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AXE PROFESIONALE ALE ANULUI 2015
Misiunea Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM:
 modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info – documentare în sprijinul studenţilor,
cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio– profesionale

 implementarea

culturii

informării

şi

învăţării,

bazată

pe

tehnici

şi

tehnologii

informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei de
către utilizatori.

Valori generale: Activitatea DIB este fundamentată pe: utilizatori (studenţi, cadre didactico-ştiinţifice),
personalul de specialitate,

accesibilitate şi diversitate, excelenţă şi calitate, unitate de opinii în

comunitate îmbinată cu autonomia profesională, parteneriat şi colaborare, schimbare şi inovaţie.

Viziune: DIB 2015 – structură universitară info-documentară cu colecţii şi resurse, servicii şi produse
necesare fiecărui student, profesor, cercetător în scopul învăţării şi cercetării eficiente.
Descriptor: Prin Informaţie – spre Cunoştinţe şi Cunoaştere

Logo-ul DIB:
Arii de concentrare pentru anul 2015:
 elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a DIB pentru anii 2015-2020
 fundamentarea învăţării şi cercetării pe colecţiile şi resursele, oferite de DIB
 stimularea interesului şi utilizării de către studenţi şi universitari a resurselor electronice
 servicii/produse informaţional-bibliotecare în sprijinul procesului educaţional, întemeiate pe
diversificare şi personalizare
 extinderea parteneriatului cu structurile universitare, cadrele didactico-ştiinţifice pentru
augmentarea interesului şi utilizării spaţiilor sălilor de lectură, a resurselor şi serviciilor prestate
 digitizarea patrimoniului documentar universitar (prin utilizarea pârghiilor Accesului Deschis,
WEB, integrarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în infrastructura ştiinţifică virtuală)
 intensificarea implicaţiilor în proiecte naţionale şi internaţionale
 susţinerea rolului esenţial al personalului de specialitate în realizarea priorităţilor infobiblioteconomice.
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DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL – BIBLIOTECONOMIC ÎN ANUL 2015
Nr.
d/r
1.1

1. Elaborarea direcţiilor strategice de dezvoltare a DIB pentru anii 2015-2020. Management
Termen de
Responsabil
Note
Activităţi, subiecte ale acţiunilor
realizare
Management strategic
 Audit biblioteconomic 2010-2014
Ianuarie
Echipa PS
 Efectuarea analizei SWOT pentru DIB
(coord. L.
Corghenci)
 Elaborarea şi promovarea spre aprobare de către
Martie
-//-//-//Senatul ULIM a „Direcţiilor strategice de activitate DIB
2015-2020”
Pe
-//-//-//parcursul
 Comunicarea Strategiei DIB 2015-2020
anului


1.2

Management organizaţional
 Funcţionalitatea
sistemului
de
comunicare
profesională în scopul informări şi transparenţei
proceselor, activităţilor şi strategiilor:
 asigurarea funcţionării ŞOFAM (Şedinţa Operativă
a Managerilor Funcţionali)
 funcţionarea
comisiilor
specializate:
„Managementul
Dezvoltării
Colecţiilor”,
„Catalogarea şi clasificarea documentelor”,
„Managementul Tehnologiei de Bibliotecă”
 funcţionarea Consiliului Coordonator (ţinerea
secretariatului, informarea membrilor, controlul
realizării deciziilor etc.) (a se vedea Anexa nr. 2)
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Z. Sochircă
L. Corghenci

Intensificarea implicării managerilor funcţionali în
procesul de dirijare managerială

 Implementarea formelor şi metodelor de valorificare a
creativităţii individuale şi în grup a personalului

Asigurarea condiţiilor şi organizarea formării
bibliotecarilor ULIM la locul de muncă (training-uri,
Şcoala BibIns, master-class etc.) (a se vedea Anexa nr. 3)
 Organizarea formării continue în cadrul Centrului de
Formare Continuă a USM (cursuri de perfecţionare,
recalificare etc.)


Pe
parcursul
anului

Cercetătorii
DIB

Orientarea activităţii profesionale DIB în cicluri,
programe, proiecte prin constituirea prioritară a
echipelor de lucru

Reliefarea culturii organizaţionale: componente,
conţinut,
prezenţe,
integrare
în
cultura
organizaţională universitară. Promovarea acesteia
Managementul resurselor umane:


1.3

Dirijarea proiectelor gestionate de DIB şi implicarea
personalului DIB în co-proiecte

Pe
parcursul
anului

Pe
parcursul
anului

L. Corghenci

//-//-//-

Administraţia

-//-//-//-

-//-//-//-

Personalul

Program de activitate 2015
 Evaluarea performanţelor profesionale ale structurilor
şi angajaţilor DIB

 Desemnări: „Cel mai bun Bibliotecar DIB al anului
2014”, „Cel mai bun serviciu/oficiu al DIB în anul
2014”

1.4

1.5

 Promovarea prevederilor noului Regulament de
atestare a bibliotecarilor. Sprijinirea informaţională,
logistică şi funcţională a procesului de atestare a
bibliotecarilor ULIM în scopul obţinerii/confirmării
gradelor de calificare (elaborarea dosarelor,
organizarea funcţionării Comisiei etc.)
Managementul inovaţiei:
 inovarea de servicii/produse: introducerea în circuit a
serviciilor/produselor noi (mini-cursuri de învăţare,
studii bibliografice, analize info-metrice etc.);
îmbunătăţirea serviciilor/produselor (Salon Scientia,
campanii, programe)
 inovare tehnologică (în baza deciziilor comisiilor
specializate)
Management tehnologic. Asigurarea tehnologică a
proceselor funcţionale la nivel instituţional:
 documente de organizare, directive: modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a DIB;
modificarea ROF şi fişelor postului din structurile
DIB
 documente ştiinţifico-metodologice: „Elaborarea
vedetelor de subiect pentru baza de date locală”
 documente tehnologice:
„Termeni de păstrare şi scoatere din gestiune a
documentelor din colecţiile DIB”
„Paşapoartele sistemului de cataloage DIB” (un
document unic)
„Algoritmul organizării/prezentării expoziţiilor de
documente”

Ianuarie

Comisia de
Evaluare

-//-//-//

-//-//-//-

Martie Mai

Z. Sochircă
L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

Personalul
DIB

Mai

Septembrie
-//-//-//Martie

-//-//-//-

L. Corghenci
Managerii
funcţionali

T. Panaghiu
V. Moşneaga
S. Bletea

-//-//-//-

L. Corghenci
-//-//-//-

6

Program de activitate 2015
2. Fundamentarea învăţării şi cercetării pe colecţiile şi resursele, oferite de DIB.
Stimularea interesului şi utilizării resurselor electronice
2.1

Îmbunătăţirea accesului prin dezvoltarea colecţiilor
relevante procesului didactic şi de cercetare:
colaborări cu profesorii, catedrele, facultăţile în
achiziţionarea de noi publicaţii
 evaluarea compartimentelor bibliografice ale
programelor analitice în scopul corespunderii
acestora standardelor bibliografice, prezenţei
publicaţiilor în colecţii şi prevederilor criteriilor de
acreditare didactică
 achiziţii de publicaţii, depistate lipsă în rezultatul
evaluării


 intervenţii în scopul completării colecţiilor speciale
DIB
(ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM,
Referinţe, „Valori bibliofile” etc.)

 dirijarea managerială a procesului de abonare a
serialelor, evidenţă şi evaluare a utilizării acestora
 realizarea prevederilor ordinului nr. 107 din
16.09.2013 al Rectorului ULIM „Cu privire la
dezvoltarea colecţiei „Publicaţii ale cadrelor
didactico-ştiinţifice ULIM”

Pe
parcursul
anului

S. Bletea
A. Sacovici
T. Panaghiu
M. Bejenari

(în colaborare cu
gestionarii de
colecţii şi
bibliotecarii
contact)

 implicaţii pentru atragerea surselor suplimentare în
vederea completării colecţiilor, a donaţiilor
individuale şi din partea persoanelor juridice.
Activităţi de fundraizing
2.2

Schimb naţional şi internaţional:
 asigurarea funcţionalităţii organizaţionale şi logistice
a colecţiei de schimb
 lărgirea ariei teritoriale a partenerilor de schimb
(Ucraina, Rusia, Franţa etc.)




2.3

7

ţinerea la zi a bazei de date a partenerilor
schimbului naţional şi internaţional
elaborarea şi actualizarea sistematică a ofertelor DIB

schimb oferte, completarea colecţiei
publicaţii din alte instituţii universitare

DIB

cu

 accentuarea schimbului de publicaţii în baza
acordurilor, semnate de către DIB cu instituţiile
similare din ţară şi străinătate
 soluţionarea problemelor ce ţin de transmiterea
publicaţiilor partenerilor din străinătate (servicii
poştale, achitare etc.)
Conservarea documentelor:
Asigurarea funcţionalităţii depozitului DIB
pentru
colecţia cărţi şi seriale (aranjare, condiţii sanitare etc.)

