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Bibliomesager

Comunicat final pe marginea lucrărilor Colloquia professorum Tradiţie 
şi inovare în cercetarea ştiinţifică”. Ediţia a 3-a, Secţiunea Bibliotecii – 

Conferinţa Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale

Sărbătorirea celei de-a 67 – a aniversări a Universităţii şi a Bibliotecii pe 
12 octombrie 2012 a început cu reinaugurarea Muzeului Memorii peste timp, 
actualizat şi remodelat într-un concept nou, în care sunt prezentate evoluţia şi 
performanţele Bibliotecii, imaginile celor mai 
valoroşi bibliotecari, care prin munca lor s-au 
zidit în memoria instituţiei, partenerii din ţară 
şi străinătate care ne susţin în vederea sporirii 
şi diversificării resurselor informaţionale, ser-
viciilor modernizate şi dotării materiale.

Concept organizaţional: În conferinţă 
au participat 55 de bibliotecari universitari, 
au fost prezentate 18 comunicări, rezultatele 
investigaţiilor ştiinţifice în domeniul bibliote-
conomic şi bibliografic pe 3 direcţii principale: 
Managementul participativ. Dimensiuni noi de formare a competenţelor tehnologice; 
Oportunităţi şi servicii modernizate pentru utilizatori; Dezvoltarea colecţiilor şi orga-
nizarea informaţiilor.

Subiecte abordate: managementul personalului, profesionalizarea angajaţi-   
lor şi motivarea pentru asigurarea performanţei şi competitivităţii Bibliotecii; 
realizarea Programelor de informatizare: Statistica – evidenţa în format electronic a 
indicilor principali de activitate; Baza de date Opere muzicale în MP3; fişarea analiti-
că în catalogul electronic; experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip 
Anale; accesul la informaţiile despre colecţiile, serviciile şi produsele universitarilor 
bălţeni prin Biblioteca deschisă Open Library şi Calameo – cel mai mare catalog 
internațional de publicaţii ; bazele de date internaţionale accesibile prin Biblioteca 
universitară, utilizarea oportunităţilor sălii de lectură virtuale Biblioteca electroni-
că a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei; noi spaţii ştiinţifice şi culturale 
propuse de AUF; marketingul bibliotecar prin Blogurile Bibliotecii şi reţelele de 
socializare; rezultatele studiilor socioogice privind comunicarea ştiinţifică în me-
diul universitar; revistele de ştiinţă şi cultură filologică în instruirea şi cercetarea 
studenţilor şi profesorilor; cunoaşterea literaturii române din R. Moldova de către 
studenţii de la Bălţi; particularităţi de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii universitare 
bălţene în 20 de ani de independenţă a R. Moldova: 1991 - 2011; Depozit legal 
Universitaria - fond intangibil în patrimoniul universitar; sintagma Mit şi Poezie în 
colecţiile Bibliotecii.
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Expoziţii, lansări: Lansarea revistei electronice a bibliotecilor universitare 
din R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ ABRM.md; Expoziţia BIBLIOTECONOMIE SI 
STIINTELE INFORMARII: APARITII EDITORIALE 2012. 

Activități în cadrul ZILELOR UNIVERSITĂŢII ŞI A BIBLIOTECII 
(5-12 octombrie 2012) 

Pe 10 octombrie 2012, în cadrul orelor 
de formare profesională continuă, biblioteca-
rii universitari au participat la 2 Ateliere pro-
fesionale Prezentarea referinţelor bibliografice 
şi a citări la resurse de informare în baza Stan-
dardului SM ISO 690:2012 Informare şi docu-
mentare – Reguli pentru referinţe bibliografice 
şi citări la resurse de informare ( ISO 690:2010, 
IDT), abrobat 05.04 2012 – formatori Ana Na-
gherneac, bibliotecar principal, Serviciul Do-
cumentare Informare Bibliografică, Lina MIHALUŢA, director adjunct; Metode de cal-
cul a Indicatorilor de performaţă în baza Standardului SM ISO 11620:2011 Informare 
şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci – Anexa A, B. 1 Resurse, 
acces şi infrastructură, B. 2 Utilizare, B. 3 Eficienţa, B. 4 Potenţialul şi dezvoltare – for-
matori: Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, Natalia Culicov, şef 
serviciu Referinţe Bibliografice.

