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CUPRINS
IDENTITATEA PROFESIONALĂ A DIB
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC ÎN ANUL 2014
1. Direcţii de modernizare a activităţii informaţional-biblioteconomice (elaborate în baza
deciziei şedinţei din 18 decembrie 2013 a Senatului ULIM)
2. Managementul la DIB. Dezvoltarea capitalului uman
3. Sporirea resurselor documentare

4. Comunicarea resurselor, produselor, serviciilor. Accesul publicului

5. Informatizare. Amplificarea prezenţei DIB în reţele de comunicare şi de socializare
6. Catalogarea şi Clasificarea documentelor

7. Activităţi bibliografice. Dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării
7. Activităţi culturale şi promoţionale. Marketing

8. Cercetare şi dezvoltare în Biblioteconomie, Informare, Documentare
9. Mandate universitare

10. Gestionarea patrimoniului

11. Activităţi auxiliar-administrative
ANEXE:
Anexa nr. 1: Agenda activităţilor culturale, bibliografice şi promoţionale
Anexa nr. 2: Program de activitate a Consiliului Coordonator DIB
Anexa nr. 3: Program de funcţionare a Şcolii BibIns DIB

Anexa nr. 4: Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM
Anexa nr. 5: Centrul de Cultură şi Civilizaţie Chineză în anul 2013
Anexa nr. 6: Anul 2014 - Anul Poetului Dumitru Matcovschi
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IDENTITATEA PROFESIONALĂ A DIB

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: 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.

Descriptor: Prin Informaţie – spre Cunoştinţe şi Cunoaştere

Logo-ul DIB:
Simbolul grafic (mascota): DIB est exprimat stilizat prin Bufniţă – luptător neînfricat şi

dârz. Aceasta reflectă dinamismul Bibliotecarilor ULIM, tendinţa spre inovaţie, diversitate,
noutate şi schimbare în profesie.
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DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL – BIBLIOTECONOMIC ÎN ANUL 2014
1. Direcţii de modernizare a activităţii informaţional-biblioteconomice

Nr.
d/r
1.1

1.2

(elaborate în baza deciziei şedinţei din 18 decembrie 2013 a Senatului ULIM)

Direcţii,
orientări
Informarea
operativă a
comunităţii
universitare
privind cadrul de
reglementare în
domeniul
educaţiei,
cercetării,
inovării
Optimizarea
sistemului de
obţinere a
codurilor de
identificare a
publicaţiilor
instituţionale şi
de autor (scop –
economisirea
timpului
profesional al
autorilor de
publicaţii,
îmbunătăţirea
calităţii
publicaţiilor)

1.3

Eficientizarea
împrumutului
electronic de
publicaţii

1.4

Sprijinirea
cadrelor
didacticoştiinţifice în
procesul de
promovare a
rezultatelor
activităţii de
cercetare

Activităţi

Termen

Responsabil

 despuierea analitică a conţinutului
ediţiilor „Monitorului oficial al Republicii
Moldova” şi difuzarea individuală a
informaţiei bibliografice (cu indicarea
adreselor electronice a textelor integrale)
 consultarea zilnică a paginilor WEB ale
instituţiilor
de
stat
(Parlamentul,
Guvernul, Ministerul Educaţiei etc.),
sintetizarea informaţiei şi difuzarea
acesteia prin DSI

Cu luna
ianuarie
2014

L. Corghenci

Sistematic

A. Vaşciuc

Ianuarie
2014

Z. Sochircă
T. Panaghiu

Februarie

V. Moşneaga
L. Corghenci

 elaborarea ordinului Rectorului ULIM
privind realizarea de către DIB a
funcţiilor de Agenţie Bibliografică
Universitară, delimitarea obligaţiunilor
Centrului Editorial şi al DIB
 crearea unui meniu pe pagina WEB DIB în
scopul diseminării informaţiei, destinate
cercetătorilor
 organizarea
mini-trainingurilor,
a
consultaţiilor pentru responsabilii de
activităţile de cercetare, cercetători, în
scopul promovării/amplasării corecte a
codurilor de identificare a documentelor
 elaborarea/preluarea
tutorialelor,
destinate prezentării pe publicaţii a
codurilor de identificare
 întreţinerea relaţiilor profesionale în
acest scop cu Camera Naţională a Cărţii
(solicitări de atribuire a codurilor de
identificare,
evidenţa
prezentării
depozitului legal etc.)
 utilizarea oportunităţilor oferite prin
intermediul Centrului de Documentare a
Uniunii Europene ULIM
 solicitarea ofertelor de împrumut
electronic în cadrul parteneriatului
profesional cu bibliotecile universitare
din Carolina de Nord
 sprijin consultativ privind indexarea
publicaţiilor instituţionale în baze de date
internaţionale
 oferte de publicare electronică a
publicaţiilor (adrese electronice, însoţite
de recomandări concrete)
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Pe
parcursul
anului

