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CONCEPT
SALON „SCIENTIA”, EDIŢIA A 4-A, 2012
(publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM)
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic
Parteneri:
Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Institutul de Cercetări Filologice şi
Interculturale, Institutul de Investigaţii Strategice în Economie, Institutul Cercetări în Domeniul
Protecţiei Drepturilor Omului, Institutul de Formare şi Cercetare Socială, Facultatea Biomedicină şi
Ecologie, Facultatea Informatică şi Inginerie, Catedra Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Serviciul
Control Proces Educaţional.
Termen: Ediţia 2012 a Salonului „Scientia” va fi organizată la 3 aprilie – 11 mai 2012. Acest
termen este determinat de finalităţile anuale editoriale, efectuate tradiţional de către centrele
editoriale.
Scop:
 cumularea şi prezentarea prin intermediul Salonului a tuturor genurilor şi categoriilor de
publicaţii, semnate de către universitari, editate pe parcursul anului anterior
 asigurarea accesului pentru vizualizare şi documentare asupra publicaţiilor
 informarea comunităţii universitare, altor factori interesaţi, asupra capitalului intelectualdocumentar al universitarilor
 prezentarea şi promovarea rezultatelor procesului de investigare, efectuat de către structurile
ştiinţifice universitare şi individual
 contabilizarea infometrică publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice
 stimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetare;
 provocarea şi sprijinirea competiţiei profesionale de echipă şi individuală, orientată spre
creşterea performanţei în procesul educaţional universitar
 augmentarea funcţiei patrimoniale a bibliotecii universitare (prezenţa publicaţiilor
instituţionale şi de autor, editate sub egida DIB, în colecţii; completarea catalogului respectiv
etc.).
Grup-ţintă: Salonul este destinat cadrelor universitare şi studenţilor, precum şi tuturor celor
interesaţi de a lua act de capitalul intelectual ULIM.
Spaţiu funcţional: Salonul „Scientia” va funcţiona în spaţiul Sălii de Lectură nr. 3 Filologie Romano
Germanică, bloc 3, etaj 4, conform programului acesteia.
Specificul ediţiei 2012:
 accentuarea contribuţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice, ale studenţilor pentru dezvoltarea
colecţiilor DIB (prezenţe documentare în proiectele gestionate de către profesori, donaţii
individuale, manifestarea grijii pentru prezenţa în colecţii a lucrărilor de autor, ca membru al
colegiilor redacţionale, implicaţii pentru crearea colecţiilor personale, ale partenerilor etc.)
 „externalizarea” activităţilor din cadrul Salonului (organizarea prezentărilor, lansărilor în aule
universitare, în cadrul şedinţelor catedrelor ori a Consiliilor profesorale etc.)

 contribuţii pentru informarea/cunoaşterea prevederilor legale privind editarea publicaţiilor
instituţionale şi de autor (semnificaţia şi obligativitatea atribuirii codurilor internaţionale ISBN,
ISSN, semnificaţia şi amplasarea corectă a acestora în lucrare; prezenţa codului de bară etc.)
Criterii cronologice şi logistice de prezentare a publicaţiilor: În cadrul Salonului vor fi expuse
toate publicaţiile universitarilor, editate pe parcursul anului 2011 – aprilie 2012.
La Salon vor fi prezentate diverse genuri şi tipuri de publicaţii (cărţi, articole, materiale
grafice, manuale şi monografii, lucrări didactice, materiale promoţionale etc.). Publicaţiile vor fi
selectate indiferent de conţinutul şi limba prezentări acestora. În cazul lipsei acestora (lipsă în
colecţiile DIB, imposibilitatea autorului de a prezenta exemplarul concret) – vor fi prezentate copii
ale foilor de titlu, informaţii bibliografice asupra publicaţiilor.
Forme şi metode de funcţionare a Salonului: Forma principală de funcţionare a Salonului –
expoziţii de documente. În cadrul Salonului vor fi organizate: lansări ale publicaţiilor cadrelor
didactico-ştiinţifice (în colaborare cu institutele ULIM), prezentări bibliografice, prezentări
panoramice, consultaţii privind prezentarea referinţelor bibliografice, ISBN şi ISSN.
Activităţi promoţionale: Informaţia asupra Salonului „Scientia” va fi promovată în cadrul
universităţii şi „extramuros”. Vor fi utilizate în acest scop metode tradiţionale (avize, informaţii
orale, radio local), precum şi potenţialul informaţional al paginilor WEB ULIM şi DIB. Informaţia
privind funcţionarea Salonului va fi amplasată pe monitorul electronic din holul blocului 1 ULIM.
Prezentarea experienţei DIB în cadrul Saymposia Investigatio Biblitoheca.
Impact. Finalităţi: Salonul „Scientia” va deveni o pârghie eficientă de promovare a rezultatelor
activităţii de cercetare, a creativităţii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM. Salonul va impulsiona
lectura publicaţiilor, semnate de către universitari, utilizarea acestora în procesul educaţional.
Salonul va contribui la completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”.
În cadrul Salonului vor fi efectuate desemnări: ale standurilor institutelor/facultăţilor, cel mai
reprezentativ donator de publicaţii pentru DIB, cei mai activi utilizatori etc.
La finele funcţionării Salonului va fi elaborat un Comunicat, amplasat pe paginile WEB ULIM
şi DIB.
Programul Salonului Scientia, ediţia 2012
Inaugurare – 3 aprilie 2012
Termen funcţionare: 3 aprilie – 11 mai 2012
Nr
d/r