 
Formare profesională în cadrul Filialei BIN – Biblioteci de învăţămînt din Nord 
a ABRM

Pe 09 octombrie 2012 în cadrul ZILELOR 
UNIVERSITĂŢII ŞI A BIBLIOTECII (5-12 octomb-
rie 2012) şi LUNARULUI INTERNAŢIONAL AL 
BIBLIOTECILOR ŞCOLARE cu sloganul: Biblio-
tecile Şcolare: cheia către trecut, prezent şi viitor, 
la Biblioteca universitară s-a desfăşurat Train-
ing-ul Bibliotecarii din învăţămîntul preuniver-
sitar în conexiune globală. Au participat: 21 de 
bibliotecari şcolari, specialişti responsabili de 
activitatea bibliotecilor şcolare din raioanele 
Bălţi, Donduşeni, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ungheni 
şi bibliotecari de colegiu şi din şcoli profesionale, municipiul Bălţi. Programul a in-
clus: Mesajul de deschidere al directoarei Bibliotecii, Elena Harconiţa, Preşedinţele 
Filialei BIN, lansarea LUNII INTERNAŢIONALE A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE, lansa-    rea 
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Săptămînii Internaţionale a Accesului Des-
chis, 22 - 28 Octombrie 2012; Prezentarea 
tutorialelor Contul pe Google, Crearea Blogu-
lui în Blogger - L. Mihaluţa, director adjunct, 
E. Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de 
specialitate; Oportunităţi de accesare a ba-
zelor de date internaţionale de pe site-ul Bib-
liotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”: Biblioteca electronică a Tezelor de doc-
tor a Bibliotecii de Stat a Rusiei; EUBookchop; 
REM, AUF - V. Topalo, şef Centru Manifestări Culturale, Şef CD ONU; Crearea blogului 
Bibliotecilor şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din municipiu / raion: aplicaţii – 
traineri consultanţi: L. Mihaluţa, E. Stratan, M. MAGHER, G. CAZACU, A. ANTONOV, 
R. Toncoglaz, E. ŢURCAN, A. PURICI; Participanţii au primit mape cu flyere: Sala de 
Lectură virtuală a Bibliotecii electronice a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rus-
iei, EUBookchop, Blogurile sălilor de lectură a Bibliotecii, tutoriale: Crearea contului 
Google, Accesaţi Google+, Creare Blog în Blogger; Apelul Nataliei Cheradi, coordo-
natorul Programului EIFL-OA Moldova privind participarea la Săptămâna Accesului 
Deschis 2012, 22-28 Octombrie

Chişinău, 11 octombrie 2012
 

Felicitări dnei Valentina TOPALO, şef serviciu la Biblioteca 
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi cu acor-
darea distincţiei de stat Medalia „Mihai Eminescu”, cu prilejul 
Zilei Mondiale a Pedagogului, pentru muncă îndelungată şi 
prodigioasă, contribuţie la perfecţionarea procesului instruc-
tiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică 
intensă. Felicitări, dragă colegă! 

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis

Inaugurarea Săptămînii Internaţionale 
a Accesului Deschis la Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” a început cu lansarea lucrării 
bibliografice prilejuite de aniversarea a 65-a 
a Facultăţii de Ştiinţe Reale: Contribuţii şti-
inţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea 
de Ştiinţe Reale /alcăt. : Maria Fotescu, Elena 
Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; 

C
B

BIBLIOMESAGER



22

desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. 
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – 
Bălşi, 2012. – 374 p. – (Bibliographia universi-
tas). – ISBN 978-9975-05-085-2. 

