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INTRODUCERE
În semestrul I al anului 2022, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în
conformitate cu următoarele obiective stabilite în Planul de activitate:
• Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
• Acordarea asistenţei informaţionale proiectelor de cercetare şi activităţii de formare
profesională continuă;
• Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie;
• Reflectarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md privind Proiectele
de activitate ale Bibliotecii.
I. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII COLECŢIEI DE CARTE
În vederea realizării obiectivelor propuse în Planul de activitate al Bibliotecii, pe
parcursul semestrului I, 2022, colecţia de carte a Bibliotecii s-a îmbogăţit cu 20 Lucrări
ştiinţifice oferite de:
• sectorul Psihologie, Departamentul Ştiinţă şi Relaţii Internaţionale;
• Donaţie oferită de conf. univ. Mihai ŞLEAHTIŢCHI, dr. hab. în psih., dr în ped., autor,
Academia de Administrare Publică;
• Donaţie oferită de autoarea Iulianna Mogâldea, coord. de proiect a organizaţiei
partenere US „ B.P.Hasdeu” din Cahul;
• Donaţie oferită de prof. univ. Nicolae Silistraru, dr. hab., autor, US Tiraspol ( sediul
Chişinău);
• Autor extern, Sergiu MIRON
De asemenea, s-a primit prin abonament 67 exemplare reviste ştiinţifice.
Astfel, pe parcursul semestrului I, 2022 Biblioteca Institutului a pus la dispozţia cadrelor
didactice, masteranzilor, doctoranzilor 87 Lucrări ştiinţifice din domeniile Pedagogie,
Psihologie, în vederea informării cu forme şi metode de organizare a procesului de învăţământ.
Conform indicatorilor nominalizaţi,
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 30 iunie 2022) constituie 66 764 volume.
II. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
ÎN CONTEXTUL PRESTĂRII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ
ÎN FORMAREA ŞI INFORMAREA UTILIZATORILOR
Indicatorii, referitor la numărul vizitelor şi a documentelor împrumutate de către
Bibliotecă în perioada semestrului I, 2022, sunt reflectaţi în următoarele performanţe:
Vizite în Bibliotecă

88

utilizatori

inclusiv:
- bărbaţi - 2
- femei - 86

Documente împrumutate

73

volume

➢

1.
2.
3.
4.
5.

III. ACORDAREA ASISTENŢEI INFORMAŢIONALE
ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
ÎN CONTEXTUL CULTURII 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 bibliotecar 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:
• Personalului didactic şi ştiinţifico-didactic al Institutului în realizarea Proiectelor
didactice şi Proiectelor de cercetare;
• Doctoranzilor.
În semestrul I, 2022, Biblioteca a acordat asistenţă informaţională
➢ DEPARTAMENTULUI CERCETARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
inclusiv:
PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor
didactice în contextul provocărilor societale /Sectorul Managementul Formării
Profesionale;
2. 20.80009.0807.45A Reconfigurarea procesului de învăţare din învăţământul general
în contextul provocărilor societale / Sectorul Calitatea Educaţiei;
3. 20.80009.0807.1606.10 Bazele teoretice şi metodologice ale asigurării activităţii
psihologice în sistemul de învăţământ general din perspectiva abordărilor societale
contemporane / Sectorul Psihologie,
asigurând, cu materiale informative subiectele solicitate de către personalul ştiinţific şi
ştiinţifico - didactic, cum ar fi:
Condiţiile socio-psiho-pedagogice în formarea continuă a cadrelor didactice;
Autoformarea, autoeducaţia, edicaţia permanentă;
Competenţa profesională;
Formarea profesională continuă. Profesionalizare;
Reconfigurarea procesului de învăţare etc.

