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Apariţii editoriale noi 
semnate de bibliotecarii 

Universităţii bălţene în anul 2012 


Editorials new publications signed by 

university librarians from Bălţi in 2012 year

Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. 
sel. / alcăt. : Ana Nagherneac [et al.] ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : 
Lina Mihaluţa. – Bălţi : Univ. de Stat "Alecu Russo", 2012. – 135 p. – (Bibliographia 
Universitas). – ISBN 978-9975-50-095-1 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/
fulltext/bsu/anuar_2011.pdf

Lucrarea face parte din colecţia Bibliographia Universi-
tas iniţiată de Biblioteca Ştiinţifică USARB în anul 2003. Volu-
mul scoate în evidenţă  informaţia despre 611 titluri de docu-
mente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe 
didactice, comunicări, articole ale profesorilor şi bibliote-
carilor Universităţii bălţene publicate în anul 2011. Cercetarea 
bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor 
primare din colecţia Bibliotecii, documentelor secundare, în 
special a Bibliografiei Naţionale a Moldovei, lucrărilor din bib-
liotecile şi portofoliile personale ale universitarilor. Anuarul este structurat pe 
facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, Biblioteca, Liceul Teoretic şi Cole-
giul Pedagogic „Ion Creangă” iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Descrierile biblio-
grafice respectă standardul interstatal GOST 7.1-2003 Înregistrarea bibliografică. 
Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire. Lucrarea este 
însoţită de indexuri auxiliare: nume, titluri, publicaţii în serie. Indexul se doreşte 
a fi un instrument analitic relevant în procesul de documentare şi cercetare 
bibliografică.

Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale: 
Bibliogr. sel. / alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de 
Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Cio-
banu; Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2012. – 374 p. – (Bibliogra-
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phia universitas). – ISBN 978-9975-05-085-2 ; http://tinread.usb.md:8888/ tinread/fulltext/contr_st/
contrib_st_reale.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349d26400106b27 

Actuala Bibliografie, apărută în colecţia Bibliographia Uni-
versitas, este consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea 
Facultăţii Ştiinţe Reale şi adună 2 339 înregistrări bibliografice 
ce reflectă activitatea fructuoasă a corpului ştiințifico-didactic 
şi ingineresc al Facultății. Materialul este structurat pe catedre 
(Catedra de Matematică; Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti; 
Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale) 
fiind precedat de lucrări cu caracter general: Anale, buletine, 
reviste, materiale ale conferinţelor. Lucrarea este însoţită de 2 
articole de fond semnate de Elena Harconiţa, directoarea Bib-
liotecii Ştiinţifice USARB Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi şi Pa-
vel Topală, Decanul Facultății de Ştiințe Reale, dr. hab., prof.univ. O cronică succintă 
a Facultăţii de Ştiinţe Reale. Regăsirea informaţiilor este facilitată de prezenţa inde-
xurilor auxiliare de nume, titluri şi publicaţii în serie. Decanatul Facultăţii de Ştiinţe 
Reale aduce sincere mulţumiri Rectoratului şi colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din  Bălţi pentru susţinerea materială şi îngrijirea 
acestei ediţii.

Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teo-
dor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa, Univ. de Stat „Alecu Russo”, 
Bibl. Şt. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012 (Ch. : Tipogr. Centrală). – 354 p. – ISBN 978-9975-50-
102-6 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/manuscrise.pdf

Volumul include două lucrări: romanul Polidor şi Ha-
riti (1843), transpus din elino-greacă în română, şi Oareşcare 
anegdoturi folositoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din 
ianvechime tipăritu (1848, miscelaneu ca formă), selectate din 
„Bessarabia”, utile pentru „tineri şi tinere daco-romano-mol-
davi”. Manuscrisele au fost redactate la Bălţi de comisul Dimi-
trie Balica, autorul oferindu-le basarabenilor, dar nu numai, o 
limbă română „foarte frumoasă şi dulce la cetire”. Textul roma-
nului include o mulţime de scene cu acţiuni surprinzătoare, pli-
ne de dramatism şi dragoste curată. Volumul este recomandat 
specialiştilor de limba şi literatura română, studenţilor-filologi, elevilor şi tuturor 
celor interesaţi de trecutul culural al ţinutului. Din sumar: Recomandare de Alio-
na Grati; Argument de Gheorghe Popa; Bălţi de altă dată de Teo-Teodor Marşal-
covschi; Dimitrie Balica comisuL de Elena Harconiţa; Scrisul românesc la Bălţi în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea: ComisuL Dimitrie Balica de Maria Abramciuc; 