L. Corghenci
T. Panaghiu

Martie

-//-//-//

Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu

Pe
parcursul
anului

Coord.
Z. Sochircă

Pe
parcursul
anului

I.Cerneauscaite

V. Moşneaga

1.5

1.6

1.7

Facilitarea
accesului la
biblioteci digitale,
baze de date
Digitizarea
resurselor
documentare
Optimizarea
implicării în
proiecte
naţionale şi
internaţionale
(cu impact de
atragere a
resurselor
documentare,
implementări de
tehnologii
informaţionale)

 selecţia bazelor de date relevante şi
pertinente procesului didactic şi de
cercetare ULIM (în baza acordurilor
de colaborare etc.)
 elaborarea unei liste relevante de
biblioteci digitale, destinate
procesului educaţional
 elaborarea conceptului/programului
universitar de digitizare a resurselor
documentare
 elaborarea şi aprobarea în cadrul
şedinţei Senatului ULIM a Politicii
Accesului Deschis la ULIM
 selecţii de oferte, colaborări la acest
capitol cu partenerii profesionali din
străinătate
 analiza posibilităţilor de implicare în
proiecte transfrontaliere

Început –
ianuarie
Pe
parcursul
anului
Februarie
Martie

V. Moşneaga
Z. Sochircă
V. Moşneaga
Z. Sochircă
L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

Coord.
Z. Sochircă

2. MANAGEMENTUL LA DIB. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN
Nr.
d/r
2.1

Activităţi, subiecte ale acţiunilor
Management strategic. Managementul proiectului
 Efectuarea analizei SWOT pentru DIB




Elaborări conceptualizate în cadrul activităţilor
profesionale. Deţinerea de către personal şi
implementarea
componentelor
managementului
strategic

Dirijarea proiectelor gestionate de DIB şi implicarea
personalului DIB în co-proiecte
Management organizaţional
 Menţinerea, asigurarea funcţionalităţii sistemului de
comunicare profesională la DIB 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”


2.2

Elaborarea şi promovarea spre aprobare de către
Senatul ULIM a „Direcţiilor strategice de activitate DIB
2014-2020”
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Termen de
realizare

Responsabil

Ianuarie

L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

Managerii
funcţionali

Martie

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

Z. Sochircă
L. Corghenci

Cercetătorii
DIB
Z. Sochircă
L. Corghenci
Z. Sochircă
L. Corghenci
A. Vaşciuc

Note

funcţionarea Consiliului Coordonator (ţinerea
secretariatului, informarea membrilor, controlul
realizării deciziilor etc.) (a se vedea Anexa nr. 3)

-//-//-//-

Intensificarea implicării managerilor funcţionali în
procesul de dirijare managerială la DIB

-//-//-//-







Cultura organizaţională la DIB: componente, conţinut,
prezenţe, integrare în cultura organizaţională
universitară (document conceptual)
Managementul resurselor umane:
 Aplicaţii manageriale pentru procesul de recrutare,
selectare şi integrare profesională a angajaţilor,
amplificarea intervenţiilor managerilor funcţionali în
aceste procese


2.3

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

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

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.), subiect „Managementul inovaţional”


 Evaluarea performanţelor profesionale ale structurilor
şi angajaţilor DIB

 Desemnări: „Cel mai bun Bibliotecar DIB al anului
2013”, „Cel mai bun serviciu/oficiu al DIB în anul
2013”

2.4

2.5

 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, rapoarte info-metrice etc.);
îmbunătăţirea serviciilor/produselor (Salon Scientia,
campanii, programe)
 inovare tehnologică (a se vedea poziţia 2.5)
Management tehnologic. Asigurarea tehnologică a
proceselor funcţionale la nivel instituţional:


asigurarea documentară a proceselor/operaţiilor DIB:
 documente de organizare, directive: modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a DIB;
modificarea ROF şi fişelor postului din structurile
DIB
 documente
ştiinţifico-metodologice:
elaborarea
instrucţiunilor
metodologice
„Înregistrarea
bibliografică în modulul Catalogare”, „Elaborarea
vedetelor de subiect pentru baza de date locală”
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-//-//-//-

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

În funcţie de
programul
Centrului

Ianuarie

-//-//-//

Z. Sochircă
L. Corghenci
-//-//-//

-//-//-//Z. Sochircă
L. Corghenci
Z. Sochircă
L. Corghenci
Managerii
funcţionali

L. Corghenci

Administraţia

Personalul

Z. Sochircă
Comisia de
Evaluare DIB
-//-//-//-

Martie Mai

Z. Sochircă
L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

Personalul
DIB

FebruarieMai

L. Corghenci
Managerii
funcţionali

Ianuariemartie

C. Popuşoi
V. Moşneaga

 documente tehnologice:
„Harta-traseu a documentului, achiziţionat pentru
colecţiile DIB”
„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”