Biblioteca a acordat Asistenţă informaţională
➢ DEPARTAMENTULUI FORMARE CONTINUĂ
inclusiv:
▪ Catedrei Psihopedagogie şi Management Educaţional
▪ Catedrei Didactica Disciplinelor Şcolare,
la următoarele subiectele solicitate de personalul didactic:
1. Standarde de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general;
2. Metodologia instruirii şi a evaluării în procesul de învăţământ;
3. Informaţie despre ediţiile periodice ale Didacticii Disciplinelor Şcolare
4. Strategii în domeniul pedagogiei.
Asistenţă informaţională acordată
➢ STUDIILOR DE DOCTORAT
1. Doctoranzilor anului II, IŞE
Biblioteca a oferit asitenţă informaţională la trei subiecte, solicitate de doctoranzi:
• Evaluarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice;
• Formarea profesorilor din învăţământul general;

•

Reforma managerială în învăţământ.
Realizate: 7 colecţii de resurse informaţionale cu un suport informaţional de 13 surse
informative.
IV. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE
A ACTELOR LEGISLATIVE
În vederea selectării Actelor legislative din sfera educaţie, cercetare şi inovare, doctorat,
masterat, alte domenii şi în scopul informării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic al
Institutului, Biblioteca a documentat 37 reviste ale Monitorul Oficial al R.Moldova primite
în perioada semestrului I, 2022.
În urma cercetării MO al RM au fost selectate 26 Acte legislative:
15 Acte legislative (în format xerox), au fost distribuite spre informare şi aplicare:
➢ Direcţiei Institutului - 4 Acte legislative
➢ Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul - 4 Acte legislative
➢ Serviciului Economico-Financiar şi Gestionare - 7 Acte legislative
Actele Legislative au completat Portofoliul şi Fişierul cu Legi, Hotărâri privind sfera
educaţiei şi cercetării.
V. ACTIVITATE BAZATĂ PE CERCETAREA ŞI DOCUMENTAREA
PUBLICAŢIILOR PERIODICE

Proiectul de Cercetare şi Documentare a Publicaţiilor Periodice vizează documentarea
publicaţiilor periodice şi a lucrărilor ştiinţifice privind identificarea articolelor ştiinţifice ale
autorilor Institutului publicate în diverse surse informative.
În acest context, în semestrul I al anului 2022 au fost documentate 37 surse informative
şi identificate 13 articole ştiinţifice care prezintă interes pentru cadrele didactice, masteranzi,
doctoranzi. Informaţia din articolele ştiinţifice poate servi drept suport de aplicare în activităţile
didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice şi ştiinţifice din învăţământul general.
4 informaţii au fost distribuite spre informare (format xerox):
➢ Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul - 2 informaţii
1. Informaţie publicată în UNIVERS PEDAGOGIC Pro. 2022, 27 ianuarie. Nr. 4 (793), p.
8.
1.1. CONCURS: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs pentru ocuparea
funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice vacante
2. Informaţie publicată în UNIVERS PEDAGOGIC Pro. 2022, 24 martie. Nr. 12 (801), p. 8
şi FĂCLIA. 2022, 25 martie. Nr. 11, p. 8.
2.1. AVIZ: : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs pentru ocuparea
funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice vacante.
➢ Direcţiei Institutului - 1 informaţie
1. Informaţie publicată în FĂCLIA. 2022, 28 ianuarie. Nr.3 (3687), p.2.
1.1. Tudor RUSU. CUM E MINISTRUL ŞCOLII AŞA ŞI ŞCOALA
➢ Direcţiei Institutului - 1 informaţie
➢ Centrului Editorial Univers Pedagogic - 1 informaţie