Elena Harconiţa, directoarea Biblio-
tecii şi autoarele volumului Maria Fotescu, 
Elena Scurtu, Ana Nagherneac au atenţionat 
publicul asupra faptului că elaborarea, edita-
rea şi expunerea on-line a unei astfel de lucrări 
contribuie foarte mult la creşterea vizibilităţii 
investigaţiilor ştiinţifice a Universităţii de la 
Bălţi, precum şi a preocupărilor de cerceta-
re bibliografică a bibliotecarilor, calitatea lor 
fiind susţinută cu multă competenţă de re-
dactorul bibliografic Lina Mihaluţa, director 
adjunct şi Silvia Ciobanu, şef serviciu.

Au urmat mesaje de informare pri-
vind iniţiativa Accesului Deschis, Declaraţiile 
de la Budapesta, Berlin, Bethesda, subsem-
narea şi alinierea Asociaţiei Bibliotecarilor 
şi a Bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt 
superior din Moldova la această mişcare, im-
portanţa ei pentru comunicarea ştiinţifică, 
rolul monografiei doctorului Nelly Ţurcan Co-
municarea ştiinţifică în contextual accesului 
deschis la informaţie (Chişinău, 2012) pentru 
înţelegerea şi valorificarea accesului deschis 
în Uinversitatea bălţeană. A fost făcută retro-
spectiva programelor consacrate Săptămînii 
Accesului Deschis, realizarea lor în universi-
tate şi Bibliotecă, începînd cu anul 2009, fiind 
reactualizată informaţia despre onorabilele 
distinţii: Diplomele de Excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului 
digital şi Accesul Direct la informaţie în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010, 
la dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct Moldova şi cu prilejl aniversării a zecea de la 
înfiinţarea Consorţiului eIFL Direct Moldova ( 25 ianuarie 2001).

Realizarea Programului din acest an îndeamnă toţi bibliotecarii la acţiuni cît 
mai concrete, explicite şi argumentate pentru beneficiul utilizatorilor: cadre didac-
tice şi studenţi.
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Prezenţa Bibliotecii la Conferinţele USARB

 Prezenţa Bibliotecii la Conferinţa Internaţională Problematica educaţiei in-
cluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice (19-20 octombrie) s-a 
manifestat prin organizarea şi prezentarea expoziţiei Incluziunea Educaţională – o 
prioritate a Învăţămîntului Naţional. Materialele conferinţei , redactate de dr. Valeriu 
Cabac au intrat în colecţia Bibliotecii.

Prezenţa Bibliotecii la conferinţa ştiinţifică cu genericul „ORAŞUL BĂLŢI ŞI RE-
GIUNILE ÎNVECINATE ÎN RETROSPECTIVA ISTORIEI” cu expoziţia on-line BĂLŢI: RE-
PERE ISTORICE ŞI CULTURALE, eveniment organizat de Universitatea de Stat „Ale-
cu Russo" din Bălţi, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, Agenţia Naţională 
Arheologică, Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cul-
tural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, 
14 noiembrie 2012, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul Seminarului Republican pentru directorii adjuncţi din colegii cu 
genericul Învăţarea autonomă şi autoreglată au fost prezentate: expoziţia tematică 
Dimensiunile autocunoaşterii şi autoevaluării (A. Hăbăşescu, bibliotecar principal, sala 
de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogie, ale naturii, reale, artă); Biblioteca electronică 
a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei (V. Topalo, şef CD ONU).