Pe
parcursul
anului

S. Bletea
A. Sacovici

Pe
parcursul
anului

E. Ţurcan
C. Gârlea
I. Cerneauscaite

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

Asigurarea activităţii Atelierului de Restaurare şi
Patologie a documentelor:
 selectarea
documentelor pasibile renovării şi
restaurării şi transmiterea acestora pentru
restaurare
 reparaţia documentelor din colecţii (legarea
publicaţiilor, copierea documentelor de valoare,
curăţirea colecţiilor, întreţinerea spaţiilor de lucru şi
depozitare, reparaţii minore etc.)
Asigurarea funcţionalităţii programului de restaurare şi
igienizare a colecţiilor DIB (program de curăţenie,
condiţii sanitare, fizico-biologice, aerisire etc.)
Organizarea colecţiilor de documente:
Asigurarea funcţionalităţii colecţiilor, amplasate în acces
liber şi acces redus (vizibilitate, relevanţă, circuit activ,
estetica prezentării, ordinea amplasării etc.)
Asigurarea mobilităţii şi flexibilităţii în amplasarea
colecţiilor,
respectând
regulile
şi
standardele
biblioteconomice (flexibilitatea cotelor, trimiteri pentru
domenii adiacente, constituirea unor „blocuri” în funcţie
de cerinţele clienţilor, colecţii mobile şi speciale etc.)
Integritatea colecţiilor. Verificarea şi inventarierea
colecţiilor:
 verificarea statistică a colecţiilor uzuale
 inventarierea colecţiilor sălilor de lectură
Analiza situaţiei, elaborarea şi realizarea unor măsuri
eficiente de asigurare a securităţii şi integrităţii
colecţiilor, de combatere a sustragerilor şi dispariţiilor
de documente (manifestarea vigilenţei la posturile de
control, educarea utilizatorilor, informarea decanatelor
etc.)
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Instrucţiunea de evidenţă şi casare a documentelor


Verificarea colecţiilor uzuale: instrucţiune



Instrucţiune pentru realizarea procesului de
confruntare a colecţiei uzuale cu catalogul
topografic



Conceptul (ROF) Colecţiei de Schimb

Program de activitate 2015
Pe
parcursul
anului

Gestionarii de
colecţii

Pe
parcursul
anului

Gestionarii de
colecţii

-//-//-//-

Pe
parcursul
anului

Iu. Diaconu
Gestionarii de
colecţii

Gestionarii de
colecţii

-//-//-//-

-//-//-//-

Iunie

E. Ţurcan
D. Istrati
C. Gârlea

Iunie-iulie
Pe
parcursul
anului

Echipe de lucru
Gestionarii de
colecţii

Aprilie

S. Bletea

Mai

Gestionarii de
colecţii

Mai

Martie

S. Bletea

-//-//-//-
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3. Servicii/produse informaţional-bibliotecare în sprijinul procesului educaţional, întemeiate pe
diversificare şi personalizare. Extinderea parteneriatului cu structurile universitare, cadrele
didactico-ştiinţifice pentru augmentarea interesului şi utilizării spaţiilor sălilor de lectură, a
resurselor şi serviciilor prestate
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

9

Acoperirea informaţională a info-orelor, organizate în
spaţiile DIB (în colaborare cu cadrele didacticoştiinţifice)
Furnizarea serviciilor tradiţionale şi inovative, capabile
să atragă studenţii la lectura obligatorie şi suplimentară,
să satisfacă şi să provoace necesităţile informaţionale
pentru studiu şi cercetare
Parteneriate eficiente şi explorarea oportunităţilor de
colaborare, sporirea implicării DIB în acoperirea
informaţională a procesului educaţional
Sporirea contribuţiei DIB în formarea deprinderilor de
selectare, căutare, regăsire şi utilizare corectă/etică a
resurselor informaţionale
Program „Grija pentru Noii Utilizatori”:
 elaborarea conceptului Programului pentru anul
2015
 promovarea şi realizarea Programului
Campania „În sprijinul Absolventului ULIM”:

 elaborarea conceptului Campaniei
 promovarea şi realizarea Campaniei

Program
„Cunoaşte
Patrimoniul
Documentar
Universitar”, orientat spre informarea/valorificarea
publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate în cadrul
ULIM (activităţi complexe: expoziţii, lansări, prezenţe în
baze de date etc.)
Program „Utilizator o dată, utilizator mereu”:
 elaborarea conceptului programului
 activităţi în cadrul programului (conferinţe şi
expoziţii cu implicarea utilizatorilor, sesiuni
periodice de generare de idei etc.
 mini-sondaje gen „Ce spun studenţii facultăţii...”, „Ce
spun profesorii facultăţii...”, „Ce spuneţi despre
colecţia noastră?” etc.
 organizarea
activităţilor
de
desemnare
a
utilizatorilor activi
Asigurarea respectării eticii profesionale şi a culturii
comportamentului în relaţiile cu utilizatorii. Respectarea
prevederilor Codului Etic al Bibliotecarului Republicii
Moldova
Efectuarea evaluării periodice a utilizării colecţiilor, a
serviciilor prestate prin diverse metode (chestionare,
discuţii, interviuri, condici de reclamaţii şi sugestii etc.)
Asigurarea funcţionării Centrului de Limbă şi Cultură
Chineză (a se vedea Anexa nr. 5)

Pe parcursul
anului

Bibliotecarii
contact

-//-//-//-

Personalul DIB

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Iunie

I.Cerneauscaite

Sept.-Dec.
Ianuarie
Ian.-Mai

Pe parcursul
anului
Ianuarie

Pe parcursul
anului
De două ori în
an
Pe parcursul
anului
-//-//-//-

Pe parcursul
anului

CID
Bibliotecarii
contact

I.Cerneauscaite

CID
Bibliotecarii
contact
Bibliotecarii
contact

(în colaborare cu
responsabilii
pentru ştiinţă)

C. Gârlea
(coord.)

C. Gârlea
E. Ţurcan
D. Istrati

-//-//-//Personalul DIB
Managerii
funcţionali
D. Istrati

Program de activitate 2015
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Colaborări cu Centrul de Cultură şi Limbă Coreeană „Se
Jong” (consemnări ale evenimentelor ce ţin de cultura,
ştiinţa şi sistemul info-biblioteconomic din Coreea)
Accentuarea activităţilor extra-muros în scopul
augmentării interesului pentru resursele deţinute de
către DIB, atragerii studenţilor şi cadrelor didacticoştiinţifice în spaţiile DIB (expoziţii, prezentări etc.)
Dirijarea şi facilitarea accesului la resurse informaţionale
în spaţiul Serviciului Multimedia ULIM (ghid colecţii,
acces OPAC, baze de date etc.)
Implicarea DIB în circuitul împrumutului interbibliotecar
(în conformitate cu prevederile noului regulament
naţional)
Servicii în sprijinul cercetării universitare
Diseminarea informaţiei privind cadrul de reglementare
în domeniul educaţiei, cercetării, inovării, privind
resursele informaţionale disponibile (AIU, baze de date,
acces la resurse în bază de trial etc.)
Sprijinirea cercetătorilor în obţinerea codurilor de
identificare a publicaţiilor instituţionale şi de autor
Asigurarea accesului la revistele platformei Emerald
(abonarea pachetului EMeJ 250)
Sprijinirea cadrelor didactico-ştiinţifice în procesul de
promovare şi sporire a vizibilităţii rezultatelor activităţii
de cercetare (integrare în baze de date, promovarea
ofertelor de publicare electronică etc.)
Analiza citărilor publicaţiilor universitarilor (site-urile

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

Pe parcursul
anului

I.Cerneauscaite
C. Gârlea
V. Moşneaga
L. Corghenci

-//-//-//Ianauriefebruarie

-//-//-//-

Instituirea e-platformei în sprijinul cercetătorilor

Februarie

Utilizarea colaborativă a resurselor bibliotecilor
universităţilor (în baza acordurilor de colaborare),
bibliotecilor naţionale şi internaţionale, a organizaţiilor
internaţionale

G. Mihailov

Z. Sochircă
L. Corghenci

-//-//-//-

Optimizarea implicării în proiecte naţionale şi
internaţionale (cu impact de atragere a resurselor
documentare,
implementări
de
tehnologii
informaţionale)
Servicii de analiză info-metrică a publicaţiilor
instituţionale şi de autor

C. Gârlea
E. Ţurcan
T. Istrati

Pe parcursul
anului

Google Scholar, Web of Knowledge) şi prezentarea
rezultatelor în paginile revistelor instituţionale,
comunicări

Facilitarea accesului la biblioteci digitale, baze de date

D. Istrati

Pe parcursul
anului
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

T. Panaghiu

Administraţia
V. Moşneaga

I. Cerneauscaite

V. Moşneaga
C. Popuşoi
L. Corghenci
V. Moşneaga
V. Moşneaga
Bibliotecarii
contact
-//-//-//CRETI
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4. Informatizare. Digitizarea patrimoniului documentar universitar
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

Menţinerea
funcţionalităţii
reţelei
locale
Administrarea funcţionării soft-ului de bibliotecă

DIB.