Februarie

T. Panaghiu

Martie

L. Corghenci

-//-//

-//-//-

-//-//-

A. Vaşciuc

3. SPORIREA RESURSELOR DOCUMENTARE

3.1

Completarea curentă:
 implicaţii permanente privind cunoaşterea
utilizarea oportunităţilor pieţei editoriale


şi

selectarea de către echipele DIB a cărţilor destinate
procurării în baza solicitărilor catedrelor, facultăţilor
şi a ofertelor factorilor editoriali

priorităţi de achiziţii curente, anticipate solicitărilor
concrete (îmbinând organic informaţia pe diferite
suporturi):
 colecţia Referinţe
 publicaţii destinate lectoratelor cursurilor
superioare Licenţă
 asigurarea lectoratelor, predate la ciclul Masterat
 intervenţii în scopul completării colecţiilor speciale
DIB (ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, cu
autografe, „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”
3.2
3.3

Pe
parcursul
anului

O dată în
săptămână
Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului
-//-//-//
-//-//-//

S. Bletea

T. Panaghiu
S. Bletea
Gestionarii de
colecţii
-//-//-//-

T. Panaghiu

I. Cerneauscaite
Bibliotecari contact

A. Sacovici

T. Panaghiu
I. Cerneauscaite
Bibliotecari –
contact

 implicaţii pentru atragerea surselor suplimentare în
vederea completării colecţiilor, a donaţiilor
individuale şi din partea persoanelor juridice

Pe
parcursul
anului

Schimb naţional şi internaţional:
 asigurarea funcţionalităţii organizaţionale şi logistice
a colecţiei de schimb (organizare şi completare,
casare a publicaţiilor învechite etc.)
 lărgirea ariei teritoriale a partenerilor de schimb
(Ucraina, Rusia, Franţa etc.)
 ţinerea la zi a bazei de date a partenerilor
schimbului naţional şi internaţional
 elaborarea şi actualizarea sistematică a ofertelor DIB
 schimb oferte, completarea colecţiei DIB cu
publicaţii din alte instituţii universitare

Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu
Bibliotecarii
contact

Pe
parcursul
anului

A. Sacovici

Completarea retrospectivă a colecţiilor:
 analiza dotării lectoratelor ULIM (în baza planurilor
de studii, programelor analitice) şi efectuarea
activităţilor, orientate pentru completarea lipsurilor
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Z. Sochircă
T. Panaghiu

3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

 accentuarea schimbului de publicaţii în baza
acordurilor, semnate de către DIB cu instituţiile
similare din ţară şi străinătate
Conservarea documentelor:
Asigurarea funcţionalităţii depozitului DIB
pentru
colecţia cărţi şi seriale (aranjare, condiţii sanitare etc.)
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.)
Revigorarea colecţiei „E-portofolii educaţionale ale
cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” (elaborare concept,
promovarea cerinţelor, ţinerea colecţiei etc.)
Protejarea şi securitatea patrimoniului documentar şi
informaţional. Integritatea colecţiilor:
Verificarea şi inventarierea colecţiilor (statistică şi
nominală):
 verificarea statistică a colecţiilor uzuale
 finalităţi privind inventarierea colecţiei Referinţe
 inventarierea nominală a colecţiei „Depozitul
Obligatoriu Universitar”

Funcţionalitatea prevederilor reglementare DIB privind
utilizarea documentelor ştampilate „interzis fotocopiere”
(ştampilarea documentelor, informaţii pentru utilizatori
etc.)
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.)
Casarea documentelor din colecţiile DIB:
 casarea cărţilor, depistate lipsă în rezultatul
inventarierii colecţiilor cu acces liber la raft
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Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului
-//-//-//

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

E. Ţurcan
A. Vaşciuc
Gestionari
colecţii

Iu. Diaconu
Gestionari
colecţii
Gestionari
colecţii
Gestionari
colecţii

-//-//-//-

-//-//-//-

Martie

R. Mereacre
V. Moşneaga
G. Mihailov

Iunie

E. Ţurcan
D. Istrati
A. Vaşciuc

Februarie
Februarie

V. Moşneaga
A. Sacovici

Pe
parcursul
anului

Gestionari
colecţii

Pe
parcursul
anului

Gestionari
colecţii

Februarie

T. Panaghiu

 casarea documentelor pierdute de către utilizatori
3.14

Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Instrucţiunea de evidenţă şi casare a documentelor
din colecţiile DIB


