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Activitatea Bibliotecii în trimestru I al anului 2021
INTRODUCERE
În trimestru I, 2021 Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în
conformitate cu următoarele obiective stabilite în Planul de activitate:
• Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
• Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie ;
• Acordarea asistenţei informaţionale calitative în realizarea proiectelor activităţii de
formare profesională continuă, activităţii de recalificare/calificare şi activităţii de
cercetare;
• Reflectarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md privind
Proiectele de activitate ale Bibliotecii.
I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE
În primul trimestru al anului 2021 colecţia de carte a Bibliotecii a cunoscut o creştere de
15 exemplare de carte ştiinţifică şi publicaţii periodice de specialitate.
Un aport în dezvoltarea colecţiei de carte l-a acordat autorii Universității Pedagogice de
Stat ” Ion Creangă”.
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 31 martie 2021) constituie
Vizite în bibliotecă
Documente împrumutate

65090 volume
68 utilizatori
186 de volume

II. REÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR: SALA ÎMPRUMUT
În perioada lunii februarie 2021 Biblioteca a realizat reînregistrarea utilizatorilor. S-a
verificat Fișa de lectură a literaturi primite prin împrumut cu prezentarea literaturii și prezența
utilizatorilor. De mare responsabilitate au dat dovadă personalul științific al Departamentului
Știință și Relații Internaționale, sectorul Psihologie, după care a urmat personalul didactic de la
Departamentul Formare Profesională Continuă, catedra Psihopedagogie și Management
Educațional. Pentru utilizatorii care nu s-au prezentat sau care activează la distanță, Biblioteca
a trimis prin poșta electronică Lista literaturii împrumutate spre verificare însoțite cu mesaje
informative privnd prelungirea termenului de împrumut.
III. ASIGURARE INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Biblioteca Institutului a asigurat activitatea de formare profesională şi activitatea de
cercetare prin acordarea asistenţei informaţionale:
• Personalului didactic şi ştiinţific al Institutului în realizarea Proiectelor didactice
şi Proiectelor de cercetare
• doctoranzilor
Pe parcursul trimestrului I, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională
➢ DEPARTAMENTULUI ȘTIINȚĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
inclusiv:
➢ PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în
contextul provocărilor societale /Sectorul Managementul Formării Profesionale;

1.
2.
3.
4.

2. 20.80009.0807.45A Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în
contextul provocărilor societale / Sectorul Calitatea Educației;
3. 20.80009.0807.1606.10 Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității
psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale
contemporane / Sectorul Psihologie,
asigurând cu materiale informative subiectele solicitate de către personalul științific și
didactic:
Profesionalizarea cadrelor didactice în procesul de formare profesională;
Formarea personală și profesională a cadrelor didacice;
Strategii didactice a procesului de învățare în contextul provocărilor societale;
Metodologii de asigurare psihologice în sistemul de învățământ general.

De asemenea, Biblioteca a acordat asistență informațională
➢ DEPARTAMENTULUI FORMARE PROFESIONALĂ
inclusiv:
▪ Catedrei Învățământ Primar și Educație Timpurie
▪ Catedrei Psihopedagogie și Management Educațional
▪ Catedrei Didactica Disciplinelor Școlare,
Au fost asigurate cu resurse informaționale următoarele subiectele solicitate de către
personalul didactic:
5. Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și
educație timpurie;
6. Formarea inteligenței emoționale ale cadrelor didactice;
7. Managementul calității în educație;
8. Strategii educaționale în dezvoltarea personală.
Asistență informațională acordată
➢ STUDIILOR DE DOCTORAT
în format traditional:
1. Doctoranzilor anului IV, IȘE
Subiecte solicitate – 1
inclusiv:
• Educația adulților
Realizate - 1 colecţie de resurse informaţionale
in format online
2. Doctoranzilor externi
1. Universitatea Pedagogică de Stat Alecu Russo din Bălți
Materialele informative solicitate:
1. Strategia Educației 2020;
2. Evaluarea Curriculumului Național în învățământul general.
Biblioteca Institutului a pregătit documentele solicitate de doctoranda Universității
Pedagogice de Stat Alecu Russo din Bălți, dna Marina Caliga, și a expediat materialele
informative solicitate prin adresa electronică.
IV. PROIECT DE CERCETARE: Documentarea Monitorului Oficial al RM
În vederea selectării Actelor legislative din sfera Educaţie, Cercetare şi Inovare,
doctorat, masterat, Biblioteca Institutului a realizat în trimestru I, 2021
cercetarea/documentarea Actelor legislative ale Monitorului Oficial al RM.
Cele mai importante Acte legislative cum ar fi Regulamentul de susținere a gradului
didactic și managerial (2020) și Regulamentul Achizițiilor Publice au fost distribuite ( în
format xerox) pentru informare și aplicare:

➢ Direcţiei institutului

➢ Centrului Național de Educație Rutieră
➢ Secţiei Administrativ Personal și Relații cu Publicul
➢ Serviciului Gospodărie
Actele Legislative au completat Portofoliul şi Fişierul cu Legi, Hotărâri privind
sfera educaţiei şi cercetării.
V. PROIECT DE CERCETARE:
DOCUMENTAREA PUBLICAȚIILOR PERIODICE
În vederea selectării articolelor ştiinţifice ale autorilor Institutului, publicate în
diverse ediţii periodice științifice de specialitate, Biblioteca a documentat revistele și ziarele
ştiinţifice, alte surse informative primite în perioada trimestrului întâi
Patrusprezece articolele ştiinţifice selectate în domeniul educației, autori fiind:
MECC
- 10 articole ( UPP. 2021, nr.nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 );
Elizaveta Globa - 1 articol ( UPP. 2021, nr. 4 );
Larisa Cuznețov - 1 articol ( UPP. 2021, nr.10 );
Mariana Batog - 2 articole ( UPP. 2021, nr.nr. 4, 10 ),
a completat Suportul Didactic lansat de Bibliotecă pentru fiecare autor.
Articolele științifice servesc drept suport informativ pentru utilizatori în activitatea didactică
și științifică pe care o realizează.
VI. FIȘIER ELECTRONIC:
ARTICOLE PUBLICATE ÎN EDIȚII PERIODICE DE AUTORII
Institutului de Științe ale Educației
În perioada trimestrului întâi, 2021 în Fișierul electronic au fost incluse 14 articole
publicate de autorii Institutului în diverse ediții periodice.
Articolele sunt descrise analitic cu indicarea autorului și denumirii articolului,
anul, numărul și denumirea revistei în care a fost publicat articolul, paginațiile.
Fișierul electronic este un fișier informativ, care are ca obiectiv Informarea
autorilor și a altor categorii de utilizatori cu cele mai actuale informații publicate în domeniul
educației și științei.
Articolele științifice incluse în Fișierul electronic sunt utile în elaborarea diverselor
Referințe Bibliografice tematice, Bibliografii privind Tezele de Doctor, Tezele de Licență,
Referate științifice în susținerea gradelor didactice și manageriale, în elaborarea unor
publicații dar, și în elaborarea Rapoartelor științifice ale activității de formare și cercetare.
VII. BULETIN BIBLIOGRAFIC – INFORMATIV
Biblioteca Institutului a elaborat două e-Buletine bibliografice – informative:
1. E- Buletin Bibliografic-Informativ Literatură științifică achiziționată-2020;
2. E- Buletin Bibliografic-Informativ Curriculum Național/Disciplinar-2020.
Literatura științifică achiziționată de la Editura Litera inclusă în E-Buletin este descrisă
bibliografic și deține toate datele editoriale, pentru fiecare sursă este descris un rezumat detailat
despre conținutul cărții.
E-Buletinul include 30 volume, selectate în șase domenii:
- Limba română
- Filosofie
- Psihologie
- Sociologie
- Dicționare
- Enciclopedii

E-Buletinul Bibliografic-Informativ Curriculum Național/Disciplinar-2020 include 65
exemplare curricula la disciplinele școlare, varianta română, rusă, ucraineană și bulgară,
nivelul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.
Informația privind conținutul E-Buletinelor a fost plasată pe pagina ise.md și pe pagina
Bibliotecii, directoriul Dezvoltarea colecției. Utilizatorii Bibliotecii, cât și cei interesați pot
accesa site-ul institutului, inclusiv pagina Bibliotecii spre informare.
VIII. SELECTAREA ȘI PREGĂTIREA LISTEI LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE
a COLABORATORILOR INSTITUTULUI
( perioada 1941-2016 )
în contextul Aniversării Institutului de Ștințe ale Educației „IȘE-80 de ani”
Biblioteca a efectuat selectarea lucrărilor științifice a colaboratorilor Institutului din
colecția de carte a Bibliotecii, perioada anilor 1941-2016, pentru includerea lor în lucrarea
științifică editată în contextul Aniversării Institutului de Științe ale Educației „IȘE - 80 de ani ”.
La etapa actuală se lucrează la elaboarea Listei lucrărilor științifice, cu descrierea
bibliografică a cărții. Lucrările științifice sunt clasificate conform domeniilor științifice.
Elaborarea Listei e în stadie finală, după care va urma să fie prezentată direcției Institutului.
IX. POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Biblioteca a pregătit informația și a expediat-o Secției Tehnologia informației spre
postare.
Astfel, au fost postate pe pagina Bibliotecii, directoriile Dezvoltarea colecției; Politici;
Expoziții următoarele informații:
1. E- Buletin Bibliografic-Informativ Literatură științifică achiziționată – 2020.
2. E- Buletin Bibliografic-Informativ Curriculum Național/Disciplinar - 2020.
3. Raportul activității Bibliotecii pentru anul 2020.
4. Expoziție ( virtuală ) de documente istorice ”Viața evreilor înainte de război și cercetările
privind Holocaustul”.
X. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE
S-a realizat:
1. Expoziţia (virtuală) de documente istorice “ VIAȚA EVREILOR ÎNAINTE DE RĂZBOI ȘI
CERCETĂRILE PRIVIND HOLOCAUSTUL”, consacrată Zilei Internaţionale pentru
Comemorarea Victimelor Holocaustului , 25-31 ianuarie 2021. Organizator: Biblioteca IȘE, Sala de
lectură/tradițional; virtual - rețeaua de socializare FACEBOOK.