Îmbunătăţirea infrastructurii soft-ware de bibliotecă în
scopul asigurării accesului on-line la catalogul DIB,
reflectarea acestuia în WORLDcat si extinderii serviciilor
electronice. Analiza utilizării soft-ului actual şi a noilor
oferte
Sporirea staţiilor de lucru în sălile de lectură şi lărgirea
gamei serviciilor electronice interactive. Acces Wi-Fi
Implicarea în activitatea grupurilor de lucru ale
proiectului naţional SIBIMOL (participare la şedinţele de
lucru; pregătirea bazelor de date DIB pentru export etc.)
Ţinerea la zi şi utilizarea eficientă a potenţialului paginii
WEB DIB:
 cumularea, actualizarea şi redactarea informaţiei;
ţinerea la zi a conţinutului în limbile engleză şi rusă
 diversificarea serviciilor on-line, a sistemului de
tutoriale
 amplasarea informaţiei, implicaţii tehnice
 asigurarea prezenţei DIB în reţelele de socializare
 ţinerea a 2 bloguri instituţionale
Biblioteca Digitală:

elaborarea Regulamentului BD
 elaborarea şi prezentarea spre aprobare de către
Senatul ULIM a “Cerinţelor de prezentare a lucrărilor
instituţionale şi de autor pentru integrare în BD”
 asigurarea prezenţei (curentă şi retrospectivă) în

BD a lucrărilor instituţionale

4.7

 asigurarea tehnică a funcţionării BD
Biblioteca electronică:




4.8

stocarea informaţiei din bazele de date (cu acces
trial)
completarea Bibliotecii electronice cu cărţi şi alte
documente electronice, utile procesului educaţional
(în conformitate cu prevederile legii privind dreptul
de autor şi drepturile conexe)

V. Moşneaga

-//-//-//-

V. Moşneaga

-//-//-//-

Administraţia
DIB

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

Z. Sochircă
V. Moşneaga
V. Moşneaga

Februarie

V. Moşneaga

Pe
parcursul
anului

-//-//-//-

-//-//-//-

Pe
parcursul
anului

Repozitoriul instituţional:

elaborarea Regulamentului Repozitoriului

Februarie

 asigurarea completării curente

Pe
parcursul
anului

 integrarea Repozitoriului în registrele internaţionale
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Pe
parcursul
anului

Martie

-//-//-//-

V. Moşneaga
(coord.)
Z. Sochircă
L. Corghenci

V. Moşneaga
CRETI

4.9

4.10

Augmentarea capacităţilor informaţionale ale Serviciului
Multimedia
ULIM
(diversificarea
serviciilor
informaţionale oferite comunităţii universitare, minicursuri de formare a culturii informaţiei, învăţare a
utilizării TIC, soft-ului anti-plagiat;
amplificarea
activităţilor de caracter informaţional-biblioteconomic în
cadrul Serviciului Multimedia (liste achiziţii noi, acces
baze de date etc.); accentuarea activităţilor promoţionale
privind serviciile şi produsele DIB
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Regulament de organizare şi funcţionare a
repozitoriului universitar
 Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii
Digitale
 Tutoriale: „Indicatorii analizei info-metrice”, „Citarea
în Google Scolar”

Program de activitate 2015

Pe
parcursul
anului

Februarie

-//-//-//Martie

V. Moşneaga
G. Mihailov

V. Moşneaga
L. Corghenci

5. Catalogarea şi clasificarea documentelor

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

Asigurarea calităţii şi operativităţii introducerii
informaţiei în baza de date locală DIB (redactare,
corectare, excludere, completare)
Redactarea/excluderea înregistrărilor bibliografice din
baza de date locală (în funcţie de prevederile şi
priorităţile, stabilite de Comisia Catalogare şi Clasificare
DIB)
Redactarea vedetelor de subiect din baza de date DIB

Reflectarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în
Open Bibliografic Baza Date
Asigurarea plinătăţii catalogului tradiţional „Publicaţii
ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” în baza
confruntării cu rapoartele activităţi ştiinţifice ale
catedrelor şi individuale
Ţinerea la zi a fişierului tradiţional „Legislaţia Republicii
Moldova în domeniul învăţământului, ştiinţei şi a muncii”
(în baza despuierii „Monitorului oficial al Rep. Moldova”)
Dezvoltarea/actualizarea Fişierului de Autoritate ULIM
(persoane fizice, subiecte)

Studierea şi aplicarea modificărilor CZU
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Instrucţiunea de efectuare a înregistrării în Fişierul
de Autoritate
 Crearea vedetelor de subiect în procesul de
catalogare
 Instrucţiune privind înregistrarea publicaţiilor
instituţionale şi de autor în Open Bibliografic Baza
Date

Pe
parcursul
anului

-//-//-//-//-//-//-//-//-//Februarie
- martie
Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu

I.Cerneauscaite

-//-//-//-

T. Panaghiu
T. Panaghiu

I.Cerneauscaite

Bibliotecari
contact

L. Corghenci

-//-//-//-

L. Corghenci
Bibliotecarii
contact
T. Panaghiu

Aprilie

L. Corghenci
T. Panaghiu

Februarie

T. Panaghiu

-//-//-//Martie

T. Panaghiu
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6. Activităţii bibliografice.
Dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării
6.1
6.2

Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a colecţiei de
referinţe. Implicaţii pentru completarea colecţiei cu
documente reprezentative
Servirea informaţional-bibliografică a comunităţii
universitare:
 eficientizarea diseminării selective a informaţiei (cu
accentuarea diseminării informaţiei primare, a
documentelor
reprezentative
în
domeniu,
personalizarea destinaţiei)
 Buletine electronice asupra colecţiilor DIB:
 achiziţii periodica în anul 2014




seriale, abonate de către DIB pentru anul 2015
achiziţii lunare

Info-Conferentia

 Buletine electronice:
 E-Monitorul oficial (în scopul economisirii
timpului profesional al universitarilor)
 Sinteze pe marginea vizualizărilor paginilor
WEB ale organelor administraţiei publice
centrale de resort (Guvernul, Ministerul
Educaţiei etc.)
 Consultaţii şi servicii în regim on-line
(întreab@bibliotecarul etc.)

6.3
6.4

 Expoziţii virtuale: „Achiziţii pentru colecţiile DIB”,
„Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”,
tematice, „Valori Bibliofile”
Organizarea Zilelor de Informare şi Documentare
pentru catedrele ULIM (activităţi complexe)

Salonul „Scientia – publicaţii ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM, anul 2014” :
 elaborarea conceptului ediţiei 2015
 organizarea Salonului

6.5
6.6

13

 analiza şi promovarea
impactului Salonului
(sinteză, comunicat, articole)
Organizarea Zilei Bibliografiei la ULIM (şedinţa Clubului
Bibliografilor)
Studii bibliografice:
 pregătirea şi editarea publicaţiilor bibliografice
(studii aparte şi publicaţii în culegerile şi revistele
instituţionale (a se vedea Anexa nr. 1)
 elaborare liste tematice operative în sprijinul
procesului educaţional

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

I.Cerneauscaite

I. Cerneauscaite

V. Moşneaga

Februarie
Ianuarie

Sapt.

L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

I. Cerneauscaite

Conform
graficului
stabilit

Bibliotecarii
contact

Zilnic

Lunar

A. Bascacov

Personalul
IBD,
CID,DEPASID

Februarie

Z. Sochircă
L. Corghenci

Noiembrie

L. Corghenci
V. Moşneaga

-//-//-//-

Bibliotecarii
contact

Martie aprilie

Pe
parcursul
anului

Bibliotecarii
contact

Echipe de
lucru
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6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

Centrul de Informare şi Documentare ULIM:
Optimizarea potenţialului informaţional al CID ULIM
(relaţii de parteneriat cu centre similare, implementări
ale experienţelor, comunicarea colecţiilor speciale etc.)
Acoperirea funcţionalităţii Centrului de Informare al
Uniunii Europene în cadrul ULIM (a se vedea Anexa nr.
4)
Difuzarea informaţiei documentare, factografice
(donaţii, zile profesionale, aniversări culturale etc.) prin
intermediului monitorului din Holul Central ULIM

Formarea culturii informaţiei şi culturii învăţării:
 utilizarea TIC (mini-cursuri în spaţiile DIB, „ABC-ul
computerului” etc.)
 „Grija pentru Noii Utilizatori”
 curs universitar opţional „Bazele culturii
informaţionale”
 implicaţii pentru cursul modular „Competenţe
antreprenoriale
în
traducere.
Tehnologii
informaţionale aplicate în limbi străine. Ştiinţa şi
cultura informării”
 pachete de alfabetizare documentară
 pachete de alfabetizare informaţională („Resurse
WEB”, „Servicii on-line”, „Baze de date” etc.)
 campanii informaţional-documentare („În sprijinul
absolventului ULIM”)
 salon Scientia „Publicaţii ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM”
 servicii/instruiri în cadrul Agenţiei Bibliografice
Universitare (coduri de identificare a documentelor
etc.)
 proiecte infometrice
 proiect „Referinţele bibliografice în paginile
revistelor instituţionale ULIM”
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic:
 Zile de Informare şi Documentare ale catedrelor:
ghid pentru bibliotecari
 Ziua Bibliografiei: organizare, forme, metode
 Expoziţii de publicaţii: aspecte logistice

