Raport de activitate
Biblioteca
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
IANUARIE 2020
Activităţi realizate

Nr.d/r
1.

I. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII COLECŢIEI DE CARTE
În perioada lunii ianuarie 2020 dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii a atins
următorii indicatori:
- 26 exemplare - Ghiduri de implementare a manualului pentru clasele 1-a şi a 2-a
la disciplinile: Limba şi literatura română pentru clasele I-a şi a II-a; Ştiinţe pentru
clasa a 2-a; Educaţia moral-spirituală, clasa a 2-a; Educaţie muzicală, clasa a 2-a,
English, Fransais, distribuite de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
- 20 exemplare - Lucrări ştiinţifice 2019, elaborate în cadrul Proiectelor
instituţionale, oferite de Direcţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE):
- 28 publicaţii periodice primite prin abonament.
Fondul de carte ( la 31 ianuarie 2020 ) constituie - 64835 volume.

2.

II. EVIDENŢA UTILIZATORILOR ÎNSCRIŞI ŞI A LITERATURII
ÎMPRUMUTATE
În perioada lunii ianuarie 2020 Biblioteca a fost vizitată de:
- 25 utilizatori
inclusiv:
 bărbaţi - 2
 femei - 23

cărora li s-a împrumutat - 87 volume de carte ştiinţifică

Probleme spre soluţionare
Nu sunt

3.

III. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE
A ACTELOR LEGISLATIVE
În cadrul acestei activităţi s-a realizat cercetarea documentală a Actelor
legislative privind domeniile: Educaţie, Cercetare, Doctorat, Masterat, Salarizare,
Economie etc., publicate în MO al RM după cum urmează:
1. MO al RM. 2019. 31 decembrie. Nr. 400-406.
2. MO al RM. 2020. 3 ianuarie. Nr. 1-2.
3. MO al RM. 2020. 10 ianuarie. Nr. 3-6.
4. MO al RM. 2020. 17 ianuarie. Nr. 7-13.
În urma cercetării MO al RM au fost selectate 15 Acte legislative.
Biblioteca a distribuit spre informare
 Centrului Naţional de Educaţie Rutieră
1 Act legislativ (în format xerox),
1. 5 Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului: Punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi a
certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule ( Nr 5,
Chişinău, 3 ianuarie 2020 ) // MO al RM. 2020. 10 ianuarie. Nr. 3-6. P.9-10.
Actele legislative sunt introduse în Fişierul şi Portofoliul Actelor Legislative
Exec.: E. GLOBA

4.

IV. ACTIVITATE BAZATĂ PE CERCETAREA ŞI DOCUMENTAREA
PUBLICAŢIILOR PERIODICE
În perioada lunii ianuarie în cadrul activităţii de cercetare a publicaţiilor
periodice au fost documentate revistele ştiinţifice şi ziarele primite în această
perioadă.
În urma documentării au fost selectate articolele publicate de autorii
institutului, alte informaţii ce se referă la educaţie şi cercetare.
Documentate: 13 publicaţii periodice (ziare,reviste).
Selectate:
15 articole,
Articolele publicate de autorii institutului au fost introduse în Suportul
Informaţional şi Metodologic. Suportul se propune utilizatorilor/ cadrelor

didactice şi ştiinţifice, masteranzilor, doctoranzilor, ca sursă de informare în
elaborarea referatelor ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic, elaborarea
Tezelor de master, Tezelor de doctor şi Tezelor de Recalificare
Exec.: E. GLOBA, L. ARMAŞU

5.

V. E-FIŞIER INFORMATIV ( format electronic)
ARTICOLE PUBLICATE DE AUTORII INSTITUTULUI
perioada 2015 - 2019
Biblioteca continuă activitatea de introducere a informaţiei în E-FIŞIERUL
INFORMATIV ( format electronic) privind articolele publicate de autorii
institutului.
În luna ianuarie, E-Fişierul informativ s-a completat cu 30 articole publicate în
publicaţiile periodice de specialitate, anul 2019 .
Se realizează completarea, modificarea şi redactarea informaţiei introduse în
E-Fişier.
Exec.: E. GLOBA, L. ARMAŞU

6.

