Comunicat
pe marginea organizării Salonului „Scientia”, ediţia a 4-a
3 aprilie – 11 mai 2012
(publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, editate în anul 2011)
Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic
Parteneri: 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” a fost organizată la 3 aprilie – 11 mai 2012.
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
intelectual-documentar 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.
Inaugurarea Salonului a avut loc la 3 aprilie 2012, în prezenţa reprezentanţilor
rectoratului, directorilor de institute ale ULIM, cadrelor didactico-ştiinţifice, studenţilor,
bibliotecarilor.
Alocuţiuni inaugurale au fost rostite de către: Z. Sochircă, director general DIB, dr. V.
Moldovanu-Bătrînac, vice-rector ULIM, dr. habilitat P. Parasca, director al Institutului
Istorie şi Ştiinţe Politice. Vorbitorii au menţionat importanţa şi amploarea cercetării
universitare, necesitatea amplificării integrării acesteia în circuitul naţional şi
internaţional, promovării rezultatelor activităţii de investigare. Salonul „Scientia” a fost

apreciat, în acest sens, drept o modalitate eficientă de prezentare, de efectuare a analizelor
comparate, de promovare a capitalului informaţional-documentar universitar.
L. Corghenci, director adjunct DIB, a menţionat specificul celei de-a patra ediţie a Salonului:
 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.).
În cadrul Salonului au fost prezentate 350 documente instituţionale şi de autor, acestea
incluzând mai mult de 475 publicaţii ale universitarilor. Este variată tipologia
documentelor prezentate: lucrări instituţionale (6%), monografii (8%), manuale (7%),
cursuri prelegeri şi alte materiale didactice (13%), contribuţii în culegeri şi seriale (64%),
publicaţii bibliografice şi alte categorii - 2%. Circa 30% din publicaţiile prezentate au fost
editate în străinătate – România, Rusia, Germania, Ukraina etc.
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Indicatori statistici:
 prezentarea în acces liber a circa 475 documente instituţionale şi de autor, editate în
cadrul institutelor de cercetare ULIM (din colecţiile DIB, ale institutelor, ale autorilor)
 organizarea şi crearea condiţiilor de acces pe parcurs la 8 expoziţii/standuri
 lansări de publicaţii (total 4 lucrări instituţionale şi 1 lucrare de autor):
 revista „Istorie şi Politică”=History and Politics”, 2011, nr. 1/2 – în colaborare cu
Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale (28
aprilie 2012)
 Buletinul ştiinţific studenţesc. Istorie – Relaţii Internaţionale – Ştiinţe Politice. – Ch.,
2011. – 232 p. - în colaborare cu Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Facultatea
Istorie şi Relaţii Internaţionale (28 aprilie 2012)
 revista Studii juridice. – 2011. – Nr 1/2 - în colaborare cu Institutul în Domeniul
Protecţiei Drepturilor Omului (7 mai 2012)
 monografia Халабуденко, О. А. Имущественные права. Книга 1. Вещное право. –
Ch., 2011. – 305 p.
 biobibliografia „Forţa mărcii personale: Natalia Ocopnaia”. – Ch., 2011. – 96 p. – în
colaborare cu Facultatea Biomedicină şi Ecologie
 lecţie publică: „Comunicarea interculturală prin traducere” (drd. Gh. Râbacov, Catedra
Filologie Romanică, anul 1, masterat, 3 mai 2012)
 prezentări bibliografice (la standuri, în aulele universitare)– 27
 consultaţii – 12, oferite pe marginea implementării standardelor privind elaborarea,
prezentarea şi orânduirea referinţelor bibliografice; prezentarea publicaţiilor periodice
 Masa rotundă prilejuită de comemorarea a 200 de ani de la anexarea basarabiei de către
Rusia ţaristă” – şedinţa Athenaeum-ului „Universitaria, în colaborare cu Institutul de
Istorie şi Ştiinţe Politice, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale (10 mai 2012)
 Nou!
Atelier naţional „Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea
publicaţiilor de autor şi instituţionale ULIM” – în colaborare cu Camera Naţională a
Cărţii (8 mai 2012), la care au participat 26 persoane: directori ai institutelor ULIM,
decani, profesori, bibliotecari-contact.