Verificarea colecţiilor uzuale: instrucţiune



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



Conceptul (ROF) Colecţiei de Schimb

Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu
Gestionarii
colecţii

Iunie

T. Panaghiu

Mai
Mai

Martie

T, Panaghiu
A. Vaşciuc
D. Istrati
E. Ţurcan
-//-//-//

T. Panaghiu
A. Sacovici

4. COMUNICAREA RESURSELOR, SERVICIILOR, PRODUSELOR. ACCESUL PUBLICULUI
4.1
4.2

4.3

Revizuirea, promovarea şi informarea utilizatorilor
asupra „Condiţiilor de acces la resursele documentare şi
informaţionale ale DIB”
Modernizarea, re-direcţionarea serviciilor oferite
comunităţii universitare, urmărind scopul utilizării
avantajelor tehnologiilor informaţionale, precum şi a
economisirii timpului cercetătorilor pentru a accesa
resursele informaţionale
Program „Grija pentru Noii Utilizatori”:
 elaborarea conceptului Programului pentru anul
2014


promovarea şi realizarea Programului

4.4

Campania „În sprijinul Absolventului ULIM”:
 elaborarea conceptului Campaniei
 promovarea şi realizarea Campaniei

4.5

Program „Cunoaşte Cartea Profesorului Tău” (activităţi
complexe: expoziţii, lansări, prezenţe în baze de date
etc.)
Program „Fidelizarea utilizatorilor DIB”:
 elaborarea conceptului programului pentru anul
2014 şi promovarea acestuia spre aprobare de către
Consiliul Coordonator
 activităţi în cadrul programului (conferinţe şi
expoziţii cu implicarea utilizatorilor, sesiuni
periodice de generare de idei – conceperea
utilizatorului drept parte integrantă a activităţii DIB)
 organizarea activităţilor de desemnare (pentru anul
2013) a Utilizatorului Anului la capitolele:
dezvoltarea
resurselor,
utilizarea
resurselor/produselor, a Voluntarului Anului, a
„Donatorului Anului”

4.6
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Februarie

E. Ţurcan
A. Vaşciuc
D. Istrati

A se vedea
compartimentul 1
al prezentului
Program

A se vedea
compartimentul 1
al prezentului
Program

Iunie

I.Cerneauscaite

Ianuarie
Ian.-Mai

I.Cerneauscaite

Sept.-Dec.

Pe parcursul
anului
Ianuarie
Pe parcursul
anului
Februarie

CID
Bibliotecarii
contact
CID
Bibliotecarii
contact
Coord.
E. Ţurcan

A. Vaşciuc
(coord.)
A. Vaşciuc
E. Ţurcan
D. Istrati

Administraţia
DIB
Echipa FID

4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

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 a prezentului Program)
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
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Instrucţiune privind evidenţa utilizării documentelor
în condiţiile de acces liber la raft

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

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Februarie

Personalul DIB
Managerii
funcţionali
D. Istrati

A. Vaşciuc
E. Ţurcan
D. Istrati

R. Mereacre
G. Mihailov

Z. Sochircă
L. Corghenci
A. Vaşciuc
D. Istrati

5. INFORMATIZARE. AMPLIFICAREA PREZENŢEI DIB ÎN REŢELE DE COMUNICARE ŞI SOCIALIZARE
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Menţinerea
funcţionalităţii
reţelei
locale
Administrarea funcţionării soft-ului de bibliotecă

DIB.

Pe
parcursul
anului

V. Moşneaga

Pe
parcursul
anului

Z. Sochircă

Completarea sistemului informatizat DIB cu echipament
nou/performant în scopul funcţionării bune a OPAC

-//-//-//-

Implicarea în activitatea grupurilor de lucru ale
proiectului naţional SIBIMOL (participare la şedinţele de
lucru; pregătirea bazelor de date DIB pentru export etc.)

Pe
parcursul
anului

Procurarea şi instalarea soft-ului TINREAD

Ţinerea la zi şi utilizarea eficientă a potenţialului paginii
WEB DIB:
 cumularea, actualizarea şi redactarea informaţiei;
ţinerea la zi a conţinutului

 diversificarea serviciilor on-line, a sistemului de
tutoriale

 amplasarea informaţiei, implicaţii tehnice
Asigurarea funcţionalităţii Bibliotecii Digitale:
 elaborarea proiectului de ordin al Rectorului ULIM
privind integrarea lucrărilor, care constituie
patrimoniul ştiinţific universitar, în BD
 elaborarea şi prezentarea spre aprobare de către
Fondator a documentului metodologic “Cerinţe de
prezentare a lucrărilor instituţionale şi de autor
pentru integrare în BD”
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Z. Sochircă
V. Moşneaga

Z. Sochircă
T. Panaghiu

Pe
parcursul
anului

V. Moşneaga

-//-//-//-

WEB master

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//Martie

-//-//-//

Z. Sochircă
L. Corghenci
V. Moşneaga

 asigurarea prezenţei (curentă şi retrospectivă) în BD
a lucrărilor instituţionale
5.7