VI. NOTE INFORMATIVE
Această activitate vine cu informaţii utile în ajutorul personalului didactic şi
ştiinţific al institutului, cadrului didactic de la stagiile de formare profesională, altor
categorii de utilizatori, la care Biblioteca oferă răspunsuri concrete şi soluţii
subiectelor solicitate.
În acest context s-a realizat 2 Note informative
 la solicitarea secţiei Tehnologii informaţionale
inclusiv:
1. Notă informativă: Ce înseamnă ISSUE / solicitant:Gremalschi Ludmila, şef
secţie..
Nota Bibliotecii: Nu există aşa index la Camera Naţională a Cărţii.Sunt
înregistrate următoarele indexe: ISSN, ISBN şi ISSNE. ISSNE -este indexul
de înregistrare a producţiei editoriale în baze de date electronice.

 la solicitarea autorului Adrian Ghicov:
1. Notă informativă: Numirea lucrărilor ştiinţifice publicate în 2019- rezultat
al proiectului realizat la sectorul Limbă şi Comunicare. / solicitant:Ghicov
Adrian, autor.
Nota Bibliotecii: În 10 lucrări ştiinţifice sunteţi identificat ca autor.
Autorului i s-a prezentat Lista în care s-a inclus 10 lucrări ştiinţifice .
Exec.: E. GLOBA

7.

VII. ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ PRIVIND CULTURA
INFORMAŢIEI
Rolul Bibliotecii în Cultura informaţiei este de a promova informaţia de
calitate, iar bibliotecarul de a deveni o punte de legătură între informaţie
şi utilizator facilitând accesul la informaţie.
Astfel, Biblioteca, având un scop, din perspectiva Culturii informaţiei, ca
utilizatorul/cadrul didactic să utilizeze eficient informaţia propusă de
bibloitecar şi să evalueze conştient informaţia nou dobândită pentru a o
transforma într-un produs nou cu valoare adăugată, a răspuns la nevoile
utilizatorilor, oferind
Asistenţă informaţională:

 Cadrelor didactice de la studiile de recalificare profesională:
La subiectul solicitat:
 Modalităţi de organizare a activităţilor integrate în procesul
educaţional preşcolar
s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 10 surse
informative, conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Pedagogiei
Preşcolare şi domeniul Ştiinţe ale Educaţie, Învăţarea integrată.

 Cadrelor didactice din alte instituţii preuniversitare




La subiectele solicitate:
Valorificarea teoriei Inteligenţelor multiple prin metoda proiectului
Dezvoltarea competenţelor la elevi: Iniţiative civice, participare civică
Crearea situaţiilor - problemă pentru gestionarea cunoştinţelor şi

capacităţilor în cadrul orelor de fizică
s-a realizat 3 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 43 surse
informative, incluzând informaţii din reviste ştiinţifice, Ştiinţele educaţiei,
Psihologie, Fizică, Matematică.
 STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER:
La subiectul solicitat:
 Dezvoltarea gîndirii critice a elevilor în studierea limbii şi literaturii române
s-a realizat 1 colecţie de resurse informaţionale, care a inclus 11 surse
informative, conţinutul cărora a inclus informaţii din domeniul Lingvistică,
Literatură română,Opere literare, Pedagogie..
 STUDIILOR DE DOCTORAT
La subiectele solicitate:
 Politici educaţionale la Educaţia Timpurie
 Rezumate ale TD
s-a realizat 2 colecţii de resurse informaţionale, care a inclus 4 surse
informative, incluzând informaţii din Curricula ET şi TD.
.

8.