1. Informaţie publicată în Făclia. 2022, 4 februarie. Nr.4 (3688), p.1.
1.1. Tudor RUSU. ŞANSA FĂCLIEI - NUMĂRUL MARE DE ABONAMENTE
( sau de ce ar fi nevoie de două ziare pedagogice - gemene ?)
Articolele publicate de autorii institutului sunt introduse în Suportul Informaţional şi
Metodologic lansat de Bibliotecă.
Suportul se propune utilizatorilor, cadrelor didactice şi ştiinţifice, masteranzilor,
doctoranzilor, ca sursă de informare în elaborarea rapoartelor ştiinţifice, referatelor pentru
obţinerea gradului didactic, în elaborarea Tezelor de master, Tezelor de doctor şi Tezelor de
Recalificare.
VI. E-FIŞIER INFORMATIV ( format electronic):
ARTICOLE PUBLICATE DE AUTORII INSTITUTULUI
(perioada 2015 - prezent)
Biblioteca continuă introducerea informaţiei în e-FIŞIERUL INFORMATIV privind
articolele publicate de autorii Institutului.
În perioada semestrului I, 2022 e-FIŞIERUL INFORMATIV a fost completat cu 24
articole publicate în ediţiile periodice de specialitate de către autori. Totodată, informaţia din eFIŞIER se completează, modifică şi se redactează.
e-FIŞIERUL INFORMATIV are ca scop informarea utilizatorului cu cele mai actuale
informaţii publicate în domeniul educaţiei şi ştiinţei.

VII. CREAREA BAZEI de DATE: e-FIŞIER EX-LIBRIS
Biblioteca a creat e-FIŞIERUL EX-LIBRIS care reprezintă bază de date disponibilă
beneficiarilor de a se informa despre locul publicării recenziilor la lucrările ştiinţifice ale
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Obiectivul: Crearea unei viziuni corecte în satisfacerea intereselor beneficiarior privind
recenziile publicate la lucrările ştiinţifice elaborate în cadrul proiectelor de cercetare ale
Institutului.
În FIŞIER-ul EX-LIBRIS sunt postate informaţii cu privire la recenziile lucrărilor
ştiinţifice 2021, publicate în:
▪ Revista Ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie UNIVERS PEDAGOGIC, 2021, nr. 4, 3, 2.
▪ Revista Ştiinţifică de Pedagogie şi Psihologie UNIVERS PEDAGOGIC, 2022, nr. 1 (73).
e-Fişierul este creat pe pagina BIBLIOTECA, DIRECTORIUL: RESURSE
INFORMAŢIONALE, EX-LIBRIS.
VIII. ELABORAREA PORTOFOLIULUI ( tradiţional) EX-LIBRIS: RECENZII
Biblioteca a elaborat, în format tradiţional, PORTOFOLIUL EX-LIBRIS: RECENZII.
PORTOFOLIUL include RECENZIILE (în format xerox) la lucrările ştiinţifice elaborate
în cadrul Proiectelor de cercetare realizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2021, publicate
în:
▪ UNIVERS PEDAGOGIC. 2021, nr. 2,3,4;
▪ UNIVERS PEDAGOGIC. 2022, nr. 1 (73).
PORTOFOLIUL este o formă de prestare a informaţiei în formă tradiţională, disponibil
pentru toate tipurile de cititori: personal didactic şi ştiinţific, cadre didactice din învăţământul
general, doctoranzi, masteranzi etc.

