
Misiunea bibliotecilor universitare este satisfacerea intereselor de studiu, 
sercetare ştiinţifică, lectură, informare, documentare, educare culturală a membrilor 
comunităţii universitare, inclusiv dezvoltarea şi actualizarea colecţiilor.

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Universitare de la Bălţi s-a dezvoltat treptat prin 
achizitii de carte şi publicaţii periodice, schimb de documente cu diverse instituţii şi 
organizatii, donatii.

Publicaţiile periodice necesită anumite proceduri specifice de achiziţie, evi-
denţă, prelucrare, circulaţie, conservare şi prezervare datorită unor caracteristici 
specifice, dintre care se disting următoarele:  

1.	 Colecţii definitive sau complete: colecţiile constituite pentru publicaţiile 
periodice care şi-au încheiat apariţia (nu mai pot interveni schimbări bib-
liografice sau creşteri cantitative). Aceste colecţii pot conţine sau nu, toate 
exemplarele publicate;

2.	 Colecţii în continuare: colecţiile constituite din publicaţiile periodice care 
continuă să apară cu diverse posibile schimbări.

Managementul dezvoltării colecţiilor publicaţiilor periodice este asemănător 
cu managementul dezvoltării colecţiilor pentru celelalte categorii de documente de 
bibliotecă. Politica de selecţie se realizează după aceleaşi principii şi metodologii. 
Costurile pentru achiziţia şi menţinerea publicaţiilor periodice reprezintă o parte 
însemnată din bugetul financiar alocat Bibliotecii. Periodicile de specialitate con-
stituie partea de bază a colecţiilor.

In prezent Biblioteca universitară deţine o colecţie 1 015 459 de documente
în 274 864 titluri în valoare de 8 374 461,28 lei: carţi – 862 638 ex., publicaţii 
periodice : reviste – 152 257ex., ziare – 564 ex.

Anual sînt primite abonamente prin achiziţii, donaţii şi schimb peste 480 
titluri de reviste ştiinţifice editate în R. Moldova, România, Rusia, Ucraina, Franţa, 
SUA.

În perioada dintre anii 2006 - 2010, Biblioteca universitară a beneficiat de mai 
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multe titluri:
Naţionale:
•	 Achiziţii: Dreptul, Dreptul muncii, Economica, Limba română, Mediul ambiant, 

etc.
•	 Donaţii: Buletinul Institutului de Lingvistică, Studii şi cercetări lingvistice, 

Revista de lingvistică şi ştiinţă literară.
•	 Exemplar legal: Cercetăti agronomice în Moldova, AGEPI INFO, Economie şi 

sociologie, Revista economică, Buletin oficial de proprietate intelectuală, Revista 
de filosofie, sociologie şi ştiinţe politice, etc.

Internaţionale :
•	 Achiziţii:  Magazin istoric, Muzica, National Geografic, Revista de filosofie, 

Revista de psihologie, Revista de pedagogie.
•	 Donaţii:
·	Filiala Institutului Goethe din Bucureşti : Der Spiegel, Stern, Zeit Kultern.
·	Alianţa Franceză : La lingustique, Magazine litteraire, Le nouvel observater.
·	Journal Donation Project :
-	 Cambridge Quarterly
-	 Discourse & Communication
-	 Discourse & Society
-	 Duke Journal of Comparative & International
-	  Eighteenth-Century Studies
-	 ELT Journal
-	 European Psychologist
-	 European Sociological Review
-	 Forum for Modern Language Studies
-	 The Journal of Aesthetic Education
-	 Journal of American Folklore s. a.

Analiza datelor statistice ne permite să constatăm, că o buna parte din 
publicaţiile periodice ce constituie colecţiile Bibliotecii au provenit din donaţii. 
De ex. Colecţia revistei Viaţa Românească : rev. lunară. - Bucureşti, din anii: 
1980,1988,1991,1993,1995-2010 a fost donată de  Biblioteca Centrală Universitară 
din Bucureşti.

Printre donatorii acestei perioade  :
California State University / Fresno:

*2008 – 348 exemplare – 13 titluri în valoare de 8841,00.
Consiliul Superior al Magistratului:

*2010  41 exemplare – 27 titluri în valoare de 2045,00.
Institutul Cultural Român:

*2009 – 107 exemplare – 22 titluri în valoare de 3048,96.
Exemplar legal:

*2007 - 388 volume - 28 titluri în valoare de 12839,36 lei.
*2008 – 366 exemplare – 239 titluri în valoare de 12836,63.
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*2009 – 290 exemplare – 171 titluri în valoare de 11600,33.
*2010 – 296 exemplare – 172 titluri în valoare de 12463,68.
Schimb :

•	 BCU Bucureşti: Analele Universităţii Bucureşti. Seria : Chimie, Drept, Filosofie, 
Fizica, Geografie, Matematică Informatică, Academica; Jurnal literar; Revista 
învăţămîntul preşcolar; Revue roumaine (fr.); Romanian review(en) ş.a.

•	 Biblioteca Naţională Bucureşti: Bibliografia Naţională Română. Publicaţii ofi-
ciale; Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat, Catalogul cărţilor străine 
întrate în Bibliotecile din România.

•	 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi ; Analele Univ. „Dunărea de 
Jos”. Fasc. V. Tehnologii în consrucţii de maşini; Fasc. VIII. Tribologie, Fasc. IX. 
Metalurgie şi ştiinţa materialelor; Fasc. X. Mecanica aplicată; Fasc. XIV. Enginerie 
mecanică s.a.