Exec.: E. GLOBA, L. ARMAŞU

VIII. CERCETARE STATISTICĂ ANUALĂ Nr. 6-c.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII 2019
Biblioteca a completat Formularul statistic Nr 6 - c Activitatea Bibliotecii
2019, pe baza datelor din Registrul inventar, Registrul de mişcare a fondului,
Registrul de evidenţă zilnică a activităţii şi alte documente de evidenţă primară,
în care a prezentat situaţia existentă la sfârşitul anului de raportare. Datele s-au
înscris în numere întregi.
Datele statistice au fost prezentate la timp (15.01.2020), în format electronic şi
suport hârtie, Centrului Biblioteconomic al BC USM, pentru a pregăti şi trimite
datele de sinteză statistică Biroului Naţional de Statistică. Exec.: E.GLOBA

9.

IX. REZUMATE ALE TEZELOR DE DOCTOR
ÎN ŞTIINŢE PEDAGOGICE/ PSIHOLOGICE
ÎN COLECŢIA DE CARTE A BIBLIOTECII
Rezumatele Tezelor de doctor în pedagogie/psihologie primite în colecţia de carte
a Bibliotecii din alte instituţii de învăţământ superior vin în ajutorul
utilizatorilor/cercetătorilor/învăţătorilor/cadrelor didactice/doctoranzilor/
masteranzilor, ajutându-i să devină căutători de informaţie eficienţi, pentru a o
folosi ( informaţia ) în diverse contexte: studii, teze, referate, rapoarte etc.
În perioada lunii ianuarie Biblioteca a primit Rezumatul Tezei de doctor în
pedagogie din alte instituţii de învăţământ superior cum ar fi:
- Universitatea de Stat din Tiraspol - 1 ex.
1. Lidia, Popov. Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din
domeniul socio-juridic prin utilizarea Tehnologiilor interactive. 533.01- Pedagogie
universitară: Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice. Ch., 2020. 34 p.
Rezumatul a fost pus la cererea utilizatorilor ( masteranzi, doctoranzi ), oferindule informaţii pentru a le aplica în diverse proiecte ştiinţifice.
Biblioteca a realizat:
1.Înregistrarea şi Descrierea analitică a Rezumatului
2.Completarea Fişierului „ Rezumate din alte instituţii de învăţământ superior”
Exec.: E.GLOBA

10.

X. ORGANIZAREA COLECŢIILOR: CATALOGARE,
CLASIFICARE/INDEXARE
S-a realizat:
1.Înregistrarea literaturii ştiinţifice în Cartea de Mişcare a Fondurilor
2. Înregistrarea în Registru Publicaţiilor Periodice a revistelor ştiinţifice primite
prin abonament
3.Clasificarea literaturii conform Clasificării Zecimale Universale (CZU)
4.Descrierea bibliografică a publicaţiilor pe fişa cărţii, fişa de catalog alfabetic şi
sistematic,
5.Plasarea fişelor, descrise bibliografic, în catalogul alfbetic şi sistematic
8..Descrierea analitică a publicaţiilor periodice pe fişa cărţii, ştampilarea, încleierea
buzunarelor.
9. Întroducerea ziarelor în colecţia de ziare
10.Xeroxarea articolelor ştiinţifice ale autorilor publicate în publicaţiile periodice
11.Elaborarea Actului de predare-primire a literaturii ştiinţifice transmis de Direcţia
Institutului în colecţia de carte a Bibliotecii
12. Evidenţa utilizatorilor şi a literaturii împrumutate ( zilnic, lunar )
Exec.: E.GLOBA, L. ARMAŞU

11.

XI. ELABORĂRI
1.Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2020.
2. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru luna ianuarie 2020.
3. Cercetare statistică anuală Nr. 6-c, Activitatea bibliotecilor 2019.
Exec.: E. GLOBA

Bibliotecar principal
Bibliotecar
24.01.2020

GLOBA Elizaveta
ARMAŞU Luminiţa