Structurat pe compartimente, PORTOFOLIUL include 12 Recenzii la lucrările ştiinţifice
2021 ale Institutului, are ca scop abilitarea cititorilor cu dreptul de a beneficia de informaţii
actuale despre RECENZIILE lucrărilor ştiinţifice ale Institutului.
IX. NOTE INFORMATIVE
În ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al Institutului, cadrului didactic de la stagiile
de formare profesională, altor categorii de utilizatori, Biblioteca vine cu informaţii utile , oferind
răspunsuri concrete şi soluţii la subiectele solicitate de beneficiarii Bibliotecii prin realizarea
NOTELOR INFORMATIVE.
În acest context s-a realizat 2 Note informative:
➢ la solicitarea dr. Hadîrcă Maria, sectorul Calitatea Educaţiei:
1. Notă informativă: Despre apariţia Nr.1 al revistei STUDIA UNIVERSITATIS
MOLDAVIA. Seria Ştiinţe ale Educaţiei, USM
Nota Bibliotecii: Nr.1 al revistei STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIA. Seria Ştiinţe ale
Educaţiei, USM n-a apărut de la editură.
➢ la solicitarea dr. Melnic Natalia, catedra Didactica Disciplinelor Şcolare:
1. Notă informativă: Informaţie despre activitatea ştiinţifică a prof. Vasile Cojocaru.
Nota Bibliotecii: Prezentate publicaţiile profesorului V.Cojocaru, perioada de activitate
ştiinţifică.
X. ELIBERAREA CERTIFICATELOR LA TEZE DE DOCTOR
Biblioteca a eliberat 1 certificat la Teza de doctor în psihologie depusă în colecţia de
carte a Bibliotecii, inclusiv:
1. Autor GAVRILIŢĂ LUCIA . Rolul “ GROUP MOVIE THERAPY” în gestionarea
nivelului de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii Specialitatea 511.03 PSIHOLOGIE SOCIALĂ;
XI. INCLUDEREA REZUMATELOR PRIMITE DIN ALTE
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
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 eficientă, pentru a o utiliza ( informaţia ) în diverse
contexte: studii, teze, referate, rapoarte etc.
În perioada semestrului I, 2022 Biblioteca a primit 3 Rezumate a Tezelor de doctor în
psihologie din alte instituţii de învăţământ superior, după cum urmează:
▪ Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” din Chişinău - 2 rezumate:
1. NICOLAESCU Eliza PENELOPA. Dezvoltarea personalităţii adolescenţilor delincvenţi.
511.02 - Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională: Rezumatul tezei de doctor în
psihologie. Ch., 2022. 31 p.
2. NINŢĂ Liliana. Dezvoltarea calităţilor volitive la preadolescenţi. 511.02 - Psihologia
dezvoltării şi psihologia educaţională: Rezumatul tezei de doctor în psihologie. Ch., 2022. 35p.
▪ Universitatea de Stat din Moldova - 1 rezumat:

1. TOLMACI Irina. Determinante psihologice ale atitudinilor reproductive la adolescente şi
tinere. 511.01-Psihologie generală. Rezumatul tezei de doctor în psihologie. Ch., 2022. 28 p.
Biblioteca a realizat:
1. Înregistrarea şi descrierea analitică a Rezumatelor.
2. Completarea Fişierului „ Rezumate din alte instituţii de învăţământ superior”.
XII. CERCETARE STATISTICĂ ANUALĂ Nr. 6-c.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII 2021
Biblioteca a completat Formularul statistic Nr 6 - c Activitatea Bibliotecii 2021 în 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 reflectat indicii de performanţă la
sfârşitul anului de raportare. Datele s-au înscris în numere întregi.
Datele statistice au fost prezentate în format electronic şi suport hârtie Centrului
Biblioteconomic al BC USM, spre pregătirea unei sinteze statistice Biroului Naţional de
Statistică.
XIII. REACTUALIZARE: pagina BIBLIOTECA (ise.md)
Pagina BIBLIOTECA a fost reactualizată prin completarea următoarelor DIRECTORII:
▪ RESURSE INFORMAŢIONALE
▪ FIŞIER EX-LIBRIS
▪ ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ
▪ PUBLICAŢII
▪ LINK-uri,
în cadrul cărora au fost reflectate cele mai actuale informaţii privind:
o Abonărea -2022
o Achiziţie de carte
o Curricula naţională/disciplinară-2020
o Recenzii publicate la lucrările ştiinţifice 2021 ale Institutului
o Publicaţiile Bibliotecii
XIV. REACTUALIZARE: catalogul alfabetic, sistematic, fişiere TD, TM
(format tradiţional)
Catalogul alfabetic, sistematic şi fişierele TD, TM au fost reactualizate în contextul domeniilor,
în conformitate cu Clasificarea Zecimală Universală (CZU), cu scopul de a orienta cititorul în
căutarea şi utilizarea resurselor informaţionale.
XV. POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA
4 Postări:
1. EXPOZIŢIA ANIVERSARĂ „ 80 de ani de la fondarea Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei” (1941-2021) din 10 decembrie 2022.
2 Informaţie privind RECENZIILE lucrărilor ştiinţifice 2021 ale Institutului, publicate în:
- Univers Pedagogic 2021,nr. 4,3,2.
- Univers Pedagogic 2022,nr. 1 (73).
3. Raportul activităţii Bibliotecii pentru anul 2021
4. Raportul de activitate al Bibliotecii în semestrul I 2022

