hipertexte.

WWW a fost inventat de către Tim Berners-Lee în anul 1993.

Pentru folosirea tuturor acestor aplicaţii din web este nevoie în general

doar de un singur program multi-funcţional numit browser. Exemple:

MS Internet Explorer, Mozilla Firefox (provenit din Netscape Navigator),

Opera, Apple Safari. Toate acestea creează o situaţie atrăgătoare

pentru difuzorii de informaţii pentru a include Internetul în planurile

media, World Wide Web-ul fiind unul din instrumentele cele mai

puternice de construire a imaginii de marcă.

World Wide Web



Motoare de căutarea informaţiilor 

pe internet

Motoarele de căutare sînt site-uri cu ajutorul cărora pot fi găsite

informaţii necesare. Principiul lor de funcţionare este de a căuta

informaţia în alte pagini-web.

Google este unul dintre cele mai utilizate motoare de căutare în

lume. Pe lîngă interfaţa de căutare de pagini web existentă în pagina

principală, mai asigură căutarea de imagini, de videoclipuri, de hărţi,

poate traduce un text în 65 de limbi, are server propriu de e-mail şi

multe utilităţi precum bloguri, calendar, grupuri, informaţii geografice.

Yahoo este un alt motor de căutare frecvent uitilizat. Pe lîngă funcţia

menţionată, acesta mai cuprinde utilităţi precum e-mail, jocuri, grupuri,

program propriu de comunicare (Yahoo!Messenger), informaţii

metereologice din toată lumea etc.

AltaVista conţine căutare de pagini web, de imagini, videoclipuri,

shopping, ştiri. Deşi are adresa separată, căutările folosesc motorul de

căutare menţionat anterior, AltaVista fiind o proprietate Yahoo!.



Pagina Web a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de 

Stat “Alecu Russo” : http://libruniv.usarb.md

În Biblioteca Ştiinţifică pentru studenţi şi cadre didactice sînt create şi

difuzate o serie de facilităţi moderne în susţinerea programelor de

învăţămînt şi cercetare printre care şi Accesul Internet (gratuit).

Biblioteca a fost conectată la Internet în anul 2001 în urma

implementării Proiectului “Extinderea accesului la informaţie”, susţinut de

Fundaţia SOROS, prin care au intrat în Bibliotecă 4 PC, un server

performant şi s-a produs conectarea la INTERNET (15 posturi de lucru).

În anul 2001 a fost efectuată abonarea ( contraplată) la baza de date

“MoldLex”, ce conține full textele privind Legislaţia Republicii Moldova,

începînd cu anul 1990. În fiecare an este actualizat abonamentul la

această bază de date.

Drept urmare a conectării la Internet, în martie 2001, a fost lansată şi

prima versiune a paginii web a Bibliotecii. În 2007 pagina Web a Bibliotecii

a fost relansată într-o versiune nouă: http://libruniv.usarb.md., care mereu

este pasibilă schimbărilor, inclusiv și în acest an.

În prezent sînt conectate la Internet 97 staţii: in Mediatecă, serviciul

Referinţe Bibliografice, CD al ONU precum şi în sălile de lectură de profil.

Anual studenții și profesorii efectuează peste 20 de mii de sesiuni Internet.

http://libruniv.usb.md/
http://libruniv.usarb.md/


Pagina Web Bibliotecii Ştiinţifice
http://libruniv.usarb.md

http://libruniv.usb.md/


Prezentarea Bibliotecii



Organigrama Bibliotecii 



Colecţii



Colecţii: Publicaţii periodice



Colecţii: Valori bibliofile



Prezentare: Publicaţii



Publicaţii

Monografii, manuale, ghiduri



Pagina utilizatorului



Servicii.

Regulament privind drepturile şi obligaţiile 

utilizatorilor în BŞ



Pagina utilizatorului: Tutoriale. Ghiduri.

Cultura informaţiei



Resurse electronice



E-resurse: Resurse tematice



E-resurse: Surse de referinţe



E-resurse : Arhive ştiinţifice



E-resurse: Biblioteci



Noutăţi: Evenimente



Noutăţi: Achiziţii noi



Expoziţii on-line:

Achiziţii recente. Tematice



Feedback: Întreabă bibliotecarul



Feedback: Propuneri pentru achiziţie



Feedback: Difuzarea selectivă a informaţiei



Feedback: Chestionar



Feedback: Opinii, sugestii, gînduri



Contact. Program de lucru



Repozitoriul Instituţional 
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


Biblioteca digitală



Catalogul electronic

Catalogul Electronic

conţine 401 mii notiţe

bibliografice şi este expus

on-line, accesînd pagina

Web a Bibliotecii

http://libruniv.usarb.md/

Accesarea de la orice

computer este posibilă

pentru a afla ce cărţi şi

reviste deţine Biblioteca,

care sînt ultimele achiziţii

în Bibliotecă, ori care site-

uri pot fi vizitate pentru a

regăsi cît mai multe

informaţii necesare.

http://libruniv.usarb.md/


Catalogul electronic. 

Căutare după autor şi titlu 



Catalogul electronic. 

Căutare după cuvînt-cheie



Reviste universitare



Reviste universitare

• Artă şi Educaţie Artistică

• Fizică şi Tehnică

• Revista tehnocopia

• Limbaj şi Context

• Glotodidactica

• NRF

• Semn



Revista Bibliotecii:

Confluenţe Bibliologice



Mostre de prezentare a 

referinţelor bibliografice



Baze de date



Open Access



Partenerii noştri

Instrumentul Bibliometric Naţional



Biblioteci deschise

Platforme internaţionale



Open Library

Biblioteca deschisă

OPEN LIBRARY este un

PROIECT ON-LINE, de

Internet Archive, finanţat în

parte de un grant de la

Biblioteca de Stat din

California şi Fundaţia

Kahle / Austin. Scopul

catalogului este să creeze

"o pagina web pentru

fiecare carte publicată

vreodată". Înregistrarea

este gratuită. Dispune de

peste 20 mln de

înregistrări on-line în acces

liber, oferă acces la 1,7

milioane de versiuni

scanate ale cărţilor, şi link-

ul la surse externe.

http://openlibrary.org/

http://openlibrary.org/


Calameo.com



Biblioteca Ştiinţifică în reţele de 

socializare



Biblioteca Ştiinţifică în Enciclopedia liberă 

Wikipedia



Google+



Blogul Bibliotecii Ştiinţifice 

a Universităţii de Stat A. Russo
http://librunivusarb.blogspot.com/



Formatori:

Olga DASCAL - dascal.olga@gmail.com 
Mihaela STAVER- staver.mihaela@gmail.com 
Snejana ZADAINOVA -05skorki69@gmail.com

Bălţi

2015

file://10.1.1.2/bibliotecar/-GENERAL/Carte de tel, e-mail/05skorki69@gmail.com
file://10.1.1.2/bibliotecar/-GENERAL/Carte de tel, e-mail/05skorki69@gmail.com
mailto:05skorki69@gmail.com