5.8

5.9
5.10

 asigurarea tehnică a funcţionării BD

Augmentarea capacităţilor informaţionale ale Serviciului
Multimedia
ULIM
(diversificarea
serviciilor
informaţionale
oferite
comunităţii
universitare,
suplimentarea mini-cursurilor de formare a culturii
informaţiei,
învăţare
a
utilizării
resurselor
informaţionale, soft-ului anti-plagiat;
amplificarea
activităţilor de caracter informaţional-biblioteconomic în
cadrul Serviciului Multimedia (liste intrări noi, acces
baze de date etc.); accentuarea activităţilor promoţionale
privind serviciile şi produsele DIB
Elaborarea repozitoriului instituţional:
 elaborarea şi promovarea spre aprobare de către
senatul ULIM a Politicii Accesului Deschis ULIM
 elaborarea cadrului
tehnică a procesului

metodologic

 crearea bazei cu cel puţin 10 publicaţii

şi

asigurarea

Ţinerea la zi a 2 blog-uri instituţionale, analiza
eficienţei/impactului acestora (indicatori statistici etc.),
asigurarea prezenţei în reţelele de socializare
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic în domeniu:
 Utilizarea bazelor de date EBSCO: ghid pentru
utilizatori
 Regulament de organizare şi funcţionare a
repozitoriului universitar

Pe
parcursul
anului

-//-//-//
Bibliotecari
contact

-//-//-//

Inginer CRETI

Pe
parcursul
anului

V. Moşneaga
R. Mereacre
G. Mihailov

Februarie

Z. Sochircă
L. Corghenci
V. Moşneaga

Martie

-//-//-//

Echipa RI

Noiembrie
Pe
parcursul
anului

V. Moşneaga
V. Moşneaga
L. Corghenci

Februarie
Martie

-//-//-//

6. CATALOGAREA ŞI CLASIFICAREA DOCUMENTELOR
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

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 Date Guide

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”)
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Pe
parcursul
anului

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

Februarie
- martie
Pe
parcursul
anului

C. Popuşoi

I.Cerneauscaite

-//-//-//C. Popuşoi

C. Popuşoi
V. Moşneaga

I.Cerneauscaite

Bibliotecari
contact

L. Corghenci

6.7
6.8
6.9
6.10

Finisarea retroconversiei catalogului general tradiţionale
(compartiment CZU 61)
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
bibliografice în TINLIB
 Crearea vedetelor de subiect în procesul de
catalogare
 Instrucţiune privind înregistrarea publicaţiilor
instituţionale şi de autor în Open Bibliografic Date
Guide

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

Februarie

Coord.
C. Popuşoi

C. Popuşoi
Bibliotecarii
contact
C. Popuşoi

C. Popuşoi
V. Moşneaga
-//-//-//-

T. Panaghiu
C. Popuşoi

7. ACTIVITĂŢII BIBLIOGRAFICE. DEZVOLTAREA CULTURII INFORMAŢIEI ŞI A ÎNVĂŢĂRII
7.1

Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a colecţiei de
referinţe:
 implicaţii pentru completarea colecţiei
documente reprezentative

microsondaj privind eficienţa utilizării colecţiei de
referinţe (ed. a II-a)
Servirea informaţional-bibliografică a comunităţii
universitare:
 eficientizarea diseminării selective a informaţiei (cu
accentuarea diseminării informaţiei primare, a
documentelor
reprezentative
în
domeniu,
individualizarea
destinaţiei
mesajelor
informaţionale)


7.2

cu

 Buletine electronice asupra colecţiilor DIB:
 achiziţii seriale în anul 2013




seriale, abonate de către DIB pentru anul 2014
achiziţii lunare

Info-Conferentia

 Iniţierea buletinelor electronice:
 Cadru oficial în domeniul învăţământului şi
cercetării

Pe
parcursul
anului

Noiembrie
Pe
parcursul
anului
Februarie
Ianuarie
Lunar
Sapt.

I. Cerneauscaite

Pe
parcursul
anului
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on-line

V. Moşneaga

Lunar

 Expoziţii virtuale: „Achiziţii pentru colecţiile DIB”,
„Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”,
tematice, „Valori Bibliofile”

regim

I. Cerneauscaite

L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

 Consultaţii şi servicii în
(întreab@bibliotecarul etc.)

V. Moşneaga

Zilnic

Sinteze pe marginea vizualizărilor paginilor
WEB ale organelor administraţiei publice
centrale de resort (Guvernul, Ministerul
Educaţiei etc.)



V. Moşneaga
T. Panaghiu

A. Vaşciuc

Personalul
IBD, CID

7.3

7.4

 Aplicarea principiului
„utilizatorul nostru –
partenerul nostru” în oferirea serviciilor
informaţional – bibliografice (informare prin
învăţare şi învăţare prin informare)
Organizarea Zilelor de Informare şi Documentare
pentru catedrele ULIM (activităţi complexe)
(semestriale)
 Istorie şi Relaţii Internaţionale, Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării, Inginerie şi Informatică, Drept
 Ştiinţe Economice, Psihologie şi AS, Biomedicină şi
Ecologie
Organizarea Salonului „Scientia – publicaţii ale
cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, anul 2013” (în
colaborare cu Departamentul Ştiinţă):
 elaborarea conceptului ediţiei 2014, coordonarea
acestuia cu vice-rectorul pentru ştiinţă
 organizarea Salonului