 Vizite total: În medie, per zi, vizitele au constituit 25-30 persoane. Cei mai activi au fost
studenţii şi cadrele didactice ale facultăţilor Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării,
Istorie şi Relaţii Internaţionale, Drept.
Indicatori logistici: cel mai important indicator – aprecierile utilizatorilor DIB, acestea
fiind prezente în Registrul Salonului: de exemplu:
 „Salonul Scientia 2012 este o oportunitate deosebită de a vedea rodul muncii în formă
materială. Valoarea celor văzute aici e greu de a fi măsurată…” (C. Lazăr, Facultatea
Psihologie şi AS, 3.04.2012)
 „Meritul deosebit al DIB-ului este în valorificarea operelor tuturor care contribuie la
lărgirea patrimoniului de publicaţii cu menire ştiinţifico-didactică, utilizând în acest
scop anual Salonul „Scientia”. Valorificarea devine în aşa fel un impuls pentru noi
elaborări şi publicaţii…” (dr. Sv. Rusnac, director al Institutului de Cercetare şi Formare
Socială, 3.04.2012)
 „Felicitări DIB ULIM pentru realizarea acestui Salon de carte, unde avem posibilitatea să
ne vedem în contextul publicaţiilor de la ULIM şi din afară. O bună oportunitate de a ne
cunoaşte colegial cu alte facultăţi” (dr. O. Ţîcu, Facultatea Istorie şi Relaţii
Internaţionale)
 «Студенты нашего факультета получили … очень важный жизненный урок.
искренне благодарим работников библиотеки за возможность проводить такие
… встречи студентов с профессорами, деканом факультета в неформальной
обстановке» ( др. Людмила Озол, Facultatea Biomedicină şi Ecologie, 11.05.2012).
Activităţi de marketing: Conceptul Salonului, fiind aprobat de către Rectorul ULIM, a fost
făcut public în comunitatea universitară prin intermediul Intranetului, sistemului DSI,
amplasarea acestuia pe pagina WEB ULIM şi DIB, avize şi anunţuri orale şi în scris. În
cadrul inaugurării Salonului a fost promovat logo-ul acestuia, fiind difuzat fiecărui
participant. În cadrul lansărilor şi altor activităţi erau derulate informaţii în Power Point,
extrase din publicaţii, imagini foto. Instrument util pentru promovarea/informarea
activităţilor din cadrul Salonului – monitorul din Holul Centrl ULIM.
Toate activităţile din cadrul Salonului, inclusiv comunicatul final, sunt amplasate pe
site-ul DIB.
Impactul Salonului: Salonul „Scientia” a contribuit la promovarea rezultatelor activităţii
de cercetare, a creativităţii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, impulsionând lectura
publicaţiilor, semnate de către universitari, utilizarea acestora în procesul educaţional.
Salonul a contribuit la completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM” şi a catalogului corespunzător (înregistrări bibliografice ale publicaţiilor
lipsă în colecţiile DIB). Specificăm donaţiile de publicaţii, efectuate de către cadrele
didactico –ştiinţifice de la Institutul de Investigaţii Strategice în domeniul Economiei (total
7 ex.): dr. habilitat N. Burlacu, dr. T. Fondos-Lungu, dr. habilitat P. Roşca, dr. habilitat Al.
Gribincea, Menţionăm la fel donaţiile de publicaţii efectuate de către: dr. habilitat P.
Parasca (ex.), dr. O. Halabudenco (2 ex.), dr. N. Tălămbuţă ( 3 ex.), Sv. Haraz (1 ex.),
Reliefăm în mod deosebit propunerile/recomandările/obiecţiile, expuse în cadrul
atelierului naţional „Prevederi legale şi normative în prezentarea/editarea publicaţiilor de
autor şi instituţionale ULIM”, organizat în colaborare cu Camera Naţională a Cărţii (8 mai
2012):
 constituirea la ULIM a unui Centru Editorial performant, care ar asigura prezenţa
reprezentativă a Universităţii în sistemul informaţional-editorial naţional şi
internaţional







desemnarea în cadrul ULIM a persoanei/structurii responsabile pentru
întreţinerea/coordonarea relaţiilor profesionale cu Camera Naţională a Cărţii –
solicitarea ISBN şi ISSN, prezentarea în termen a depozitului legal, achitări taxe etc.
a recomanda responsabililor pentru activitatea editorială de la ULIM de a solicita şi a
indica pe publicaţii codul de bară, pe lângă prezenţa obligatorie a ISBN şi ISSN, acestea
fiind amplasate conform regulilor prescrise
a prezenţa foile de titlu (şi versou-rile acestora) ale revistelor în corespundere cu
cerinţele, stabilite de Agenţia Naţională ISSN
a indica categoria ştiinţifică a revistei pe verso-ul foii de titlu
a recomanda camerei Naţionale a Cărţii a prezenta informaţia privind categoria
ştiinţifică a revistei în înregistrarea bibliografică pentru publicaţiile bibliografiei
naţionale (de exemplu anuarul „Seriale” etc.).

Elaborat: L. Corghenci, 14-15 mai 2012