Mărturii despre limba unei epoci de Zinaida Tărâţă; Dimitrie Balica, Polidor şi Hariti. 
Roman; Dimitrie Balica, Oareşcare anegdoturi folositoare; Pentru jiunime aflati în-
trun poem din învechime, Miscelaneu. Autorii exprimă sincere gratitudini sponso-
rilor: Consulatul General al României din Bălţi, Republica Moldova, P. S. Episcop dr. 
Marchel, Aurel ZARA (Moldova Agroindbank), Vladimir Tonciuc (S. A. „Barza - Albă), 
Tudor Cozaru (SRL „Vatra”), Galina Iepuri (SA „Drum bun”),  Pantelemon Frăsineanu 
(SRL „Gaz-Nord”),.

Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.; 
alcăt. : Ana Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. coord. : Ala Sainenco ; 
red. bibliogr. : Lina Mahaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. 
– 190 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-091-3 ; http://
www.calameo.com/books/00113334937ab15317aa9 ; http://tinread.usb.md:8888/tinre-
ad/fulltext/popa_gh/popa_%20biobibl.pdf

Volumul este dedicat profesorului şi omului de ştiinţă Ghe-
orghe Popa şi „reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a 
avut, constituind borne ale unui parcurs integru” (Ala Sainenco). 
Lucrarea este structurată în 10 capitole: Argument; Curriclum 
vitae cu iconografia; Crochiuri; Interviuri; Aprecieri in extenso 
şi in brevi; Bibliografie: Lucrări ştiinţifice şi didactice; redactare 
şi publicistică lingvistică; Varia; Coordonator ştiinţific al tezelor 
de doctorat; Referent oficial al tezelor de doctorat; Referinţe la 
publicaţiile ştiinţifice; Personalia. Biobibliografia face parte din 
colecţia Personalităţi univeritare bălţene, iniţiată de Biblioteca 
Ştiinţifică a Universităţii în anul 2003 şi  este destinată filologilor, cadrelor didacti-
ce, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care vor să cunoască evoluţia şi perfor-
manţele distinsului profesor şi cercetător. 

Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi pri-
mele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. / alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, D. 
Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa; 
design/ cop. S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – Fasc.1 – 315 p. (Vestigia semper adora). 
– ISBN 978-9975-931-26-7 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_
rom.pdf ; http://ru.calameo.com/books/001133349eb90acada2cd ; http://issuu.com/
bibliotecastiintificauniversitaraba/docs/presa_rom_final_aprilie_11

În colecţia Vestigia Semper Adora (iniţiată în anul 2008), fascicula 1, a fost 
editat acest volum care contabilizează cca 2 050 de notiţe bibliografice din presa 
românească, ultimele decenii ale sec. XIX – primele decenii ale sec. XX, deţinute în 
fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Convorbiri literare (anii 1879-1936), Revista 
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Fundaţiilor Regale (anii 1934-1940) şi Viaţa Românească (anii 
1912-1940). Lucrarea conţine 277 de pagini şi este structurată 
pe domenile de ştiinţă: Cunoaştere şi cultură. Civilizaţie. Pro-
gres; Filozofie. Morală. Etică. Estetică; Psihologie. Logică. Reli-
gie; So-ciologie. Politică; Economie. Ştiinţe economice; Drept. 
Jurisprudenţă, Administrare publică. Artă militară, Educaţie. 
Învăţămînt, Etnografie. Obiceiuri. Datini; Ştiinţe naturale, Ştiin-
ţe aplicat; Teo-ria şi filosofia artei; Filologie. Lingvistică, Litera-
tură; Geografie. Biografie. Istorie. Bibliografia conţine indexuri 
auxiliare de nume şi titluri ce facilitează regăsirea informaţiilor. 
Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în cataloagele deschise Open Li-
brary, Calameo şi Issuu. Este destinată cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţi-
lor, cu precădere de la Facultatea de Filologie, specialităţile de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, bibliotecarilor şi tuturor celor interesaţi de istoria culturii româ-
neşti.

Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Mate-
rialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, Ed. 
a 2-a, 15 oct. 2011 [on-line] / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina 
Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/
cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 106 
p. – ISBN 978-9975-50-084-5. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
[citat 31.05.2012]. – Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/
bca_colloq.pdf ; http://www.calameo.com/books/0011333492f495d77a50c

Colaboratorii Bibliotecii au participat la Colocviul uni-
versitar Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a 2-a, 
în anul 2011 cu genericul Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: 
inovaţie şi informaţie pentru toţi. În cadrul acestei activităţi de 
manifestare şi exprimare profesională bibliotecarii au fost seg-
mentaţi pe trei secţiuni cu teme de organizare şi funcţionare 
specifice domeniului biblioteconomic şi activităţii instituţiei 
infobibliotecare: Biblioteca universitară în infrastructura de in-
struire şi cercetare; Managementul resurselor umane. Reţele de 
comunicare; Servicii de calitate pentru utilizatorii 2.0. 11 comunicări şi 3 tutoriale, 15 
vorbitori din cei 55 de participanţi la manifestare, au demonstrat „preocupările de 
cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălţi, grija lor permanentă de a păstra 
tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi concrete la provocările atît de compli-
cate ale timpului” a specificat în preambulul lucrării Elena Harconiţa, directoarea 
Bibliotecii.
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Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale, colocviu (3; 
2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Con-
temporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia profes-
sorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi / 
colegiul red.: Elena Harconiţa [et al.]. – Bălţi : Bibl. Şt., 2013. – 128 p. - ISBN 978-
9975-931-89-2. – Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi ; http://
tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf

În lucrare sînt prezentate comunicările din cadrul 
Colloquia professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţi-
fică", ed. a 3-a, secţiunea Bibliotecii cu genericul Biblioteca uni-
versitară contemporană: spaţii reale şi virtuale desfăşurată la 12 
octombrie 2012 la aniversarea Universităţii şi a Bibliotecii. Cele 
17 comunicări, rezultatul studiilor bibliotecare, au fost prezen- au fost prezen-
tate în 3 secţiuni pe direcţi-ile principale de cercetare: Manage-
mentul participativ. Dimensiuni noi de formare a competenţelor 
tehnologice; Oportunităţi şi servicii modernizate pentru utilizatori; 
Dezvoltarea colecţiilor şi organizarea informaţiilor. Au fost abordate subiecte priv-
ind managementul personalului, profesionalizarea angajaţilor şi motivarea în ve-
derea asigurării unei performanţe durabile şi competitivităţii Bibliotecii.

Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice, conf şt. (2012; 
Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele 
conf. şt., 8 febr. 2012 / coord. : Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mi-
haluţa, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo; 
design/cop./machetare : Silvia Ciobanu; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012. 
– 376 p. – ISBN 978-9975-50-067-8 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/
bsu/conf_st_2012.pdf http://ru.calameo.com/books/001133349c0554ef4acf9

Materialele incluse în lucrare constituie comunicările pre-
zentate în cadrul Conferinței ştințifice a Bibliotecii cu genericul 
Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice din 
8 februarie 2012, moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibli-
otecii, secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistența 
de specialitate. Profilul de cercetare s-a axat pe trei direcții: Ma-
nagementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare 
profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca 2.0/
Utilizatorul 2.0 în aplicare; Dezvoltarea resurselor informaţionale: 
politici, particularităţi, experienţe / efecte. Au fost prezentate 21 
de comunicări în formula Pecha Kucha (20 de slide-uri în 6 minute 40 secunde), 
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15 intervenții aplicative (lucrări editate, tutoriale, ghiduri, concepte, documente 
de transfer tehnologic). Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale 
bibliotecarilor preconizează crearea unui complex de programe şi conținuturi 
educaționale.