Inaugurarea Expoziţiei  
BULGARIA – NATO Istoria văzută prin obiectivul fotografiilor

La 5 noiembrie în Biblioteca Ştiinţifică 
a fost inaugurată Expoziţia BULGARIA –NATO 
Istoria văzută prin obiectivul fotografiilor. 
Expoziţia a fost inaugurată de PhD George 
PANAIOTOV, Ambasadorul Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Republicii Bulgaria 
în Republica Moldova. La eveniment au 
participat: Mr. Georgi STEFANOV, second 
Secretary Head of Political Section, Ecaterina 
VÂlCU, director de programe Centrul de 
Informare şi Documentare privind NATO, 
Valentina PRIŢCAN, prorector pentru Relaţii internaţionale şi integrare europeană, 
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii, studenţi şi cadre didactice universitare, 
bibliotecari. La 5 ani de Diplomaţie Publică a CID NATO Ecaterina VÂlCU a oferit 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din partea CID NATO Certificatul de Apreciere 
pentru Contribuţii aduse în promovarea Subiectelor de Securitate în Societatea 
din Republica Moldova.
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Zilele Tineretului la Biblioteca Ştiinţifică (12-16 noiembrie 2012)

La manifestările culturale şi ştiinţifice 
organizate conform Programului Bibliote-
cii dedicat „Zilelor Tineretului” au partici-
pat studenţi de la Facultăţile; Ştiinţe Reale, 
Ştiinţele Educaţiei, şi Artă, Limbi şi Literaturi 
Străine, Filologie, Economie, Drept, cadre 
didactice, bibliotecari. Circa 200 de tineri 
au participat la diverse activităţi în Clubu-
rile: Cărţii, ONU NORD şi Educaţie Civică 
Europeană: lansări de reviste, cărţi, prezentări 
de expoziţii tematice, baze de date EBSCO, AUF, EUBookshop, colecţia electronică 
a tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia (RGB).

Clubul Cărţii:
Lansarea revistei Tineri jurnalişti fă-ră 

Frontiere, revistă editată de Asociaţia „Floare 
Albastră”, în cadrul Proiectului „Tineri jurnalişti 
fără frontiere”, finanţat de primăria Botoşani 
şi cofinanţat de Asociaţia „Floare Albastră”, 
Editori coordonatori Carmen Moraru şi 
Maria Popa, moderator Valentina Topalo, 12 
noiembrie.

Prezentarea paginii web a Bibliotecii 
Ştiinţifice, a bazelor de date internaţionale - V. Topalo. L. 
Mihăluţă, R. Toncoglay, T. Pogrebneac, 13 noiembrie.

Lansarea cărţii: Casa verde: 16 tineri 
poeţi şi prozatori basarabeni, inclusiv bălţenii: 
A. Moraru, A. Băcu, A. Blan, V. Botnaru, M. 
Tichie, Moderatori: A. Moraru, V. Topalo,14 
noiembrie.

Tineri muzicieni alături de nume cunos-
cute: expoziţie tradiţională, prezentare de E. 
Ţurcan, şef ODM, 13-14 noiembrie.

Clubul ONU NORD, Centrul Educaţia Civică Europeană
Problemele de Gen şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: lecţie publică 

susţinută de Olga Scripovscaia, locotenent colonel, prima femeie ofiţer ai Armatei 
Naţionale, 14 noiembrie.
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Strategia de parteneriat cu Moldova 
pentru anii financiari 2014-2017: consultări 
publice noiembrie-decembrie. Prezentare: 
Victor Neagu, Ofiţer de Comunicare BM, 
Carolina Odobescu, coordinator al porto-
foliului de proiecte al BM, 15 noiembrie 

Consecinţele Migraţiei: prezentarea 
piesei de teatru social al echipei IMPACT 
(studenţi de la diverse facultăţi, membri ai 
Grupului Y-PEER ai Bibliotecii Ştiinţifice),15 
noiembrie.

Acad. Prof. univ. Ion I. DEDIU, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, a prezentat prelegerea publică „Bazele ecologiei 
moderne” pentru studenţii Facultăţii Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.

Dl Academician a oferit Bibliotecii 
universitare o donaţie impunătoare de do-
cumente: cărţi, reviste pentru care îi mul-
ţumim cu multă gratitudine. Menţionăm luc-
rările excepţionale Enciclopedia de Ecologie 
(2010) şi Tezaurul terminologic al ecologiei 
(2010), elaborate în cadrul proiectului con-
ceptual unic - Bazele ecologiei moderne. 
Enciclopedia de Ecologie la care autorul a 
muncit peste 50 de ani, include circa 12 mii 
de termeni, o bibliografie ce cuprinde peste 
700 de surse şi care contribuie la edificarea 
fundamentului ecologiei moderne.