Activităţi

Responsabil

Termen

Loc

1.

Activităţi pregătitoare (semne de
identitate, informaţii, selectarea
publicaţiilor, aranjarea
expoziţiilor).
Elaborarea şi editarea posterului
Salonul „Scientia”
Elaborarea şi multiplicarea
materialelor promoţionale: semn
de carte, pliant etc.
Pregătirea comunicatului de presă.
Relaţii cu mass-media
Reflectarea activităţilor Salonului
pe monitorul din Holul Central
ULIM
Inaugurarea Salonului

Z. Sochircă
L. Corghenci
Bibliotecaricontact DIB
Z. Sochircă
Iu. Vozian
L. Corghenci
V. Moşneaga

martie 2012

Spaţiile DIB

T. Begliţă

3 aprilie 2012

I.Cerneauscaite

Pe parcursul
funcţionării
Salonului
3 aprilie 2012,
ora 12.30

2.
3.
4.
5.
6.

Z. Sochircă
L. Corghenci

martie 2012
martie 2012
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Asigurarea funcţionării Salonului
(prezentări-panoramic ale
expoziţiilor, prezentări
bibliografice, consultaţii, evidenţa
vizitelor)
Publicaţiile instituţionale şi de
autor, editate în cadrul ULIM, în
spaţiul bibliografic virtual
Lansări ale publicaţiilor de autor
(cel puţin o lucrare, din partea
fiecărui institut /facultate)
Lansări ale publicaţiilor ştiinţifice,
editate de către institutele ULIM
(reviste, culegeri, buletine)
23 aprilie – Ziua Mondială a Cărţii
şi a Dreptului de Autor (expoziţie
tradiţională şi on-line)
Ziua Departamentului
Informaţional Biblioteconomic în
cadrul Salonului (23 aprilie – Ziua
Bibliotecarului din Republica
Moldova)(program rezervat)
Şedinţa Consiliului Coordonator
DIB: Atribuirea titlului
biblioteconomic „Donator de
publicaţii pentru DIB”
Contribuţii ale cadrelor didacticoştiinţifice pentru dezvoltarea
colecţiilor DIB: elaborare de
sinteze şi promovarea acestora în
comunitatea universitară şi
Rectoratului. Organizarea în cadrul
Salonului a Zilei Donatorilor de
Carte pentru DIB (program special)
Organizarea seminarului
instituţional „Prevederi legale şi
normative în prezentarea
publicaţiilor de autor şi
instituţionale”; grup-ţintă:
responsabili ale publicaţiilor,
editate sub egida ULIM
Standarde în vigoare privind
prezentarea periodicelor ştiinţifice
Finalităţi. Comunicat pe marginea
funcţionării Salonului. Desemnări
în cadrul Salonului

3 aprilie – 11
mai 2012

DIB

T. Panaghiu

Prezentare în
cadrul
lansărilor şi
altor activităţi
ale Salonului
Pe parcursul
funcţionării
Salonului
Pe parcursul
funcţionării
Salonului

Autori,
bibliotecaricontact DIB
Dir. institute,
red. – şefi,
bibliotecaricontact
N. Ghimpu

SL nr. 3

Spaţiile DIB

Spaţiile DIB,
aule
universitare
Spaţiile DIB,
aule
universitare

10-25 aprilie
2012

SPL nr. 2

Z. Sochircă
L. Corghenci

26 aprilie
2012

SPL nr. 2

Z. Sochircă
T. Levinţa

8 mai 2012

SPL nr. 2

Z. Sochircă
T. Levinţa
I.Cerneauscaite
Bibliotecarii
contact

până la 8 mai –
elaborarea
sintezelor;
Ziua
Donatorului de
Carte pentru
DIB – la 10 mai
2012
Data rezervată

Spaţii
tradiţionale şi
virtuale

L. Corghenci
(în colaborare cu
Camera
Naţională a
Cărţii, Centrul
Editorial ULIM)
L. Corghenci
Z. Sochircă
L. Corghenci

Pe parcursul
funcţionării
Salonului

SL nr. 3
„Filologie
Romanogermanică

CID ULIM

16 mai 2012

Elaborat: L. Corghenci, 21 martie 2012