•	 Biblioteca Universităţii din Craiova: Analele Univ. din Craiova. Series : Auto-
matiou, computers, electronics and mechatronics; Seria : Inginerie; Mecanică; 
Ştiinţe filologice : Limbi şi Literaturi clasice; Psihologie. Pedagogie ş. a.

•	 Biblioteca Univ. „Lucian Blaga”, din Cluj – Napoca : Anuarul institutului de 
istorie; Echinox; Ephemeries Napocensis; Studia Universitas Babeş – Bolyai : 
Biologia : Historia, Informatica, Matematica, Oeconomica, Psihologia, Studia 
Europeană ş.a.

În perioada 2006 - 2010 au fost perfectate 665 de abonate la publicaţiile 
periodice ştiinţifice: 
·	2006 – 117
·	2007 – 104
·	2008 – 120
·	2009 – 103
·	2010 – 221
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Valoarea totală a acestor abonamente a constituit 392 400,10 lei : 
·	2006 – 63 939,32 lei;
·	2007 – 71 659,62 lei;
·	2008 – 68 295,66 lei;
·	2009 – 103 771,10 lei;
·	2010 – 84 734,40 lei.
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Cele mai însemnate abonamente prin : achiziţii, donaţii şi schimb în anii 
2006-2010:
Editate în Republica Moldova:
·	Dreptul
·	Dreptul muncii
·	Economica
·	Limba română
·	Studii şi cercetări  lingvistice
·	Revista de lingvistică şi ştiinţă, etc.
Editate în ţările străine:
·	Magazin istoric
·	Revista de filosofie
·	Revista de psihologie
·	Revista de pedagogie
·	Discourse & Communication
·	Discourse & Society
·	Analele Universităţii Bucureşti. Seria : Chimie; Drept; Filosofie; Fizica; Geografie; 

Matematică;
Regretăm că, din an în an, sîntem nevoiţi să achiziţionăm tot mai puţine titluri 
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de publicaţii periodice cu caracter  ştiinţific din diferite motive:
·	reducerea bugetului pentru achiziţiile la publicaţiile periodice; 
·	creşterea preţurilor.

Însă ne bucură faptul că în asemenea circumstanţe totuşi putem să menţinem 
unele colecţii de documente periodice cu caracter ştiinţific care sînt foarte căutate 
şi utilizate de cate cititorii noştri:

Limba română (1953 – 2008), Revista de psihologie (1956 – 2008), Вопросы 
психологии (1955 – 2010), Народное образование (1957 – 2009), Начальная 
школа (1960 – 2010),  Наука и жизнь (1961 – 2010), Математика в школе 
(1949 – 2010), Русский язык в школе (1949 – 2010), Новый мир (1945 – 2010),  
Вопросы психологии (1955 – 2010), Вокруг света (1955 – 2010), Радио (1963 
– 2010), Magazin istoric (1971 – 2010), Applied Linguistics - Oxford (1994 – 2010) 
şi multe altele..
·	Donaţia lui Ioan Nicorici

2010 - Biblioteca a primit în dar din partea profesorului Ioan Vasile Nicorici 9 
titluri de publicaţii periodice, comori ale trecutului şi constituie cea mai vizibilă 
mărturie de continuitate a spiritului românesc. În actul de donaţie Ioan Nicorici 
îşi exprimă marea satisfacţie că această bogăţie de documente scrise „va susţine 
firul tradiţiilor întru păstrarea şi sporirea cunoştinţelor despre istoria civilizaţiei, cul-
tura naţională, valorile moral-spirituale”.

În mare parte, cele mai acoperite discipline cu publicaţii periodice, reviste 
ştiinşifice sînt următoarele disciplini:
·	Ştiinţe umaniste şi sociale
·	Psihologie şi pedagogie
·	Drept
·	Business şi managment
·	Lingvistica

Publicaţii periodice provenite din donaţii şi schimb

Metoda de achiziţie Nr. volume Valoarea
Donaţii de publicaţii periodice

2006 388 1188,80
2007 936 30205,24

2008 1288 43327,64

2009 706 25115,50

2010 496 21467,83

Total 3814 121305,01

Schimb de publicaţii periodice

2006 177 9256,38
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2007 177 11101,28
2008 203 13159,94

2009 188 12991,45

2010 147 95991,45
Total 892 142500,5

Promovarea potenţialului documentar de publicaţii seriale se realizează 
printr-un şir de activităţi de comunicare a colecţiilor:
·	Informare bibliografică
·	Zilele Catedrelor
·	Zilele Informaţiei
·	Reviste bibliografice
·	E-buletine informative; buletine Donaţie
·	Zilele Bibliotecii la Facultăţi 
Organizarea diverselor expoziţii tradiţionale / on-line: achiziţii noi, tematice.

Concluzii
Publicaţiile periodice ştiinţifice reprezintă un suport impotant pentru efectua-

rea studiilor şi cercetărilor. Avînd scopul principal asigurarea proceselor de studiu şi 
cercetare cu publicaţii recente şi actuale, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
din Bălţi acordă o mare importanţă abonării la ediţiile periodice ştiinţifice. Utilizatorii 
ce efectuează studii şi cercetări ştiinţifice se adresează frecvent la publicaţiile 
periodice fiind siguri de calitatea, valoarea şi exactitatea informaţiei. Publicaţiile 
periodice ştiinţifice tradiţionale şi în viitor vor continua să fie suportul principal 
în asigurarea informaţională a proceselor de studiu şi cercetare în instituţiile de 
învăţămînt superior.
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