„Prin această lucrare ne-am propus 
să facem ordine ştiinţifică în terminologia 
ecologică, eliminînd confuziile, multiplele 
sinonime, subiectivismul şi inexactitatea în 
definiţii. Pentru a realiza acest deziderat, am 
ales ca metodologie prolegomenică studiul 
de sinteză a genezei şi evoluţiei ecologiei 
ca ştiinţă teoretică, starea ei actuală, relaţiile 
cu alte ştiinţe, domeniile de aplicaţie practică, în special în domeniul protecţiei 
mediului vital al omului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, domenii distinc-
te (din punct de vedere scientologic) de ecologia ca atare.”
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Zilele Catedrelor (22-27 noiembrie, 2012)

La şedinţa Catedrelor de Economie şi Management, Informatică Aplicată 
şi Tehnologii Informaţionale, Psihologie şi Asistenţă Socială au fost prezentate: 
Achiziţiile recente în domeniu (E. Scurtu, şef servciu DIB, Ana Nagherneac biblio-
tecar principal SDIB); Bazele de date accesibile în Biblioteca universitară, blogul 
Sălilor de lectură nr. 1, 3 (V. Topalo, şef CD 
ONU); Săla de lectură virtuală Biblioteca elec-
tronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat 
a Rusiei (R. Toncoglaz, bibliotecar Mediateca); 
Prezentarea referintelor bibliografice si cita-
rea resurselor de informare (A. Nagherneac, 
bibliotecar principal SDIB); Baze de date ofe-
rite de Agenţia Universitară de Francofonie 
(AUF) (T. Pogrebneac, bibliotecar, Oficiul Do-
cumente în limbi străine, Punctul de Infor-
mare AUF).

Zilele Informării bibliografice în subdiviziuni (23-29 noiembrie, 2012)

Programul Zilelor informării a inclus: 
Prezentarea expoziţiei Achiziţii recente (Ve-
ronica Barbaroş, Stela Covalciuc, Gabriela 
CAZACU bibliotecare); Trecerea în revistă a 
expoziţiilor tematice „21 noiembrie Ziua fi-
losofiei”, „2005-2014. Deceniul pentru Educaţie 
în Scopul Dezvoltării Durabile”, „2005-2015. De-
ceniul Apă pentru Viaţă”, „Destăinuiri sufleteşti. 
Romane de dragoste” (Ala Lîsîi, bibliotecar 
principal); prezentarea noilor facilităţi ale si-; prezentarea noilor facilităţi ale si-prezentarea noilor facilităţi ale si-
tului Bibliotecii, blogul Sălii de Lectură nr.1 
Ştiinţe Socioumanistice şi Economice (Lili-
ana Iavorschi, bibliotecar), blogului Oficiu-
lui Documente în Limbi Străine; Prezentarea 
Achiziţiilor noi şi a bazelor de date oferite de 
Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) - 
Tatiana POGREBNEAC, bibliotecar.

Au participat: masteranzi, anul 1, spe-
cialitatea Didactici Moderne ale Disciplinelor 
Filologice (DD11M), Facultatea de Filologie, 
studenţii grupei AP21Z, anul 2, specialitatea Administraţia Publică, Facultatea de 
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Drept, 60 de studenţi din 5 grupe de la facultăţile LLS şi Filologie (EF31Z, EF31Z, 
FE42Z, FE22Z, RF32Z). Participanţilor le-au fost distribuite materiale promoţionale.

Locul desfăşurării: sala de împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică, 
sala de împrumut nr. 2 Materiale didactice / metodice, sala de lectură nr. 4 ODLS.