7.5
7.6

 analiza şi promovarea
impactului Salonului
(sinteză, comunicat, articole, comunicare în cadrul
Symposia ULIM)
Organizarea Zilei Bibliografiei la ULIM

Dezvoltarea sistemului de publicaţii bibliografice ale
DIB:
 pregătirea şi editarea publicaţiilor bibliografice (a
se vedea Anexa nr. 1)


7.7
7.8
7.9
7.10

elaborare liste tematice operative în sprijinul
procesului educaţional

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:
 programe de învăţare („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 („Cum se
conspectează un document”
 pachete de alfabetizare informaţională („Resurse
WEB”, „Servicii on-line”, „Baze de date” etc.)
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Pe
parcursul
anului

Personalul din
relaţii cu
publicul

Februarie
Septembrie

Bibliotecarii
contact

Februarie

L. Corghenci

Pe
parcursul
anului

L. Corghenci
Personalul DIB

Martie
Octombrie

Martie aprilie

Noiembrie
Pe
parcursul
anului

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

Februariemai

-//-//-//

Z. Sochircă
Bibliotecarii
contact

L. Corghenci
V. Moşneaga
Echipe de
lucru

Bibliotecarii
contact

I. Cerneauscaite

Z. Sochircă
Serviciul IBD

I. Cerneauscaite
Bibliotecarii
contact

Echipe de
lucru
Bibliotecari
contact

L. Corghenci

7.11

 campanii informaţional-documentare („În sprijinul
absolventului ULIM”)
 salon Scientia „Publicaţii ale cadrelor didacticoştiinţifice ULIM”
 Clinica Informaţională
 servicii/instruiri în cadrul Agenţiei Bibliografice
Universitare (coduri de identificare a documentelor
etc.)
 proiecte infometrice (în colaborare cu institutele
ULIM)
 proiect „Referinţele bibliografice în paginile
revistelor instituţionale ULIM”
Elaborarea cadrului metodologic şi tehnologic:
 Zile de Informare: ghid pentru bibliotecari
 Ziua Bibliografiei: organizare, forme, metode
 Expoziţii de publicaţii: aspecte logistice

Pe
parcursul
anului

Echipe de
lucru
Bibliotecari
contact

Ianuarie
Februarie

L. Corghenci
-//-//-//A. Vaşciuc
E. Ţurcan

8. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI PROMOŢIONALE. MARKETING
8.1

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 informaţionale (gen: „Intrări noi în
luna...”, „Apariţii editoriale ale profesorilor
ULIM”, „Din colecţia „Referinţe” etc.)
 lansări/prezentări
ale
instituţionale şi de autor

publicaţiilor

 funcţionarea Athenaeum-ului „Universitaria” (a
se vedea Anexa nr. 1)

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

 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)
Eficientizarea activităţilor culturale (grupuri-ţintă,
atractivitate, cicluri, relaţii cu decanatele etc.)
Activităţi de marketing şi promoţionale:
Utilizarea semnelor de identitate DIB (spaţii,
produse, servicii, prezentări, comunicare scrisă etc.)
Diversificarea formelor promoţionale: articole
promoţionale, informaţii individualizate etc.
Intercalarea semnelor de identitate DIB în procesul
de comunicare electronică (e-mail instituţional şi al
fiecărui angajat etc.)
Activităţi promoţionale cu accent pe:
 promovarea contribuţiilor didactico-ştiinţifice
ale universitarilor (a se vedea Anexa 1)
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Pe parcursul
anului

Coord.
I. Cerneauscaite

-//-//-//

Bibliotecarii
contact

-//-//-//-

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

Gestionarii de
colecţii

-//-//-//-

E. Ţurcan
A. Vaşciuc
M. Bejenari
A. Vaşciuc

-//-//-//-

Bibliotecarii
contact

Pe parcursul
anului

Personalul DIB

Pe parcursul
anului

Ianuarie

Pe parcursul
anului

Managerii
funcţionali

V. Moşneaga
Managerii
funcţionali
Bibliotecarii
contact,
managerii
funcţionali

 promovarea spaţiilor DIB, a serviciilor şi
produselor, condiţiilor de acces la resursele
documentare şi informaţionale (materiale
promoţionale, pagina WEB, prezentări etc.)
 promovarea performanţelor profesionale şi
experienţelor DIB (în comunitatea universitară
şi profesională)

 promovarea capitalului uman DIB (aspect al
politicii managementului resurselor umane DIB:
concursuri universitare şi naţionale, implicaţii
proiecte etc.)