XVI. OBIECTIVE PRIORITARE
pentru includere în
PLANUL de ACTIVITATE al IŞE, 2022
Biblioteca Institutului a înaintat 2 obiective prioritare pentru includerea lor în
PLANUL de ACTIVITATE al IŞE, 2022:
1. Dezvoltarea colecţiei de carte a Bibliotecii şi a relaţiilor de parteneriat cu Bibliotecile din
Sistemul Naţional de Biblioteci şi Bibliotecile Internaţionale.
2.Crearea unei baze de date, ca instrument indispensabil pentru formarea profesională a cadrului
didactic, la articolele ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale de
către autorii Institutului, care ar putea favoriza şi determina accesul deschis la informaţie.
XVII. COMENTARII la LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE 2021 ale IŞE
Biblioteca a elaborat 2 comentarii la lucrările ştiinţifice 2021 pentru publicare în ziarul
Univers Pedagogic pro:
1. NELU VICOL. ŞCOALA ŞI CADRUL DIDACTIC: traseul ambianţei educative prin
reuşită.Monografie. Chişinău, 2021.
2. Nelu Vicol, Lilia Pogolşa, Ştefania Isac, Dumitru Patraşcu, Aliona Afanas, Daniela

Cotoviţchi, Lilia Cebanu, Violeta Vrabii. DIMENSIONAREA SOCIETALĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ în referenţierea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice în
procesul formării continue / Coordonatori: Nelu Vicol, Lilia Pogolşa; Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.- Chişinău: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2021 (Print Caro SRL). - 200 p.: fig., color, tab. Referinţe bibliogr.: p.190-196.- 25 tit. ISBN
978-9975-48-194-6.
XVIII. SELECTAREA LITERATURII SPRE CASARE
DIN COLECŢIA DE CARTE a BIBLIOTECII
Biblioteca a selectat din colecţia de carte a bibliotecii literatura cu conţinut depăşit care
nu corespunde cerinţelor actuale şi nu poate fi utilizată în activitatea de cercetare şi formare
profesională, cu scopul pregătirii ei spre casare. LISTA elaborată a fost prezentată Directorului
Institutului spre examinare.
XIX. EVALUAREA PERFORMANŢEI PROFESIONALE INDIVIDUALE
A BIBLIOTECARULUI
Conform Regulamentului privind modul de stabilire a sporului de performanţă pentru
personalul din IŞE, Biblioteca a efectuat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru
trimestrul I şi II , 2022, completând Fişa de evaluare a performanţelor profesionale a
bibliotecarului şi Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale a bibliotecarului
principal, anexa nr. 6. Fişele de evaluare au fost prezentate ( în data de 27 a lunii ) secţiei
Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul.

