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Abstract: In the communication it is described how to promote Monthly licensee and 
PhD, activity focused on continuous training of information culture.  

Pe parcursul mai multor decenii Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii „Alecu 
Russo” a acumulat o experienţă bogată şi variată în formarea culturii informaţiei a 
utilizatorilor, un produs al societăţii informaţionale, care constituie cheia succesu-
lui în toate mediile de activitate umană pentru o viaţă întreagă. 

Biblioteca are un program bine determinat, parte componentă a instruirii şi 
cercetării universitare, care prevede formarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
pentru identificarea corectă a informaţiei, interpretarea ei, evaluarea şi utilizarea în 
crearea de noi produse ştiinţifice.

  În desfăşurarea cronologică a manifestărilor de educare a culturii informa-
ţiei la Universitatea „A. Russo”, Lunarul licenţiatului şi masterandului este o acti-
vitate de finalizare (licenţiaţi şi masteranzi). Se promovează de mai mulţi ani şi se 
bucură de reuşită.

În 2013 Lunarul a derulat între 15.II – 15.III cu participarea a 28 grupe de   
licenţiaţi şi masteranzi (500 participanţi) de la toate facultăţile Universităţii. 

Dacă facem o referire la indicii anilor 2012 şi 2011 vom contura următoarele 
diagrame:
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Februarie, martie sînt lunile cînd în conţinutul şi structura tezelor se poate 
interveni cu schimbări, se pot include informaţii actuale depistate în noi baze de 
date, în achiziţii recente din colecţia Bibliotecii, în surse informaţionale tradiţiona-
le noi. 

Reieşind din cele afirmate, am elaborat programul lunarului care includea 
următoarele activităţi:
- Prezentarea bazelor de date ce pot fi accesate în Bibliotecă pentru identificarea 

informaţiei ce mai poate fi utilizată în lucrare: EBSCO Publisching (informaţie 
cu full-texte din 18200 reviste, 2500 cărţi cu translator automat în circa 35 
limbi), AGEPI (informaţie despre proprietatea intelectuală a Moldovei), AGORA 
(bază de date cu full-texte din 400 de documente din domeniile: agricultură, 
alimentaţie, ştiinţe sociale şi biologice), Institutul Cultural Român (informaţie 
despre activitatea instituţiei orientată spre asigurarea vizibilităţii şi prestigiului 
culturii române),  EU Bookshop (librărie virtuală care oferă  acces la 700  000 
publicaţii oficiale ale UE), World Bank (informaţie despre contribuţiile Băncii la 
reducerea sărăciei şi la creştere economiei durabile),  DOAJ (informaţie despre 
articole din mai bine de 1500 reviste cu conţinut variat), NATO (informaţie 
despre angajarea comună a ţărilor Tratatului Atlanticului de Nord pentru 
cooperare), RGB (asigură accesul la full-textele tezelor de doctor din colecţia 
Bibliotecii Naţionale a Rusiei)…

- Prezentarea expoziţiei „Contribuţiile ştiinţifico-didactice – 2012” (ale profe-
sorilor şi colaboratorilor) prin care contribuim la valorificarea resurselor infor-
maţionale proprii. În perioada respectivă expoziţia propunea utilizatorilor peste 
140 de lucrări: monografii, cursuri de lecţii, articole, comunicări. Documentele 
prezentate urmau a fi analizate şi aplicate în teze.

- Prezentarea standardului ISO 690:2010, IDT Informare şi Documentare, standard 
care specifică reguli pentru expunerea corectă a referinţelor bibliografice şi a 
citărilor din toate tipurile de documente, inclusiv şi cele electronice (elemente-
le referinţelor, modalităţile de citare). Referinţele bibliografice constituie un 
element absolut obligatoriu al lucrării ştiinţifice, ele demonstrînd nivelul de 
documentare al autorului vis-a-vis de tema cercetării, priceperea de a analiza, 
generaliza şi aplica rezultatele ştiinţifice ale altor autori şi a obţine noi, originale. 

- Prezentarea ghidului practic „Reguli pentru prezentarea referinţelor biblio-
grafice şi citarea resurselor de informare” plasat pe pagina Web a Bibliotecii 
(PAGINA UTILIZATOR/cercetătorului). Ghidul prezintă informaţii despre docu-
mentarea bibliografică, referinţa bibliografică şi posibiltăţile ei de identificare 
a documentelor, elementele principale ale referinţei bibliogrfaice, modalităţile 
de citare. Este dotat cu un glosar ce ţin de termenii şi definiţiile ghidului.

Activitatea s-a desfăşurat în spaţiul SDIB, prezentările fiind însoţite de proiectare 
pe ecran. Lunarul a fost promovat în timpul orelor de studiu, decanii şi profesorii 
facultăţilor considerînd că este o activitate binevenită şi absolut necesară.  
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