Obiectivul: Promovarea memoriei HOLOCAUSTULUI și a culturii toleranței în vederea
combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de toleranță.
Expoziția plasată pe rețeaua de socializare FACEBOOK a întrunit 48 vizualizări și
9 comentarii.
Prin intermediul expoziției Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a propus
cadrelor didactice şi tuturor celor interesaţi să se familiarizeze cu subiectele expoziţiei, să aleagă
subiectul potrivit spre aplicare în realizarea activităţilor de învăţare cu elevii cu vârstele cuprinse
între 12-18 ani.
XI. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
Biblioteca a elaborat:
1. Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2021.
2. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru trimestru I, 2021.
3. Raportul statistic al activităţii Biblioteci pentru anul 2020 spre prezentare
Bibliotecii Centrale, USM.
4. Evidenţa (zilnică, lunară) a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
5. Catalogare, indexare, clasificare a publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.

6.
7.
8.
9.

Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
Elaborarea materialelor informative pentru pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii .
XII. PARTICIPĂRI

Colaboratorii Bibliotecii au participat online la patru evenimente organizate și
desfășurate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Centrul de Formare
Profesională în Biblioteconomie și Științe ale Informării și la Conferința Internațională
organizată de Universitatea Transilvania din Brașov, România,
inclusiv:
1. Training online ”BIBLIOTECARUL – FORMATOR AL COMPETENȚELOR DE
LECTURĂ CRITICĂ”, 3 martie 2021. Organizator: BNRM, Centrul de Formare
Profesională în Biblioteconomie și Științe ale Informării. Participant: Elizaveta Globa.
2. Atelier online ”EDUCAȚIA DESCHISĂ CA INVESTIȚIE ÎN VIITORUL
BIBLIOTECARULUI” din cadrul Săptămânii Educației Deschise. 5 martie 2021.
Organizator: BNRM, Centrul de Formare Profesională în Biblioteconomie și Științe ale
Informării. Participant: Elizaveta Globa.
3. Training online ” LICENȚELE CREATIVE COMMONS – TIPURI ȘI
CARACTERISTICI. UTILIZAREA LICENȚELOR CREATIVE COMMONS:
CERINȚE. AVANTAGE. OPORTUNITĂȚI”. 10 martie 2021. Organizator: BNRM,
Centrul de Formare Profesională în Biblioteconomie și Științe ale Informării. Participanți:
Elizaveta Globa, Luminița Armașu.
4. International conference on Information Science and Information Literacy. 11-12 march
2021, Brașov, România. Organized by Transilvania University of Brașov, under 3D
printing support service for innovative citizens –Eu Funded Project Strategic. Participant:
Elizaveta Globa.
XIII. PUBLICAȚII
Biblioteca a publicat 1 articol de popularizare:
1.

Viața evreilor înainte de război și cercetările privind HOLOCAUSTUL / Elizaveta
Globa. În : Univers Pedagogic PRO. 2021, 28 ianuarie. Nr. 4 (746). P. 2, 8. ISSN 18573782.
XIV. CONCLUZII

Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei are atribuţii de asigurare a accesului liber la
resursele informaţionale, rolul ei fiind prestarea serviciior informaționale calitative,
îmbogăţirea cunoştinţelor profesionale în dezvoltarea competenţelor de căutare a informaţiei.

Bibliotecar principal,
categoria de calificare întâi

GLOBA

Bibliotecar

ARMAŞU Luminiţa

25 martie 2021

Elizaveta