XX. DISTRIBUIREA CUANTUMULUI
privind PREMIUL ANUAL ( în % )
Biblioteca a pregătit informaţia cu privire la distribuirea cuantumului pentru Premiul
anual pentru angajaţii Bibliotecii: bibliotecar, ARMAŞU Luminiţa. Informaţia a fost prezentată
în secţia Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul.
XXI. ELABORAREA ACTELOR cu privire la DONAŢII DE CARTE
Biblioteca a elaborat 2 ACTE la literatura donată de autori:
1. Act la monografiile donate de către conf.univ., dr. hab. în psihologie, dr. în ped. Mihai
ŞLEAHTIŢCHI, Academia de Administrare Publică.
2. Act, Donarea gratuită, a studiului teoretico-metodologic, de către doctoranda, cercetător
ştiinţific stagiar, IŞE, Iulianna Mogîldea, coord. de proiect a organizaţiei partenere US
“B.P.Hasdeu” din Cahul.
XXII. ORGANIZAREA COLECŢIILOR: CATALOGARE,
CLASIFICARE/INDEXARE, ALTE ACTIVITĂŢI
Biblioteca a realizat:
1. Înregistrarea literaturii ştiinţifice, primită ca donaţie şi a literaturii achiziţionate, 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
6. .Descrierea analitică a publicaţiilor periodice pe fişa cărţii, ştampilarea, încleierea buzunarelor.
7. Introducerea ziarelor în colecţia de ziare
8. Xeroxarea articolelor ştiinţifice ale autorilor publicate în publicaţiile periodice
9. Evidenţa utilizatorilor şi a literaturii împrumutate ( zilnic, lunar )
10. Informarea privind Planul de activitate al Consiliului Ştiinţifico-Didactic al Institutului şi
Planul de activitate al IŞE pentru anul 2022.
11. Act de donaţie a lucrărilor ştiinţifice primite de la autori.
12. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
13. Elaborarea materialelor informative pentru pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
14. Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
15. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii.
XXIII. ACTIVITĂŢI CULTURAL - EDUCATIVE
S-a realizat 1 expoziţie de documente istorice:
1. Expoziţie (virtuală) de documente istorice “ VIAŢA EVREILOR ÎNAINTE DE RĂZBOI ŞI
CERCETĂRILE PRIVIND HOLOCAUSTUL”, consacrată Zilei Internaţionale pentru
Comemorarea Victimelor Holocaustului , 24-28 ianuarie 2022. Organizator: Biblioteca IŞE, Sala de
lectură/tradiţional; virtual - reţeaua de socializare FACEBOOK.

Obiectivul: Promovarea memoriei HOLOCAUSTULUI şi a culturii toleranţei în vederea
combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei şi altor forme de toleranţă.

Expoziţia plasată pe reţeaua de socializare FACEBOOK a întrunit 48 vizualizări şi 9
comentarii.
Prin intermediul expoziţiei cadrele didactice au avut oportunitatea de a se familiariza cu
subiectele expoziţiei, de a-şi alege subiectul potrivit spre aplicare în realizarea activităţilor de
învăţare cu elevii.
XXIV. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
PARTICIPĂRI
Personalul Bibliotecii a participat online la 6 evenimente,
inclusiv:
o 5 evenimente organizate şi desfăşurate de Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova în colaborare cu Centrul de Formare Profesională în Biblioteconomie
şi Ştiinţe ale Informării;
o 1 eveniment organizat de Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
după cum urmează:
1. Campania Naţională (online) „ CITIM CU VOCE TARE ÎMPREUNĂ”, 3 februarie
2022. Organizator: BNRM, Centrul de Formare Profesională în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale
Informării. Participant: Elizaveta Globa.
2. Atelier (online) profesional ”SERVICII DE REFERINŢE DIGITALE: PE MARGINEA
RECOMANDĂRILOR IFLA”. 16 februarie 2022. Organizator: BNRM, Centrul de Formare
Profesională în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, BNRM / Participant: Elizaveta Globa
3. Atelier (online) profesional „ CUM ORGANIZĂM O EXCURSIE DE SUCCES ÎN
BIBLIOTECĂ”, 23 martie 2022. Organizator: BNRM, Centrul de Formare Profesională în
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării. Participanţi: Elizaveta Globa, Luminiţa Armaşu.
4. Simpozion (online) „ ANUL FORTIFICĂRII DIGITALIZĂRII ACTIVITĂŢII
BIBLIOTECILOR”. Anul Bibliologic 2021, ediţia a XXXI-a , 31 martie 2022. Organizator:
BNRM, Centrul de Formare Profesională în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării.
Participant: Elizaveta Globa.
5. Sesiune consultativă (online) „ CONFERIREA/CONFIRMAREA CATEGORIILOR DE
CALIFICARE a PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI: aspecte
organizaţionale şi metodologice”. 6 aprilie 2022. Organizator: Centrul de Formare Profesională
în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, BNRM. Participanţi: Elizaveta Globa, Luminiţa
Armaşu.
6. Seminar ştiinţifico-practic (online) „ STUDIEREA NECESITĂŢILOR
INFORMAŢIONALE ALE UTILIZATORILOR ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ”. 3
iunie 2022. Organizator: Biblioteca Ştiinţifică ASEM. Participant: Elizaveta Globa.
XXV. PUBLICAŢII
Biblioteca a publicat 2 articole cu scopul promovării lucrărilor ştiinţifice ale Institutului:
1.