Pe
parcursul
anului

I. Cerneauscaite

Pe
parcursul
anului

I. Cerneauscaite
Bibliotecarii
contact

Pe
parcursul
anului

Pe
parcursul
anului sau
în

conformitate

cu

periodicitatea

stabilită

Ianuarie
Februarie

Z. Sochircă
Serviciul IBD

Echipe de
lucru
Bibliotecari
contact

L. Corghenci
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7. Activităţi culturale şi promoţionale. Marketing biblioteconomic
7.1

Difuzare culturală şi informaţională:
Continuarea şi aprofundarea activităţilor şi
integrărilor cultural-informaţionale cu accent pe:
 expoziţii aniversare/jubiliare şi tematice (a se
vedea Anexa nr. 1)
 expoziţii tradiţionale şi on-line (gen: „Achiziţii
noi în luna...”, „Publicaţii ale Profesorilor ULIM”,
„Din colecţia „Referinţe” etc.)
 lansări/prezentări
ale
publicaţiilor

instituţionale şi de autor

7.2

7.3
7.4
7.5

 constituirea şi asigurarea funcţionării în cadrul
fiecărei săli de lectură a unui club/cenaclu cu
activitate continuă (în funcţie de profilul tematic
al sălii de lectură)
Atragerea structurilor universitare studenţeşti în
organizarea activităţilor culturale şi promoţionale
(colaborări). Asumarea de către DIB a rolului de
centru universitar pentru schimb de idei şi
informaţii
Activităţi de marketing şi promoţionale:
Utilizarea semnelor de identitate DIB (spaţii,
produse, servicii, prezentări, comunicare scrisă etc.)
Elaborarea şi implementarea planurilor lunare de
activităţi colaborative cu facultăţile universităţii
(info-ore, lansări, zile de informare etc.)
Activităţi promoţionale cu accent pe:
 promovarea contribuţiilor didactico-ştiinţifice
ale universitarilor (a se vedea Anexa 1)
 promovarea spaţiilor DIB, a serviciilor şi
produselor, condiţiilor de acces la resursele
documentare şi informaţionale (materiale
promoţionale, pagina WEB, prezentări etc.)
 susţinerea imaginii profesionale pozitive a DIB
(în comunitatea universitară şi profesională)

 promovarea capitalului uman DIB (atestare,
experienţe, proiecte etc.)

15

Pe parcursul
anului

Coord.
I. Cerneauscaite
S.Bletea
V. Moşneaga

-//-//-//-

C. Gârlea

Pe parcursul
anului

Managerii
funcţionali

Pe parcursul
anului

Bibliotecarii
contact,
managerii
funcţionali

În fiecare lună

Bibliotecarii
contact

C. Gârlea
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8. Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie, informare, documentare
8.1

Activităţi de transfer tehnologic şi implementări
practice:
 implicaţii
în
elaborarea
cadrului
de
reglementare
şi
metodologic
naţional
(regulamente, ghiduri – în cadrul Consiliului
Biblioteconomic Naţional)
 elaborarea

proiectului Codului Etic
Bibliotecarului din Republica Moldova

8.2

8.3

al

 expertizarea produselor/proiectelor tehnologice
şi metodologice în biblioteconomie (recenzii la
bibliografii, alte lucrări, teze de licenţă/master
etc.)
Elaborarea şi promovarea spre aprobare a politicilor
DIB:
 Politica de Marketing
 Politica de Calitate la DIB

Cooperare şi colaborare profesională:
La nivel naţional:
 implicare şi participare în proiecte, consorţii,
programe naţionale: Resurse Electronice pentru
Moldova, SIBIMOL
 activităţi în cadrul Consiliului Director al
bibliotecilor din învăţământ( membri)
 punerea în aplicare a standardelor, colaborări cu
Comitetul Tehnic nr.1

 colaborări cu Catedra Comunicare a USM în
scopul
organizării
stagiilor
studenţilor,
procesului de formare continuă a bibliotecarilor


8.4



L. Corghenci

Ianuarie

-//-//-//-//-//-//-

Februarie

Z. Sochircă

Aprilie – Mai

L. Corghenci

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
L. Corghenci
Personalul DIB

realizarea
prevederilor
Convenţiei
de
colaborare
cu
bibliotecile
universitare,
acordurilor cu alte instituţii

 asigurarea organizaţională şi logistică a
funcţionării Clubului Bibliografilor
La nivel internaţional:
 activităţi specifice statutului de absolvent al
Programului Fulbrghit, Ambasada SUA la
Chişinău
 continuarea si dezvoltarea Parteneriatului intre
DIB si Bibliotecile Universitare din Carolina de
Nord, SUA (facilitarea accesului la baze de date,
traininguri,
video-conferinţe,
stagii
de
documentare)


Pe parcursul
anului

centrarea colaborărilor profesionale în bază de
acorduri profesionale

intensificarea procesului de colaborare cu
Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti şi alte

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
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8.5

biblioteci mari (acces la baze de date, schimb de
documente universitare, vizite documentare
etc.)
 colaborări
cu AUF, Centrul de Resurse
Informaţionale al Ambasadei SUA
 activităţi informaţional-biblioteconomice în
cadrul
Centrului de Informare al Uniunii
Europene în cadrul ULIM (a se vedea Anexa nr.
4)
Colaborări cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova:
 membru al secţiunii Biblioteci Universitare a
ABRM
 membru

al comisiilor ABRM „Formare
profesională continuă”, „Cultura informaţiei”,
„Activitate editorială şi promoţională”

Pe parcursul
anului

 asigurarea funcţionării filialei DIB a ABRM

8.6
8.7

didactico-ştiinţifice”
 Cultura informaţiei a utilizatorilor DIB”:

8.8
8.9

Studii în funcţie de direcţiile, problemele şi temele
stipulate în Planul activităţii de cercetare DIB, 2015
Cercetări bibliografice (a se vedea Anexa nr. 1)

L. Corghenci
Membrii
comisiilor şi
secţiunilor
ABRM

 asigurarea transparenţei privind activitatea
ABRM, organizarea întâlnirilor-discuţii cu
persoanele responsabile ABRM

Studii şi cercetări. Activităţi ştiinţifice:
(a se vedea compartimentul 2.5 al „Planului de
activitate
ştiinţifică
a
Departamentului
Informaţional
Biblioteconomic
pentru
anul
calendaristic 2015”)
Sondaje:
 „DIB în viziunea studenţilor şi cadrelor

Z. Sochircă

Ianuariemartie

Martie octombrie

Pe parcursul
anului
-//-//-//-

Echipe de
lucru
Cercetătorii
DIB
Echipe de
lucru

9. Gestionarea patrimoniului
9.1
9.2

17

Practica controalelor asupra utilizării integrităţii
bunurilor materiale
Amplificarea responsabilităţii personalului angajat
privind colecţiile uzuale deţinute şi alte bunuri
(deţinerea situaţiei statistice concrete, inventarieri
flexibile etc.)

-//-//-//-//-//-//-

Managerii
funcţionali
Managerii
funcţionali

Program de activitate 2015
10. Activitatea auxiliar – administrativă
10.1
10.2
10.3
10.4

Intervenţii către Rectoratul ULIM pentru asigurarea
DIB cu inventar specific (molberte, tipizate,
cărucioare etc.)
Reamenajarea spaţiilor sălilor de lectură în scopul
creării mediilor confortabile lecturii, accesului la
informaţia electronică
Dotări cu recuzite de cancelarie
Efectuarea reparaţiilor curente în spaţiile DIB

Pe parcursul
anului
Ianauriefebruarie

Pe parcursul
anului
Iunie-august

Z. Sochircă
Managerii
funcţionali

L. Corghenci
Z. Sochircă

18
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ANEXE
Anexa 1
AGENDA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ŞI PROMOŢIONALE,
ACTIVITĂŢI PRILEJUITE DE EVENIMENTE REMARCABILE ALE ŞTIINŢEI ŞI CULTURII

(elaborate în baza recomandărilor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova)
Nr.
d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

19

Tema, genericul
60 de ani de la naşterea lui Ioan-Aurel Pop, istoric,
profesor universitar, academician român (1 ian.
1955). Din 2002 - rectorul Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj
55 de ani de la stingerea din viaţă a lui Albert
Camus, romancier, dramaturg, eseist şi publicist
francez, reprezentant al exiistenţialismului, laureat al
Premiului Nobel pentru literatură (7 noiem. 1913 – 4
ian. 1960)
255 de ani de la naşterea lui Ioan Budai-Deleanu,
scriitor, filolog şi istoric român (6 ian. 1760/1763 –
24 aug. 1820)
65 de ani de la naşterea lui Ian Raiburg, compozitor,
textier şi interpret (7 ian. 1950)

