
Anuarul Lucrările profesorilor 
şi colaboratorilor apărut în colecţia 
Bibliographia Universitas prezinta 
informaţia despre 520 titluri de 
documente: monografii, manuale, 
cursuri universitare, programe di-
dactice, anale, materiale ale Con-
ferinţelor, buletine, reviste, articole 
ale profesorilor şi colaboratorilor 
Universităţii bălţene publicate în 
anul 2007. 

La Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, fondată în 1945, cu 
acreditarea academică în 2002, 2007 
şi acreditarea ştiinţifică în 2006, 
activează circa 500 de cadre didac-
tice (peste 100 de doctori şi doctori 
habilitaţi, profesori, conferenţiari). 
Instituţia, cu un efectiv de peste 10 
000 studenţi, oferă studii la 30 de 
specialităţi în cadrul a 8 facultăţi, 
27 de catedre, 83 de laboratoare 
şi ateliere didactice. Trebuie să 
menționăm și alte structuri: Cole-
giul Pedagogic „Ion Creangă”, Liceul 

Teoretic „Ion Creangă”, Cen-
trul de formare continuă, 
Biblioteca Ştiinţifică, Cen-

RAFTUL  DE  SUS

112

Bibliografia 

“Lucrările  profesorilor  şi  co-

laboratorilor Universităţii de 

Stat „Alecu Russo”  - 

un instrument  analitic rele-

vant de regăsire a informaţiei

Elena StrAtAn

trele Francosphére, Polonez, Departa-
mentul Tehnologii Informaţionale etc.

Anuarul este structurat pe facultăţi 
în ordinea cronologică a constituirii 
lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. 
Înregistrările bibliografice urmează or-
dinea alfabetică după numele de autor 
sau după titluri de documente. 

Arhitectura Anuarului include in-
formaţii relevante vizînd structura 
organizatorică a Universităţii: substruc-
turile didactice, ştiinţifice, administra-
tive, de deservire didactico - ştiinţifică, 
educaţionale şi recreative, de deservire 
socială, informaţii de contact.

Fiecare capitol este precedat de 
Curriculum-ul Vitae al Facultăţii res-
pective, conținînd informaţii privind 
anul fondării, componența catedrelor, 
nivelul de instruire, specialităţile şi 
specializările, programele de studii, 
temele de cercetare, oportunităţile 
şi experienţele de succes, activitatea 
extracurriculară, informaţiile de con-
tact etc. 

Un capitol este dedicat Bibliotecii 
Ştiinţifice, a noua Facultate din Univer-
sitate. Mai bine de 80 de înregistrări 
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tări de cuvinte şi expresii 
tipice ro-mâneşti. Pentru a 
facilita regăsirea informaţiei 
necesare, lucrarea este însoţită 
de indici auxiliari: index de nume, 
titluri, publicaţii periodice bibliografi-
ate. 

Prin publicarea acestei lucrări, 
menţionează în nota introductivă 
Ana Nagherneac, bibliotecar princi-
pal Serviciul Documentare, Informare 
Bibliografică, alcătuitoarea bibliografiei, 
se urmăreşte oglindirea segmentului de 
activitate ştiinţifică şi didactică al profe-
sorilor, bibliotecarilor de la Alma - Mater 
bălţeană. Lucrarea se doreşte a fi un 
instrument analitic de regăsire a 
informaţiei, necesar în orice dem-
ers de cercetare bibliografică şi 
documentară. 

Anuarul a fost distins cu pre-
miul ABRM în cadrul Concursului 
Naţional Cele mai reuşite lucrări 
în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiinţa informării.

Textul integral al bibliografiei 
poate fi accesat în Biblioteca Di-
gitală USB:
http://libruniv.usb.md/publicatie/
bibiliografice/bib/anuar_2007.
pdf.

* Lucrările profesorilor şi co-
laboratorilor : Anuar 2007 : Bib-
liogr. sel. / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-co-
ord. : Elena Harconiţa, alcăt. : Ana 
Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina 
Mihaluţa ; coperta : Silvia Ciobanu. – 
Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia 
Universitas) 

ISBN 978-9975-931-41-0

bibliografice evidenţiază activitatea 
ştiinţifică şi editorială a colaboratorilor 
Bibliotecii (79 de bibliotecari) conform 
compartimentelor: Lucrări monogra-
fice, Lucrări bibliografice, Materiale 
didactice, Seriale (reviste, anuare, caie-
te metodice, buletine informative), 
Articole, abstracte, recenzii. Cele mai 
reprezentative lucrări editate în anul 
2007 sunt Bazele culturii informaţionale, 
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor 
Facultăţii de Drept, Contribuţii ştiinţifice 
ale profesorilor Facultăţii de Fizică. 
Tehnică. Matematică şi Informatică, 
Gheorghe Duca, Biblioteca Ştiinţifică a 
Universităţii de Stat Alecu Russo, Ghidul 
utilizatorului, Ghidul Licenţiatului, Con-
fluenţe Bibliologice: Rev. de biblioteco-
nomie şi ştiinţa informări, Bibliotecile 
şcolare din Republica Moldova etc.

Studiul bibliografic a fost realizat în 
baza consultării documentelor primare 
din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice, a do-
cumentelor secundare, în special, Bib-
liografia Naţională a Moldovei, lucrărilor 
din bibliotecile şi portofoliile personale 
ale universitarilor, situri şi baze de date. 

Descrierile bibliografice respec-
tă standardele biblioteconomice în                                                                                           
vigoare: 7.1-2003 Descrierea bibliogra-
fică a documentelor;  8256-82 Prescur-
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