Raport de activitate
Biblioteca
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
MAI 2018
Nr.d/r
1.

2.

3.

Activităţi realizate
Colecţia de carte a Bibliotecii s-a completat pe parcursul lunii mai curent cu:
Nu sunt.
- 13 volume de carte donate de LUMOS Moldova la Educaţia incluzivă;
- 3 volume de carte donate de autori: Petru Jelescu, Oreste Tărîţă, Dumitru Păsat;
- 11 publicaţii periodice primite prin abonament.
În luna mai Biblioteca a fost vizitată de:
- 89 de utilizatori
cărora li s-a împrumutat
- 209 de volume
Pe parcursul lunii mai s-a realizat:
a) Prelucrarea bibliografică a Literaturii ştiinţifice primită din colecţia
CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN PEDAGOGIE, autor Sorin CRISTEA,
prof.univ.,dr. - 9 volume în 2 exemplare.
Sarcini realizate:
- Elaborarea Actului de donaţie
- Înregistrarea în Cartea de registru şi Cartea de Mişcare a Fondurilor
- Descrierea bibliografică a volumelor pe fişe pentru catalogul alfabetic şi
sistematic - 18 fişe;
- Descrierea fişa cărţii - 10 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 18 fişe.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 18 exemplare;
Exec. E.GLOBA
- Descrierea fişa cărţii - 8 fişe;
- Ştampelarea, pregătirea şi încleierea buzunarelor - 18 exemplare;
Exec. L. ARMAŞU

Probleme spre soluţionare

b) Prelucrarea bibliografică a literaturii donate de la LUMOS Moldova 1 titlu în 10 exemplare,
Sarcini realizate:
- Elaborarea Actului de donaţie
- Înregistrarea literaturii în Cartea de registru şi Cartea de Mişcare a Fondurilor
- Descrierea bibliografică a literaturii pe fişe pentru catalogul alfabetic şi
sistematic - 2 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 2 fişe.
Exec. E.GLOBA
- Descrierea fişa cărţii - 10 fişe;
- Clasificarea, cotarea conform CZU - 10 exemplare;
- Ştampelarea, pregătirea şi încleierea buzunarelor - 10 exemplare;
Exec. L. ARMAŞU
c) Prelucrarea bibliografică a literaturii donate de autori - 3 exemplare,
Sarcini realizate:
- Înregistrarea literaturii în Cartea de registru şi Cartea de Mişcare a Fondurilor
- Clasificarea, cotarea conform CZU - 3 exemplare;
Exec. E.GLOBA
- Descrierea bibliografică a literaturii pe fişe pentru catalogul alfabetic şi
sistematic - 6 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 6 fişe.
- Descrierea fişa cărţii - 3 fişe;
- Ştampelarea, pregătirea şi încleierea buzunarelor - 3 exemplare;
Exec. L. ARMAŞU
4.

În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL al RM
S-a documentat 5 reviste MO al RM primite în luna mai:
1. MO al RM. 2018, 4 mai, Nr.142-148.
2. MO al RM. 2018. 5 mai. Nr. 149.
3.MO al RM. 2018. 11 mai. Nr. 150 - 155
4..MO al RM. 2018. 16 mai. Nr. 156.
5..MO al RM. 2018. 18 mai. Nr. 157 - 166.

În urma cercetării s-a selectat 23 Acte legislative ce prezintă interes pentru
activitatea de formare profesională şi activitatea de cercetare după care:
- 5 Acte legislative (în format xerox) remise în realizarea activităţilor de
formare profesională :
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
inclusiv:
1. 420 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata
îndemnizaţiei zilnice pentru copii ( Nr.378, Chişinău, 25 aprilie 2018). În: MO al
RM. 2018, 27 aprilie, Nr.133-141. P. 167-171.
2. 470 Hotărîre cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de
muncă… privind carnetul de muncă ( Nr.472,Chişinău, 15 mai 2018). În: MO al
RM. 2018. 16 mai. Nr. 156. P. 6.
3. 506 Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2018
(Nr.456,Chişinău, 16 mai 2018). În: MO al RM. 2018. 18 mai. Nr. 157 -166. P.
158.
 Serviciului Economico - Financiar şi Gestionare
1. 590 ORDIN privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul
bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă…
(Nr.89,Chişinău,6 aprilie 2018). În: MO al RM. 2018. 4 mai Nr. 142-148. P. 88.
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră
inclusiv:
1. 492 Hotărîre ….modificări la Regulamentul cu privire la Consiliul Naţional
pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere ( Nr.442, Chişinău, 16 mai 2018). În: MO al
RM. 2018, 18 mai, Nr.157-166. P. 151.
În total: 23 Acte legislative, descrise analitic pe fişe, au completat Fişierul şi
Portofoliul Actelor legislative.
Exec. E.GLOBA

5.

În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE
s-a documentat revistele ştiinţifice şi alte surse informative ce ţin de educaţie şi
cultură.
Documentate:
- 28 publicaţii periodice: reviste ştiinţifice, ziare din domeniul educaţiei;
Selectate
- 41 articole ştiinţifice
Exec. E. GLOBA
Articolele ştiinţifice, selectate, care prezintă interes pentru activitatea de formare
profesională şi activitatea ştiinţifică au fost incluse în Suportul Informaţional şi
Metodologic, lansat de Bibliotecă.
Suportul Informaţional şi Metodologic s-a completat cu:
- 41 articole ştiinţifice .
Totodată articolele ştiinţifice s-au introdus în
- Fişierul electronic lansat de Bibliotecă pentru fiecare autor al catedrei sau sector.
Exec. L. ARMAŞU
Articolele ştiinţifice se propun cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor,
personalului ştiinţific şi didactic al institutului în realizarea activităţii de formare
profesională şi activităţii de cercetare, precum şi în elaborarea rapoartelor ştiinţifice
şi didactice.