55 de ani de la naşterea lui Grigore Belostecinic,
economist, savant, profesor universitar, membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
doctor habilitat în ştiinţe economice (7 ian. 1960).
125 de ani de la naşterea scriitorului ceh Karel
Čapek (9 ian. 1890 – 25 dec. 1938).
75 de ani de la naşterea lui Nicolae Esinencu, poet,
prozator, dramaturg şi scenarist (13 ian. 1940)
Sărbătoarea Naţională – Ziua comemorării lui
Mihai Eminescu (15 ianuarie)
165 de ani de la naşterea poetului naţional MIHAI
EMINESCU (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889)
75 de ani de la naşterea lui Mircea Snegur, doctor în
ştiinţe agricole, politician, om de stat, primul
Preşedinte al Republicii Moldova (17 ian. 1940)
55 de ani de la naşterea Mariei Şleahtiţchi, poetă,
prozatoare, dramaturg, critic literar, eseistă, doctor în
filologie, profesor universitar (17 ian. 1960).
75 de ani de la naşterea lui Ion Ciocanu, critic şi
istoric literar,
prozator, publicist, specialist în
cultivarea limbii române (18 ian. 1940)
75 de ani de la naşterea lui Petru Lucinschi, istoric
şi politician, al doilea Preşedinte al Republicii
Moldova (27 ian. 1940)

Gen de
activitate

Termen
de
realizare

Responsabil

Expoziţie

Ianuarie

C. Gârlea

Expoziţie

Ianuarie

N. Ghimpu

Expoziţie

Ianuarie

A. Bascacov

Expoziţie

Ianuarie

A.Cojocaru

Expoziţie

Ianuarie

I.Cerneauscaite

Expoziţie

Ianuarie

D. Istrati

Expoziţie

Ianuarie

Expoziţie

Ianuarie

Expoziţie

Ianuarie

V. Florica

Expoziţie

Ianuarie

S. Bletea

Expoziţie

Ianuarie

T. Panaghiu

Expoziţie

Ianuarie

A. Sacovici

D. Istrati
A. Cojocaru
L. Corghenci

13.
14.
15.
16.
17.
18

19.
20.
21.
22.
23

24.
25.
26.
27

28.
29.

155 de ani de la naşterea lui Anton P. Cehov,
prozator şi dramaturg rus (29 ian. 1860 – 15 iul.
1904)
185 de ani de la naşterea lui Petre Ispirescu,
scriitor, editor. şi tipograf român (ian. 1830 – 21
noiem. 1887)
Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet
2004 (Iniţiată de Comisia Europeană şi areca scop
promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi
utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)

65 de ani de la naşterea lui Serafim Urecheanu, om
politic şi de stat, doctor habilitat în ştiinţe economice,
fost Primar General al municipiului Chişinău (2 febr.
1950)
80 de ani de la naşterea Mariei Cosniceanu,
lingvistă, specialistă în onomastică (4 febr. 1935)
70 de ani de la naşterea lui Mitru Ghiţiu, istoric,
doctor în istorie, conferenţiar universitar (5 febr.
1945)
60 de ani de la naşterea lui Valeriu Canţer, fizician,
doctor habilitat, profesor universitar, academician (5
febr. 1955)
70 de ani de la naşterea lui Gheorghe Calamanciuc,
dramaturg, poet, prozator (7 febr. 1945)
60 de ani de la naşterea lui Ion Diviza, poet, umorist,
ziarist, traducător (7 febr. 1955)
105 ani de la naşterea Mariei Cebotari, cântăreaţă
de operă, actriţă de film (10 febr. 1910 – 9 iun. 1949)
125 de ani de la naşterea lui Boris L. Pasternak,
poet, prozator, traducător rus de origine evreu (10
febr. 1890 – 30 mai 1960)
80 de ani de la naşterea lui Petru Cărare, poet,
prozator, dramaturg, traducător,
umorist şi satiric (13 febr. 1935)
80 de ani de la stingerea din viaţă a lui Ioan Bianu,
bibliotecar, bibliolog, bibliograf, filolog şi profesor
român (10 oct. 1856 – 13 febr. 1935)
80 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru, poettribun, poet al redeşteptării naţionale, membru
corespondent al Academiei Române (14 febr. 1935 –
18 ian. 2009)
80 de ani de la naşterea lui Arhip Cibotaru, poet,
prozator, dramaturg (20 febr. 1935 – 4 ian. 2010)
560 de ani de la apariţia Bibliei lui Gutenberg, în 42
de rânduri, prima lucrare imprimată de Gutenberg
(23 febr. 1455)
110 ani de la naşterea lui Radu Gyr (Radu
Demetrescu), poet, prozator,
eseist, publicist,
traducător român (2 mar. 1905 – 29 apr. 1975)
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Expoziţie

Ianuarie

E. Ţurcan

Expoziţie

Ianuarie

M. Chiriac

Expoziţie

Prima zi
de marţi
din
februarie

Expoziţie

Februarie

N. Ghimpu

Expoziţie

Februarie
Februarie

M. Bejenari

L. Corghenci

Expoziţie

Februarie

I.Cerneauscaite

Expoziţie

Februarie

A.Cojocaru

Februarie

E.Ţurcan

Expoziţie

Februarie

S.Bletea

Expoziţie

Februarie

I.Cerneauscaite

Expoziţie

Februarie

D.Istrati

Expoziţie

Februarie
Februarie

A.Sacovici

T.Panaghiu

Expoziţie

Martie

S. Bletea

Expoziţie

Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie

Expoziţie

Februarie
Februarie

V. Moşneaga

V.Florica
C.Gârlea
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30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

21

8 martie – Sărbătoarea Internaţională a Femeilor

80 de ani de la naşterea lui Liviu Damian, poet,
publicist, eseist şi traducător (13 mart. 1935 – 20 iul.
32.1986)
80 33.de ani de la naşterea lui Serafim Saka,
roman34.cier, dramaturg, publicist şi scenarist de
film (16 m35.ar. 1935 – 27 mai 2011)
345 de ani de36. la naşterea lui Jan Amos
Komensky (Com37.enius), pedagog,
gânditor
umanist al cehilor şi 38.slovacilor (28 mar. 1592 – 15
noiem. 1670)
95 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu
România (27 mart. 1918)
175 de ani de la naşterea scriitorului francez Emile
Zola (2 apr. 1840 – 29 sept. 1902)
90 de ani de la naşterea lui Alexandru Gromov,
scriitor, traducător (22 apr. 1925 – 12 iul. 2011)
Ziua Bibliotecarului din Republica Moldova – 23
aprilie
Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor –
23 aprilie
615 ani de la domnia lui Alexandru cel Bun, domn al
Moldovei (23 apr. 1400/1375 – 1 ian. 1432)
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Instituită în
anul 2000 de către Organizaţia Mondială a
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) – 26 aprilie
Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova
(Instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova din 23.04.2010) – 27 aprilie
75 de ani de la naşterea lui Nicolae Mătcaş, filolog,
publicist, om de stat (27 apr. 1940)

Serată
muzicală

Martie

I.Cerneauscaite
A.Bascacov

Expoziţie

Martie

A.Cojocaru

Expoziţie

Martie

M. Bejenari

Expoziţie

Martie

L. Corghenci

Expoziţie

Expoziţie
Expoziţie
Gala DIB
Expoziţie
Expoziţie

Athenaeum
„Universitari
a”
Expoziţie

Ziua Mondială a Libertăţii Presei (Instituită de ONU
în anul 1993) – 3 mai

Athenaeum
„Universita
ria”

120 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga, poet,
filosof, dramaturg, eseist şi memorialist, diplomat şi
academician român (9 mai 1895 – 6 mai 1961)

Expoziţie

175 de ani de la naşterea compozitorului rus Piotr
Ilici Ceaikovski (7 mai 1840 – 6 noiemb.1893)
Ziua Europei – 9 mai (tradiţională şi on-line)

90 de ani de la naşterea lui Bulat Ocudjava, poet,
compozitor, prozator, dramaturg, traducător de
poezie (inclusiv poezie românească) rus (9 mai 1924
– 12 iun. 1997)
75 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului
Isai Cârmu (15 mai 1940)
Ziua Internaţională a Familiei (Instituită de ONU în
anul 1993) – 15 mai