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Personalul DIB

-//-//-//-

Managerii
superiori şi
funcţionali

9. CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE, DOCUMENTARE

9.1

Activităţi de transfer tehnologic şi implementări
practice:
 propuneri
pe
marginea
proiectului
Regulamentului de atestare a cadrelor
bibliotecare

Ianuarie

L. Corghenci

 implicare pentru elaborarea proiectului Codului
Etic al Bibliotecarului din Republica Moldova

Pe parcursul
anului

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

 a se vedea prevederile de elaborare a cadrului
tehnologic şi metodologic din compartimentele
prezentului Program
Elaborarea şi promovarea spre aprobare a politicilor
DIB:
 Politica Accesului Deschis la ULIM

Februarie

Z. Sochircă
V. Moşneaga

 expertizarea produselor/proiectelor tehnologice
şi metodologice în biblioteconomie (recenzii la
bibliografii, alte lucrări, teze de licenţă/master
etc.)
9.2

 Politica de Marketing

 Politica de Calitate la DIB
9.3

Cooperare şi colaborare profesională:
La nivel naţional:
 implicare şi participare în proiecte, consorţii,
programe naţionale: Resurse Electronice pentru
Moldova, SIBIMOL
 implicaţii 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
 parteneriat cu instituţii similare din Republica
Moldova (semnarea acordurilor de colaborare,
organizare reuniuni profesionale, acţiuni de
instruire, schimb de publicaţii etc.)
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Aprilie – Mai
Martie

L. Corghenci

A. Vaşciuc
V. Moşneaga

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
T. Panaghiu
V. Moşneaga

-//-//-//-

-//-//-//

-//-//-//-

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

Z. Sochircă
L. Corghenci
-//-//-//Z. Sochircă
L. Corghenci

9.4

 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)


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


9.5

centrarea colaborărilor profesionale în bază de
acorduri profesionale

 membru al comisiilor ABRM „Formare
profesională continuă”, „Cultura informaţiei”,
„Activitate editorială şi promoţională”
 membru al comisiei ABRM „Catalogare şi
Clasificare”
 membru al Comisiei „Tehnologii de Bibliotecă”
 asigurarea funcţionării filialei DIB a ABRM

9.6
9.7

 asigurarea transparenţei privind activitatea
ABRM, organizarea întâlnirilor-discuţii cu
persoanele responsabile ABRM. Pagina WEB
ABRM: acces, conţinut
Studii şi cercetări. Activităţi ştiinţifice:
(a se vedea compartimentul 2.5 al Planului de
activitate
ştiinţifică
a
Departamentului
Informaţional
Biblioteconomic
pentru
anul
calendaristic 2014”)
Sondaje:
 „DIB în viziunea studenţilor şi cadrelor
didactico-ştiinţifice” (coordonator A. Vaşciuc)
 concept, instrumentariu
 realizarea sondajului
 sinteze, totaluri, concluzii
 promovarea rezultatelor; impact
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Pe parcursul
anului

-//-//-//

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă

-//-//-//-

-//-//-//

-//-//-//

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//

-//-//-//-

-//-//-//

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă

-//-//-//-

L. Corghenci

-//-//-//-

T. Panaghiu

-//-//-//-

A. Vaşciuc

-//-//-//-

L. Corghenci

Ianuariemartie

Echipa de
lucru:
A.Vaşciuc
E. Ţurcan
D. Istrati

Membrii
comisiilor şi
secţiunilor
ABRM

„Cultura informaţiei a utilizatorilor DIB”:
 elaborarea conceptului şi instrumentarului
necesar
 realizarea sondajului
 sinteză, totaluri, impact, strategii
 promovarea
rezultatelor
sondajului
(comunicate, articole, comunicări)
Efectuarea studiilor de cercetare în funcţie de
direcţiile, problemele şi temele stipulate în Planul
activităţii de cercetare DIB, 2014, îmbinând organic
interesele
ştiinţifice
individuale
cu
cele
instituţionale


9.8

9.9

Cercetări bibliografice (a se vedea Anexa nr. 1)

Echipa de
lucru:
L. Corghenci

Octombrie noiembrie

I. Cerneauscaite

Pe parcursul
anului

Cercetătorii
DIB

-//-//-//-

Echipe de
lucru

V. Moşneaga

10. MANDATE UNIVERSITARE
10.1
10.2
10.3
10.3
10.4

Ţinerea la zi a standurilor promoţionale vizavi de
activitatea Rectoratului şi altor structuri de
importanţă universitară
Completarea
periodică
a
compartimentului
bibliografic a blog-ului rectorului ULIM (prin
intermediul consilierului Rectorului)
Contribuţii privind ţinerea la zi a meniului „ULIM în
mass-media” a paginii WEB ULIM (prezenţe în
publicaţii, doctori Honoris Causa ULIM”)
Redactarea bibliografică a compartimentelor
bibliografice din curiiculum-urile universitare
Atribuirea indexului CZU pentru
autoreferatele tezelor de doctor

tezele

şi

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă

-//-//-//-

L. Corghenci

-//-//-//

I.Cerneauscaite

-//-//-//-

Bibliotecariicontact

-//-//-//-

C. Popuşoi

11. GESTIONAREA PATRIMONIULUI
11.1
11.2

11.3
11.4

Elaborarea şi promovarea către Rectorat a
priorităţilor de finanţare
a DIB, prezentarea
variantelor de oferte
Promovarea către Rectorat a ofertei de procurare a
unui soft nou de bibliotecă
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.)
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Pe parcursul
anului
Februariemartie
-//-//-//-//-//-//-