Profesorul NELU VICOL despre modernitatea şcolii şi a cadrului didactic /
Elizaveta Globa. În: Univers Pedagogic PRO. 2022, 7 aprilie. Nr. 14 (803). P. 8. ISSN
1857-3282.

2.

Un valoros studiu vizând profesionalizarea carierei didactice / Elizaveta Globa.
În: Univers Pedagogic PRO. 2022, 12 mai. Nr.19 (808). P. 8. ISSN 1857-3282.

XXVI. ELABORĂRI
1.Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2022.
2. Raport de activitate al Bibliotecii pentru semestrul I, 2022.
3. Raport: Cercetare statistică anuală Nr. 6-c, Activitatea bibliotecilor 2021.
4. Raport de activitate al Bibliotecii pentru trimestrul I, 2022.
XXVII. ALTE ACTIVITĂŢI
privind publicaţiile ştiinţifice 2020-2021, 2022
ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Potrivit rezultatelor ştiinţifice ale Proiectelor de Cercetare realizate de Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, lucrările ştiinţifice publicate în cadrul proiectelor, au fost primite de la Editurile
„Print-Caro”SRL, TOTEX-LUX de către Biblioteca Institutului fiind supuse unei evidenţe stricte
pentru distribuirea lor în Bibliotecile naţionale, municipale, ştiinţifice, instituţiilor de învăţământ
superor, direcţiilor de învăţământ.
Pentru cele 27 titluri în 1258 exemplare de lucrări ştiinţifice Biblioteca a elaborat
Listele de repartizare, listele de distribuţie şi actele de transmitere pentru: BNRM, BM ”B.P.
Hasdeu”, BAŞM, BCUSM, BŞUPS „Ion Creangă”, BŞUST, BUS „ B.P.Hasdeu”Cahul, pentru
Biblioteca Institutului şi pentru Direcţii de învăţământ.
De asemenea, Biblioteca a elaborat două Rapoarte privind distribuirea materialelor
didactice pentru invitaţii şi colaboratorii Institutului, participanţi ai Simpozionului Pedagogic
Transfrontalier din 14 mai 2021 şi ai Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei: Ascensiune, performanţe, personalităţi, 10 decembrie 2021:
1. RAPORT din 01 februarie 2022 cu privire la Distribuirea gratuită a Agendei IŞE-2022 şi a
Calendarului- 2022 colaboratorilor Institutului.
2 .RAPORT din 02 februarie 2022 cu privire la Distribuirea Programului conferinţei, Mape cu
logou, Sacoşe cu logou pentru invitaţii Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei: Ascensiune, performanţe, personalităţi, 10 decembrie 2021 .
Rapoartele sunt prezentate (format hârtie) serviciului Economico-Financiar şi Gestionare.
În concluzie: Activităţile realizate de Biblioteca Institutului au fost şi vor fi surse de
informare importante pentru utilizatori. Personalul bibliotecii contribuie la realizarea lor pentru a
răspunde la obiectivele prevăzute în Proiectele de Cercetare şi Formare ale Institutului. Regăsirea
informaţiilor pe pagina Bibliotecii reprezintă un mare avantaj. Toate informaţiile, inclusiv Baza
de date EX-LIBRIS de pe pagina BBIBLIOTECA, reprezintă o soluţie pentru bibliotecă şi
pentru utilizatori, fiind sursă de căutare concretă a informaţiei şi joacă un rol esenţial în
activitatea bibliotecii şi, implicit, în interesele utilizatorului.
Bibliotecar principal,
categoria de calificare întâi
Bibliotecar
24 iunie 2022

GLOBA

Elizaveta

ARMAŞU Luminiţa