Expoziţie

Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie

Martie

Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

A.Cojocaru

E. Ţurcan
D. Istratii

Z. Sochircă
L. Corghenci
L. Corghenci

I. Cerneauscaite
L. Corghenci
C.Gârlea

D. Istrati

N.Ghimpu
D.Istrati

V. Moşneaga
E. Ţurcan
V. Florica

T. Panaghiu
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

Ziua Mondială a Societăţii Informaţionale (Instituită
de ONU în anul 2006) - 17 mai
Ziua Internaţională a Muzeelor (Instituită în anul
1977 de către Consiliul Internaţional al Muzeelor
(ICOM) – 18 mai
75 de ani de la naşterea lui Joseph A. Brodsky, poet
rus şi american, laureat al Premiului Nobel pentru
literatură ( 24 mai 1940 – 28 ian. 1996)
750 de ani de la naşterea poetului şi filosofului italian
Dante Aligheri,(12/29 mai 1265 – 14 sept. 1321)
75 de ani de la naşterea lui Anatol Ciocanu, poet,
publicist şi traducător (3 iun. 1940 – 20 iun. 2012)
140 de ani de la naşterea lui Thomas Mann,
prozator german, laureat al Premiului Nobel pentru
literatură (6 iun. 1875 – 12 aug. 1955)
60 de ani de la naşterea Claudiei Partole, poetă,
prozatoare, eseistă, autoare dramatică (14 iun. 1955)
80 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului
Aurel David (18 iun. 1935/1934 – 18 iul. 1984)
Sărbătoarea Naţională ”Ziua
Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” - 2 iulie
27 august – Sărbătoarea Naţională – Ziua
Independenţei
31 August – Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră
cea Română”
Învăţământul superior din Moldova: stare, tendinţe
(1 septembrie)
75 de ani de la naşterea lui Paul Bran, economist
român, fondatorul Academiei de Studii Economice
din Moldova (2 sept. 1940 – 26 iul. 2006)
150 de ani de la naşterea lui Jānis Rainis (Jānis
Pliekšāns) poet, dramaturg, politician leton (11 sept.
1865 – 12 sept. 1929)
Ziua Limbilor Europene (se marchează din anul 2001,
la decizia Consiliului Europei) – 26 septembrie
270 de ani de la naşterea lui Samuil Micu (Klein),
teolog, istoric, filolog, cărturar iluminist şi profesor
român (sept. 1745 – 13 mai 1806)
Ziua Mondială a Turismului (se sărbătoreşte din anul
1980, la decizia Organizaţiei Mondiale a Turismului)
– 27 septembrie
85 de ani de la inaugurarea Universităţii de Stat din
Tiraspol, cu sediul la Chişinău (1 oct. 1930)
80 de ani de la naşterea lui Paul Goma, scriitor
român, originar din Basarabia (2 oct. 1935)
Ziua Mondială a Pedagogului – 5 octombrie

95 de ani de la înfiinţarea Teatrului Naţional „Mihai
Eminescu” din Chişinău (10 oct. 1920)

Expoziţie
Expoziţie

Expoziţie

Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie

Mai
Mai
Mai
Mai

Iunie
Iunie

Expoziţie

Iunie

Expoziţie

Iulie

Expoziţie

Iunie

Expoziţie

August

Expoziţie

Septembrie

Expoziţie

August

Expoziţie

Septembrie

Expoziţie

Septembrie

I. Cerneauscaite
A.

Sacovici

M. Bejenari
D. Istrati

M. Bejenari
S. Bletea

V. Moşneaga
V. Florica

A.

Sacovici

C. Gârlea

-//-//-//-

I. Cerneauscaite
E.Ţurcan
C.Gârlea

Expoziţie

Septembrie

Septembrie

L. Corghenci

Expoziţie

Septembrie

E. Ţurcan

Expoziţie

D. Istrati

Expoziţie

Octombrie

M. Bejenari

Expoziţie

Octombrie

C.Gârlea

Expoziţie
Expoziţie

Octombrie
Octombrie

A.Cojocaru
V.Florica
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69.
70
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82
83.
84.
85.
86.
87.
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70 de ani de la constituirea Universităţii de Stat „A.
Russo” din Bălţi (12 oct. 1945)
80 de ani de la naşterea tenorului italian Luciano
Pavarotti (12 oct. 1935 – 6 sept. 2007)
90 de ani de la naşterea politicianei Margaret
Thacher, fost prim – ministru al Regatului Unit al
Marii Britanii (13 oct. 1925- 8 apr. 2013)
Ziua Internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite –
24 octombrie
Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale – 26
octombrie
60 de ani de la naşterea lui Bill Gates, co-fondator al
Microsoft Corporation, fondator al Fundaţiei „Bill şi
Melinda Gates”, filantrop american (28 oct. 1955)
70 de ani de la naşterea lui Valeriu Babansky,
prozator, poet şi publicist (6 noiem. 1945 – 28 sept.
2009)
Ziua Internaţională pentru Toleranţă (Instituită de
ONU în anul 1996 – 16 noiembrie
Ziua Internaţională a Tineretului – 10 noiembrie
Ziua Internaţională a Studenţilor – 17 noiembrie
130 de ani de la naşterea lui Liviu Rebreanu,
prozator, dramaturg, traducător, membru al
Academiei Române (27 noiemb. 1885 – 1 sept. 1944)
180 de ani de la naşterea lui Mark Twain, scriitor
nord-american (30 noiemb. 1835 – 21 apr. 1910)
1 Decembrie – Ziua Marii Uniri

80 de ani de la nașterea poetului român Nicolae
Labiş (2 dec. 1935 – 22 dec. 1956)
345 de ani de la nașterea domnului Moldovei
Antioh-Vodă Cantemir, fratele lui Dimitrie Cantemir
(4 dec. 1670 – 1726)
85 de ani de la nașterea lui Vladimir Curbet,
maestru de balet, coregraf, folclorist (5 dec. 1930)
Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba
Dezvoltării Economice şi Sociale (instituită de ONU în
anul 1985) – 5 decembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului – 10
decembrie
160 de ani de la nașterea lui Adam Mickiewicz, poet
romantic și luptător revoluționar polonez (24 dec.
1798 – 26 noiemb. 1855)
Sărbătorile de Iarnă

Expoziţie

Octombrie

L.Corghenci

Expoziţie

Octombrie

L.Corghenci

Expoziţie

Octombrie

E.Ţurcan

Expoziţie

Octombrie

I.Cerneauscaite

Expoziţie

Octombrie

L.Corghenci

Expoziţie

Octombrie
Octombrie

Expoziţie

Noiembrie

Expoziţie

Noiembrie

V. Moşneaga

N. Ghimpu

Expoziţie

Noiembrie

Expoziţie

Noiembrie

Athenaeum
Universitaria

Decembrie

L. Corghenci

Expoziţie

Decembrie

C.Gârlea

Expoziţie

Decembrie

Expoziţie
Expoziţie

Noiembrie

Decembrie

Expoziţie

Decembrie

Expoziţie

Decembrie

Expoziţie

Decembrie

Expoziţie

Decembrie

T. Panaghiu

I.Cerneauscaite
V. Florica

A.Cojocaru

A. Sacovici

V. Florica

A. Cojocaru

I.Cerneauscaite
S. Bletea

Managerii
funcţionali ai sălilor
de lectură
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Ani, decenii proclamate de ONU

88.
89.
90.
91.

2005-2015 Deceniul „Apă pentru viaţă”

2008-2017 Al Doilea Deceniu pentru Eradicarea
Sărăciei
2011-2020 Deceniul de luptă împotriva desertificării
2011-2020 Deceniul Biodiversităţii
Personalităţi

92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100
101

Dimitrie Bolintineanu, scriitor şi publicist (18251872) 190 de ani de la naştere
Nicolae Costin, cronicar (1660-1712) 355 de ani de la
naştere
Grigore Ureche, cronicar (1640-1716) 425 de ani de
la naştere
Varlaam, Mitropolit al Moldovei (1590-1657) 425 de
ani de la naştere

Expoziţie
Prezentare
Monitor Holl
Central

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//

Pe
parcursul
anului

-//-//-//

-//-//-//

-//-//-//

Cărţi aniversare/jubiliare

„Alexandru Lăpuşneanu”, nuvelă istorică de Costache
Negruzzi (1840) – 175 de ani de la publicare

Ciclu de
activităţi

Consemnări ale anului 2015:

-//-//-//-

Ciclu de
activităţi

-//-//-//

„Baltagul”, roman de Mihail Sadoveanu (1930) – 85
de ani de la publicare
„Demon”, poem de Mihail Lermontov (1840) – 175 de
ani de la publicare
„Germinal”, roman de Emil Zola (1885) – 130 de ani
de la publicare
„Ion”, roman de Liviu Rebreanu (1920) – 95 de ani de
la publicare
„Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir (1705) –
310 ani de la definitivarea scrierii

Pe
parcursul
anului

S. Bletea
T. Istrati

-//-//-//

-//-//-//

-//-//-//

Pe
parcursul
anului

A. Cojocaru

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

S. Bletea

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//-

T. Panaghiu

-//-//-//

-//-//-//-//-//-//-

S. Bletea

-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Context naţional:
102
103

Săptămâna Accesului Deschis 2015: octombrie 2015

Ciclu
activităţi

-//-//-//

Pe parcursul
anului

Capitala Mondială a Cărţii în anul 2015 –
oraşul Incheon, Coreea de Sud
Oraşele Monz (Belgia) şi Plzen (Cehia)– Capitale
Europene ale Culturii în anul 2015

Ciclu
activităţi

Pe parcursul
anului

Anul Sănătăţii

Context internaţional:
104
105

Ciclu
activităţi

Octombrie

Pe parcursul
anului

S. Bletea

Z. Sochircă
L. Corghenci
A. Cojocaru
(coord.)
I. Cerneauscaite
(coord.)
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106
107
108
109

Oraşul Cluj-Napoca – Capitala Europeană a
Tineretului
Anul Internaţional al Luminii (declarat de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite)
Anul Internaţional al Solurilor (declarat de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite)
Anul European pentru Dezvoltare

Ciclu
activităţi

Pe parcursul
anului

I. Cerneauscaite
(coord.)

Ciclu
activităţi

Pe parcursul
anului

S. Bletea

Ciclu
activităţi
Ciclu
activităţi

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

ATHENAEUM DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE „UNIVERSITARIA”

Nr.
d/r

1.
2

3.
4.
5.
6.
7.