Aculova, Taisia. Descrierea bibliografică analitică în sistemul automatizat 
TINLIB V 410 : ghid metodic (experienţe bălţene) / T. Aculova, N. Culicov ; red. 
resp. : E. Harconiţa ; red. coord. : L. Mihaluţa ; cop./design/tehnored. : S. Ciobanu ; 
Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2012. – 30 p. – (Col. Profesionalizare). – 
ISBN 978-9975-50-098-2 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/ghid_analitic.pdf

Ghidul elaborat conţine recomandări privind aplicarea 
normelor de catalogare a articolelor în sistemul automatizat de 
bibliotecă TINLIB V 410, modulul Catalogare, şi este adresat bi-
bliotecarilor care se ocupă de acest proces în vederea creării ba-
zei de date „Căutare/Editare titluri articole” şi permite căutarea 
în OPAC. Scopul acestui ghid este de a ajuta bibliotecarii să însu-
şească principiile fundamentale ale creării înregistrărilor biblio-
grafice analitice în baza de date „Căutare/Editare titluri articole”, 
în conformitate cu normele specifice Bibliotecii universitare de 
la Bălţi. În ghid se analizează procesul de descriere analitică din 
diferite genuri de documente: publicaţii în serie (anale, anuare, reviste, ziare), mo-
nografii, culegeri, materiale ale conferinţelor, manuale, culegeri de cîntece, etc.

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de 
informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : 
Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Cio-
banu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-
50-092-0 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf

Pentru cercetători sînt specificate regulile de alcătuire a 
referinţelor bibliografice şi de citare a resurselor de informare 
conform Standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documenta-
re. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 
resurselor de informare (ISO 690:2010, IDT) (aprobat prin hotă-
rîrea INSM nr. 871-ST din 05.04.2012). Prezentul standard se apli-
că pentru referinţele bibliografice şi citări pentru toate tipurile 
de resurse de informare: monografii, seriale, contribuţii, brevete, 
materiale cartografice, resurse electronice de informare (inclusiv 
programe de calculator şi baze de date), muzică, înregistrări sonore, stampe, foto-
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grafii, lucrări grafice, audiovizuale şi imagini în mişcare. Ghidul conţine elementele 
principale ale unei referinţe bibliografice, prezentarea autorilor, mostre de prezen-
tare a referinţelor cu un autor, doi, trei etc., un exemplu de referinţe bibliografice 
la tema: Conceptul de prevenire a criminalităţii, etica în procesul de cercetare. Este 
destinat cercetătorilor USARB.

Achizitii recente : ian. – dec. 2012 : Expoz. inf. [Resursă electronică] / Bibl. Şt. a 
Univ. de Stat „Alecu Russo” ; resp. de ed. : Elena Harconiţa ; coord. : Lina Mihaluţa; 
compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; design: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Win-
dows 98/2000/EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd., col. ; în container 13x13 
cm. – ISBN 978-9975-50-103-3 ;  http://libruniv.usb.md/

CD-rom-ul inserează toate achiziţiile anului 2012, editate 
bilunar, aranjate conform CZU. Conţine descrierea bibliografică, 
coperta scanată, vedetele de subiect, cuvintele cheie. Realizatori: 
Serviciul Documentare Cercetare bibliografică.

Expoziţii tematice on-lne / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; resp. de ed. : 
Elena Harconiţa ; coord. : Valentina Topalo ; red. : Elena Stratan ; compilare: Tatia-
na Prian (tehnored.) ; design: S. Ciobanu. – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/
EXP,32 Mb hard. – Bălţi, 2012. – CD-rom : sd., col. ; în container 13x13 cm. – ISBN 
978-9975-50-101-9 ; http://libruniv.usb.md/

22 de expoziţii on-line, elaborate de bibliotecarii universitari 
bălţeni în anul 2012 au fost adunate în acest CD-Rom. Expoziţiile 
sînt structurate pe domeniile: Ştiinţă şi cunoaştere;  Ştiinţe sociale. 
Drept; Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică. Artă; Limbă. Lingvistică. 
Literatură. S-au produs autorii: Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, 
Angela Hăbăşescu, Lilia Ababi, Aliona Purici, Antonina Antonova, 
Galina Belcovschi, Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc, Maria Postolati, Lilia Iavor-
scaia, Taisia Aculova, Natalia Culicov, Ariadna Musteaţă, Elena Ţurcan, Lilia Melnic,  
Ala Lîsîi, Mira Gore, Veronica Barbaroş,  Adella Cucu.  
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