Ora interactivă Metodologia cercetării ştiinifice 
cu studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte

În cadrul oficiul Documente Muzicale a avut loc o oră a cursului Metodologia 
cercetării ştiinţifice, grupa MZ 217, profesor 
dr. hab. conf. univ. Vladimir Babii, catedra Artă 
şi Educaţie Artistică, Facultatea Ştiinţe ale 
Educaţiei şi Arte, la care au fost prezentate:

Achiziţiile recente în domeniul Muzică;
Facilităţile Site-ului Bibliotecii: Buleti-

nul informativ bibliografic/expoziţia tematică 
Achiziţii recente, inclusiv pe Calameo etc.;

Produsul ştiinţific al cadrelor didactice 
de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte 
în Biblioteca Digitală, Catalogul Electronic, în 
colecţiile Bibliografii, biobibliografii on-line;

Blogul Oficiului Documente Muzicale;
Sala de Lectură virtuală Biblioteca electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii 

de Stat a Rusiei.
S-au produs: Elena Ţurcan, şef oficiu, Ariadna Musteaţă, bibliotecar.

Valentina Topalo - 
Cel mai eficient Coordonator al Centrului de Informare Europeană 2012 

Delegaţia Uniunii Europene în RM 
a acordat Dnei Valentina Topalo, şef CIUE, 
Diploma cu titlul de Cel mai eficient Coor-
donator al Centrului de Informare Europeană 
2012, în cadrul Trainingului de Informare şi 
Comunicare pentru coordonatorii Centrelor 
de Indormare a Uniunii Europene din RM, 
desfăşurat la Chişinău, în zilele de 26-27 
noiembrie.
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Ziua Drepturilor Omului

Pe 10 decembrie, 2012, În Clubul ONU NORD / Educaţia Civică Europea-
nă a fost marcată Ziua Drepturilor Omului. Invitata evenimentului a fost Olga 
Scripovscaia, locotenent – colonel, comandanta Centrului militar teritorial 
Bălţi, prima femeie – ofiţer a Armatei Naţionale care a participat în misiunile 
pacificatoare ale Naţiunilor Unite. Dumneaei a ţinut o lecţie publică: „Proble-
mele de Gen în contextul Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului”. Au participat 60 
de studenţi, cadre didactice, bibliotecari. În 
contextul tematicii abordate, coordonato-
rul CD a ONU, Valentina Topalo a prezentat 
expoziţia: 10 decembrie - Ziua Drepturilor 
Omului, documentele fiind pe probleme ce 
vizează combaterea discriminării şi promo-
vării egalităţii ca unul dintre drepturile fun-
damentale ale omului.

Donaţii de carte

Mulţumim cu gratitudine donatorilor Bibliotecii: profesori universitari, scri-
itori, editori (Ion GAGIM, Ion MANOLI, Elena ROTARI, Grigore CANTEMIR, Olga 
ELPUJAN, Valeriu CABAC, Elena, ZOLOTARIOV, Vitalie RUSU, Ludmila CABAC, Ana-
tolie FAIGHER, Pavel TOPALO, Maria ORLOV, Thomas WILHELMI, Simion BĂNCILĂ, 
Boris MARIAN, Anton MORARU, Valeriu CAPCELEA, Ilie LUPU, Elena DRAGAN, Pe-
tru BUTUC, Victoria FONARI, Noie Vasile ROTARU, Felicia LUPAŞCU) pentru cărţile 
preţioase oferite în sprijinul instruirii şi cercetării ştiinţifice USARB. De asemenea 
colecţiile Bibliotecii s-au îmbogăţit cu donaţii relevante din partea Agenţiei Uni-Agenţiei Uni-
versitare de Francofonie (AUF), din Proiectul European Tempus „Weten", Asociaţia 
umanitară internaţională „Medecins du Monde”, Biblioteca Academie Române, 
Filiala Cluj-Napoca, director dl dr. Ioan CHINDRIŞ, Revista Internaţională de Ştiinţe 
Umanitare şi Sociale. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Social-Politice Agathos, 
editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi etc. 
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