25

Tema, genericul

Gen de activitate

Un zâmbet, o floare, un mărţişor
pentru Femeie
Ziua
Internaţională
a
Francofoniei – 20 martie
23 aprilie – Ziua Naţională a
Bibliotecarilor

Medalion
muzical-literar
Prezentare
literară
Masă rotundă
Gala DIB
Masă rotundă
(în colaborare cu
Fac. RISPOJ)

Ziua Drapelului de Stat al
Republicii Moldova – 27 aprilie
Ziua Mondială a Libertăţii Presei
(Instituită de ONU în anul 1993)
– 3 mai

Lansări
şi
prezentări
ale
publicaţiilor profesorilor ULIM,
editate sub egida ULIM
1 decembrie – Unirea cea Mare
(în colaborare cu Fac. RISPOJ

Masă rotundă (în
colaborare cu
catedra Jurnalism şi
Comunicare
Publică)

Lansări,
prezentări

Şedinţă literarştiinţifică

Termen de
realizare

Nume rezervat
E. Ţurcan

Responsabil

Martie

A.Bascacov
I.Cerneauscaite

Aprilie

Z. Sochrică
L. Corghenci

Mai

L. Corghenci

Pe parcursul
anului

Bibliotecaricontact

Martie

Aprilie

Decembrie

D. Istrati

L. Corghenci

L. Corghenci

Program de activitate 2015
CICLUL DE ACTIVITĂŢI INFORMAŢIONAL-PROMOŢIONALE
„CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE ALE UNIVERSITARILOR”
Nr.
d/r

1.

2.

3.
4.

Tema, genericul

Gen de activitate

Termen de
realizare

Responsabil

Elaborarea şi editarea de bibliografii
Ediţii bibliografice:
 60 de ani de la naşterea Margaritei
Daver, dr. hab.
 50 de ani de la naşterea lui Vitalie
Pleşca,
lector
superior
(05.09.1965)
 65 de ani de la naşterea lui Mihai
Cernencu,
dr.,
conf.
univ.
(23.11.1950)
 70 de ani de la naşterea lui Andrei
Gumovschi,
dr.,
conf.
univ.
(08.12.1945)
Publicaţii în culegeri, reviste
instituţionale:
 a se vedea sub compartimentul
„Expoziţii
prilejuite
de
jubilee/aniversări ale cadrelor
didactico-ştiinţifice ULIM)
Studii bibliografice ale publicaţiilor
facultăţilor ULIM (colecţia Scriptio”):
- Proces de finisare, editare:
 Drept. Ştiinţe juridice (Scriptio
Iurisprudentia; fascicula 1-a)
 Informatică şi Inginerie (Scriptio;
fascicula 1-a)
Expoziţii de documente:
cu prilejul conferinţelor şi altor
activităţi universitare (la solicitarea
facultăţilor
Expoziţii:
 Achiziţii noi în colecţiile DIB
 Valori Bibliofile
 Tematice
 Publicaţii universitare

Studii
biobibliografice

Studii
bibliografice

Expoziţii

Expoziţii
tradiţionale şi
on-line
(library.ulim.md)
Monitorul din
Holul Central

Septembrie

D. Istrati

Septembrie

L. Corghenci

Noiembrie

-//-//-//-

Decembrie

S. Bletea

Mai I.

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

I.Cerneauscaite

N. Ghimpu

C.Popuşoi
L. Corghenci

Administraţia DIB
Bibliotecari contact
Coordonatori:
I. Cerneauscaite
V. Moşneaga
S. Bletea
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5.

Expoziţii de documente, prilejuite de jubilee/aniversări ale
cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM
Facultatea de Litere:
 70 de ani de la naşterea lui Iurie
Krivoturov,
dr.,
conf.
univ.
Expoziţii
Ianuarie
D. Istrati
(01.01.1945)
 40 de ani de la naşterea Ingăi
Februarie
Stoianova,
dr.,
conf.
univ.
(03.02.1975)
 75 de ani de la naşterea lui Nicolae
Aprilie
Chiricenco,
lector
superior
(08.04.1940)
 70 de ani de la naşterea Tatianei
Mai
Podoliuk, dr., conf. univ. (6 mai
1945)
 60 de ani de la naşterea Margaritei
Octombrie
Daver, dr. hab., conf. univ.
(19.10.1955)
Facultatea Ştiinţe Economice:
 65 de ani de la naşterea Raisei
Evsiukova, dr., conf. univ. (6 mar.
1950)
 65 de ani de la naşterea lui Iurie
Expoziţii
Martie
E. Ţurcan
Crotenco, dr. hab., prof. univ.
(11.05.1950)
 35 de ani de la naşterea Iulianei
Dragalin,
dr.,
conf.
univ.
(11.09.1980)
Facultatea Drept:
I. Cerneauscaite
 40 de ani de la naşterea Elenei
Expoziţii
Martie
Gheorghiţă,
lector
superior
(22.03.1975)
 65 de ani de la naşterea lui Gheorghe
Mai
Golubenco,
dr.,
conf.
univ.
(13.05.1950)
 65 de ani de la naşterea lui Dumitru
Iulie
Baltag, dr. hab., prof. univ
(03.07.1950)
 45 de ani de la naşteera lui Vitalie
August
Gămurari,
dr.,
conf.
univ.
(15.08.1970)
 70 de ani de la nașterea lui Alexei
Decembrie
Barbăneagră, dr. hab., prof. univ. (3
dec. 1945)
Facultatea Informatică şi Inginerie:
 60 de ani de la naşterea lui Vasile
Dohotaru, maestru în arte, conf.
univ. (10 apr. 1955)

27

Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale
Educaţiei şi Asistenţă Socială:
 40 de ani de la naşterea lui Ruslan
Russu, lector superior (13 iul.

Expoziţie
Expoziţie

Aprilie

Nume rezervat
T. Panaghiu

Program de activitate 2015
1975)
 40 de ani de la naşterea Oxanei
Şevcenco, lector superior (1 oct.
1975)
Facultatea Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Jurnalism:
 45 de ani de la naşterea Svetlanei
Prozorovschi,
lector superior
(01.01.1970)
 50 de ani de la naşterea lui Vitalie
Pleşca,
lector
superior
(05.09.1965)
 65 de ani de la naşterea lui Mihai
Cernencu,
dr.,
conf.
univ.
(23.11.1950)
Facultatea Biomedicină şi Ecologie :
 35 de ani de la naşterea Victoriei
Covali,
lector
superior
(30.03.1980)
 65 de ani de la naşterea Ninei
Tălămbuţă,
dr.,
conf.
univ.
(15.06.1950)
 70 de ani de la naşterea lui Andrei
Gumovschi,
dr.,
conf.
univ.
(08.12.1945)

Expoziţii

Ianuarie

L. Corghenci

Septembrie
Noiembrie

Expoziţie

S. Bletea

28

Program de activitate 2015
Anexa 2
PROGRAM DE ACTIVITATE A CONSILIULUI COORDONATOR DIB, ANUL 2015
Nr.
d/r

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Conţinut, subiect, temă

DIB în anul 2015: priorităţi, activităţi.