6.

S-a realizat 3 Note informative în ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al
Institutului, oferind răspunsuri concrete şi soluţii la următoarele subiecte solicitate:
- Sursa informatvă în care este publicat articolul sectorului Parteneriate
educaţionale ( solicitant L. Orândaş );
- Sursa informaţivă în care este publicat articolul Contribuim la dezvoltarea
unor competenţe profesionale clare ( solicitant N. Vicol );
- Locul păstrării Tezelor de doctor susţinute de autori în alte instituţii
(solicitant L. Franţuzan ).
Exec. E.GLOBA

7.

Asistenţă informaţională acordată:
 Proiectelor de cercetare naţionale:
1. 15.817.06.18 A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a
calităţii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie
S-a realizat:
4 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate:
 Curriculum 1-7 ani. Implementarea la treapta primară
 Elaborarea cadrului de referinţă
 Standarde educaţionale
 Evaluarea copilului la debutul şcolar
2. 15.817.06.15 A Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de
limba română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
S-a realizat:
3 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate
 Relaţionarea fenomenelor pedagogice
 Strategii de formare a vorbitorului cult de limba română
 Strategii didactice
Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
S-a realizat
7 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către cadrele
didactice de la diferite discipline:
 Codul Educaţiei
 Codul Muncii
 Diurne
 Psihologie generală
 Planuri de lecţii la chimie
 Evaluări sumative
 Evaluarea în procesul instruirii

Asistenţă informaţională acordată:
 Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională
S-a realizat
2 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate :
 Didactica istoriei
 Comunicare scrisă
Asistenţă informaţională acordată:
 Studiilor superioare, ciclul II, MASTER
S-a realizat
12 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
masteranzi:
 Curentul literar
 Consiliere psihologică
 Psihoterapie
 Monitorizarea procesului de evaluare a personalului didactic
 Predarea operelor literare
 Esteticul în clasele primare. Interdisciplinaritate
 Psihologie generală
 Impactul activităţilor integrate în dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară
 Tehnologii didactice în dezvoltarea limbagului la preşcolari
 Constructivism în dezvoltarea limbagului
 Emil Cioran. Date biografice
 Didactica învăţământului primar
Asistenţă informaţională acordată:
 Studiilor de DOCTORAT
1. Doctoranzi, anul IV
S-a realizat
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi:
 Managementul eticii în instituţia şcolară

8.

9.

2. Doctoranzi, anul I, US Tiraspol
S-a realizat
2 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
doctoranzi:
 Patriotismul
 Metode activ-participative
În total: Realizate 31 colecţii de resurse informaţionale la subiectele
solicitate de către diferite categorii de utilizatori
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
În vederea acordării eficiente a asistenţei informaţionale comunităţii ştiinţificodidactice Biblioteca a încheiat 5 ACORDURI DE COLABORARE SCHIMB DE
PUBLICAŢII cu următoarele Biblioteci din instituţiile de învăţământ superior din
Republica Moldova:
- Biblioteca Centrală Universitară USM
- Biblioteca UPS Ion Creangă din Chişinău
- Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi
- Biblioteca Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău )
- Biblioteca Liceului Teoretic George Călinescu din Chişinău
Exec. E. GLOBA
Biblioteca a efectuat Abonarea la publicaţiile periodice, Federaţia Rusă, pentru
semestru II 2018 conform Catalogului ediţiilor periodice de peste hotare şi a
încheiat CONTRACTUL privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor de
valoare mică cu Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”.
Exec. E. GLOBA

10.

Biblioteca în colaborare cu Serviciul Economico-Financiar şi Gestionare a realizat
Verificarea documentală a valorii colecţiei de carte, perioada: de la începutul
fondării -1.01.2018.
Exec. E. GLOBA

11.

Permanent se realizează serviciile de Poştă electronică ( e-mail ) ce ţin de
activitatea Bibliotecii cum ar fi: descărcări, ataşări, transmiterea mesajelor,
documentelor prin intermediul e-mail.
Exec. E. GLOBA

12.

13.

14.

15.

Zilnic şi lunar s-a realizat Statistica privind activitatea de comunicare a
publicaţiilor în sala de lectură şi sala împrumut.
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
Activităţi organizatorice realizate:
1. Elaborarea Raportului de activitate pentru luna mai curent
2. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii (Microsoft
Word)
3. Redactarea materialelor
Exec. E. GLOBA
Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
Participări: Seminar metodologic republican „ Şcoala, Biserica şi Comunitatea:
parteneriat pentru Educaţie”, ediţia a VII-a, 10-11 mai curent /Locaţie: IŞE.
Participanţi: E.Globa

PROPUNERI
Nr.d/r
1.

Nu sunt

2.

Şef Bibliotecă
Bibliotecar
25.05.2018.

GLOBA Elizaveta
ARMAŞU Luminiţa