Concept al Campaniei „În sprijinul Absolventului ULIM”,
ediţia 2015
DIB în anul 2014: pe marginea Raportului de activiatte
Politica Accesului Deschis la ULIM: implementări,
perspective
Discuţii şi aprobări ale documentelor strategice şi
conceptuale, de reglementare, tehnologice, elaborate în
conformitate cu prevederile programului anului 2015
Direcţii strategice de activitate a DIB (2015-2020)
Salon Scientia, ediţia 2015: concept
Politica de Calitate a DIB
Program „Grija pentru Noii Utilizatori”: concept 2015
Servicii funcţionale ale DIB: probleme şi priorităţi:
 Informare bibliografică şi documentară
 DEPASID
 Relaţii cu publicul
 CRETI
 Serviciul Multimedia

Termen

Responsabil

Ianuarie

L. Corghenci

Ianuarie

Februarie

I. Cerneauscaite
Z. Sochircă
L. Corghenci

Pe parcursul
anului

Managerii
superiori DIB

Martie
Aprilie
Iunie

I.Cerneauscaite

Martie

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
L. Corghenci
L. Corghenci,
L. Corghenci
Z. Sochircă
L. Corghenci
Managerii
funcţionali

Notă: Prezentul program va fi completat pe parcursul anului cu diverse probleme şi sarcini curente de
funcţionare a DIB
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Anexa 3

Nr.
d/r


1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE A ŞCOLII BIBINS DIB (2015)
(Formare profesională continuă la locul de muncă)

Modul, subiect instruire

Formă
instruire

Formator

Termen
realizare

Program: Cultura managerială a personalului DIB
Modul 1:
Cogniţia Bibliotecarului
(scop: formarea gândirii
divergente, educarea
L. Corghenci
Martie raţionamentului şi a capacităţii
coord.
Aprilie
de a lua decizii)
Gândirea divergentă şi
gândirea convergentă
Prezentare
Formator
Februarie
invitat
Gândirea pozitivă şi negativă:
manifestări în activitatea
Prezentare
-//-//Martie
bibliotecară
Raţionamentul:
 logica şi psihologia
Practicum
T. Panaghiu
Aprilie
raţionamentului
 raţionamentul deductiv
Luarea deciziei – competenţă a
Masă
bibliotecarului: aspecte
L. Corghenci
rotundă
Aprilie
manageriale şi psihologice
Modul 2:
Utilizator o dată,
Mini-curs
L. Corghenci,
utilizator mereu
Iunie
coord.
(învăţăm cu Chris Daffy)
Strategii, sisteme şi standarde
Prezentare
L. Corghenci
-//-//-//ale grijii pentru utilizator
De la vorbe la fapte: fazele
Practicum
A.Bascacov
-//-//-//servirii de calitate

Grup-ţintă

Personalul
DIB

Personalul
DIB
Personalul
DIB

Personalul
DIB
Personalul
DIB

Program: Cultura profesională a Bibliotecarului. Abilităţi profesionale şi tehnice

Instrumentul Bibliometric
Naţional: structură, utilizare,
impact. Prezenţa revistelor
ştiinţifice ULIM
http://www.ibn.idsi.md/ro
Indicatori de analiză infometrică. Analiza citărilor în
Google Scholar
Indicatorii relaţionali pentru
anul 2015 ai DIB: conţinut,
cuantum, analize comparate

Prezentare

I.Cerneauscaite

Februarie

Personalul
DIB

Trainig

V. Moşneaga

Ianuarie

-//-//-

Prezentare

L. Corghenci

Februarie

Personalul
DIB
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4.
5.
6.

Standarde în biblioteconomie,
informare, documentare

Prezentări,
practicumuri

L. Corghenci
(coord.)

Publicaţii reprezentative în
biblioteconomie, informare,
documentare

Prezentări,
lansări

I. Cerneauscaite

Noi prevederi şi cerinţe pentru
obţinerea gradelor de calificare

Prezentare

L. Corghenci

P
parcursul
anului
Aprilie

Pe
parcursul
anului

Program: Iniţiere în Biblioteconomie, Informare, Documentare (BID)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Reuşita publică şi profesională:
paradigme ale interdependenţei.
Bibliotecarul DIB – un bibliotecar de
succes (2 ore)

Biblioteca universitară: misiune,
structură, direcţii strategice, priorităţi
(2 ore)
Colecţiile documentare ale DIB:
dezvoltare, organizare (4 ore)
Catalogare. Clasificare. Tipuri de
cataloage. Cotare. Aşezarea la raft a
colecţiilor (4 ore)
Relaţiile cu publicul. Comunicarea
colecţiilor (2 ore)
Activitatea bibliografică: direcţii, forme şi
metode (2 ore)
Referinţe bibliografice: elaborare,
prezentare, citare (2 ore)
Informatizarea bibliotecii. Site-ul DIB.
Servicii on-line. Baze de date. Prezenţa
DIB în reţelele de socializare
Finalităţi. Înmânarea certificatelor

Prezentare

L. Corghenci

Prezentare

Z. Sochrică

-//-//-//

L. Corghenci

Prezentare

A. Bascacov

Prezentare.
Practicum

M. Bejenari

-//-//-//

L. Corghenci

Prezentare.
Practicum

V. Moşneaga

-//-//-//

-//-//-//

Personalul
DIB
-//-//-//-

Personalul
DIB

Cu luna
ianuarie

Personal
ul DIB cu
studii
nebibliotec
onomice

Program de activitate 2015
Master-class la DIB în anul 2015
Nr
d/r
1.

2.
3.
4.
5.

Subiect
O Carieră de Succes:
 85 de ani de la naşterea lui
Ion
Şpac,
bibliograf,
cercetător şt. (11 mar.
1930)
 60 de ani de la naşterea
Elenei Harconiţă, specialist
de elită în biblioteconomie
Şedinţă comemorativă: Ion
Madan, bibliolog, bibliograf –
80 de ani de la naştere (31 mai
1935 – 4 febr. 2008)
O Carieră de Succes: Vera
Osoianu, biblioteconomist de
elită
ABRM – fiecare bibliotecar o
face puternică
Proiect „Cărţi care învaţă
Bibliotecarul”

Master

Termen
realizare

Responsabil
DIB

Ion Şpac

Martie

L. Corghenci

Elena
Harconiţă, dir.
al Bibl. Şt a US
„A. Russo”
Discipolii
Profesorului: L.
Corghenci, Z.
Sochircă

Vera Osoianu,
dir. adjunct
BNRM
Reprezentanţi
ai Biroului
ABRM

Note

Martie
Mai

L. Corghenci

Octombrie

L. Corghenci

Noiembrie

L. Corghenci

Pe parcursul
anului

L. Corghenci
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Anexa 4

Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM
Nr
d/r

1
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Activităţi propuse spre realizare

Elaborarea şi prezentarea Planului de
actiuni concrete al CIUE ULIM către Oficiul
UE in Moldova
Informarea comunităţii universitare
asupra documentelor, politicilor şi
activităţilor Uniunii Europene (lucru cu
colecţia tradiţională a Centrului,
asigurarea accesului la baza de date EU
Bookshop etc)
Utilizarea şi valorificarea bazei de date EU
Bookshop: definitivarea criteriilor de
selectare a documentelor; selectarea
informaţiei pentru integrarea în Biblioteca
electronică; comenzi pentru publicaţii în
format tradiţional; promovarea bazei de
date
Anul 2015 – Anul European al Dezvoltării
(ciclu de activităţi)
Simbolurile şi Valorile Uniunii Europene
Evenimentele Europene: ciclu de activităţi
(expoziţii tradiţionale şi on-line,
prezentări de publicaţii, lecţii publice)
Masă rotundă cu genericul „Centre de
informare ale Uniunii Europene în
Republica Moldova: experienţe
reprezentative, oportunităţi, servicii”
(în colaborare cu Delegaţia Uniunii
Europene în Republica Moldova)
Prezentări al publicaţiilor, achiziţionate
pentru colecţia CIUE ULIM

Responsabil

Termen

Z. Sochircă

Ianuarie

C. Gârlea

Pe parcursul
anului

A. Bascacov

-//-//-//

V. Moşneaga
Z. Sochircă
I.Cerneauscaite

-//-//-//-//-//-//-

I.Cerneauscaite
C. Gârlea

Pe parcursul
anului

Z. Sochirca
L. Corghenci

Decembrie

C. Gârlea

Pe parcursul
anului

Note

Program de activitate 2015
Anexa 5

CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ CHINEZĂ ÎN ANUL 2015
Nr
d/r

Activităţi propuse spre realizare

Responsabil

Termen

T. Istrati

Pe parcursul
anului

A.Cojocaru

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
L. Corghenci

Mai

D. Istrati
A.Cojocaru

Pe parcursul
anului

-//-//-//-

-//-//-//-

Note

Dezvoltarea resurselor
documentar/informaţionale ale Centrului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dezvoltarea colecţiei Centrului

Colaborări cu Institutul Confucius ULIM în
scopul achiziţiilor curente
Promovarea resurselor
documentar/informaţionale
Expoziţii de publicaţii privind datele
remarcabile ale istoriei, civilizaţiei şi culturii
chineze
Prezentări de publicaţii din colecţia Centrului
Eficientizarea utilizării paginii WEB DIB în
scopul promovării activităţii Centrului
Activităţi biblioteconomice
Masa rotundă: Bibliotecile chineze în
sprijinul ştiinţei şi învăţământului (în
colaborare cu Institutul Confucius)
Activităţi culturale şi promoţionale
Tradiţii şi obiceiuri ale poporului chinez:
sărbători remarcabile: prezentări pe
monitorul din Holul Central ULIM
Traininguri şi alte activităţi de
prezentare/promovare a culturii chineze, a
sistemului de învăţământ (în colaborare cu
Institutul Confucius ULIM)

-//-//-//-

D. Istrati (coord.)
V. Moşneaga
D. Istrati

-//-//-//-

-//-//-//Pe parcursul
anului
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