Z. Sochircă

Z. Sochircă
V. Moşneaga
Managerii
funcţionali
Managerii
funcţionali

12. ACTIVITATEA AUXILIAR – ADMINISTRATIVĂ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Intervenţii către Rectoratul ULIM pentru asigurarea
DIB cu inventar specific (molberte, tipizate,
cărucioare etc.)
Reamenajarea spaţiului Sălii Polivalente de Lectură
nr.2 şi a Sălii de Lectură nr. 1
Dotări cu recuzite de cancelarie
Efectuarea reparaţiilor curente în spaţiile DIB
(camera personalului, balcoane, spaţiu
expoziţional)
Amenajarea Camerei Personalului (dulap, frigider
etc.)
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Pe parcursul
anului

Z. Sochircă

-//-//-//-

Z. Sochircă
A.Vaşciuc
E. Ţurcan
L. Corghenci

Iunie-August

Z. Sochircă

Mai-Iulie

Iunie-august

Z. Sochircă

ANEXE
Anexa 1
AGENDA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ŞI PROMOŢIONALE,
ORGANIZATE SUB EGIDA DIB ÎN ANUL 2014
A. ACTIVITĂŢI PRILEJUITE DE EVENIMENTELE REMARCABILE ALE ŞTIINŢEI ŞI CULTURII
Nr.
d/r

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tema, genericul
130 de ani de la naşterea romancierului şi eseistului
francez Jacques Chardonné (Jacques Boutelleau) (2
ian. 1884 – 29 mai 1968).
2120 de ani de la naşterea lui Marcus Tullius
Cicero, orator, scriitor şi teoretician celebru, om
politic şi de stat (3 ian. 106 î.Hr. – 7 dec. 43 î. Hr.)
65 de ani de la naşterea lui Leo Butnaru, poet,
prozator, istoric literar, eseist şi traducător (5 ian.
1949)
85 de ani de la naşterea lui Grigore Botezatu,
etnolog, doctor habilitat in filologie, scriitor (14 ian.
1929)
200 de ani de la fondarea Bibliotecii Naţionale a
Rusiei (Sankt Petersburg) (14 ian. 1814)
Sărbătoarea Naţională – Ziua comemorării lui
Mihai Eminescu (15 ianuarie)
161 de ani de la naşterea poetului naţional MIHAI
EMINESCU (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889)
60 de ani de la stingerea din viaţă a lui Ioan Pelivan,
jurist, profesor, om politic şi publicist, deputat în
Sfatul Ţării, luptător pentru drepturile românilor din
Basarabia (1 apr. 1876 – 25 ian. 1954)
80 de ani de la naşterea lui Nicolae Alexandru
Breban, romancier, eseist, dramaturg şi om de
cultură, membru titular al Academiei Române (1 febr.
1934)
Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet
2004 (Iniţiată de Comisia Europeană şi are ca scop
promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi
utilizatorii, în special pentru copii şi tineret)

75 de ani de la naşterea lui Mihail Dolgan, critic şi
istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor
universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (5 febr. 1939 – 2 mai 2013)
180 de ani de la naşterea lui Vasile A. Urechia,
istoric şi scriitor român, om politic, unul din
fondatorii Ateneului Român şi al Societăţii Academice
Române, membru corespondent al Academiei
Spaniole (15 febr. 1834 – 22 noiemb. 1901)
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Gen de
activitate

Termen
de
realizare

Responsabil

Expoziţie

Ianuarie

D. Istrati

Expoziţie

Ianuarie

O. Proca

Expoziţie

Ianuarie

R. Stavenschi

Expoziţie

Ianuarie
Ianuarie

A. Cojocaru

I. Cerneauscaite

Expoziţie

Ianuarie

A. Vaşciuc

Ianuarie

L. Corghenci

Expoziţie

Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie
Expoziţie

Expoziţie

Februarie

Prima zi de
marţi din
februarie
4 februarie
2014

V. Florica
V. Moşneaga

Februarie

D. Istrati

Februarie

M. Bejenari

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

450 de ani de la naşterea lui Galileo Galilei, fizician,
matematician, astronom şi filosof italian care a jucat
un rol important în Revoluţia Ştiinţifică (15 febr.
1564 – 8 ian. 1642)
75 de ani de la naşterea interpretei române de
muzică populară Irina Loghin (19 febr. 1939)
260 de ani de la naşterea lui Gheorghe Şincai, istoric
şi iluminist român, om politic, filolog, literat ecleziast,
orator, ctitor al învăţământului românesc din
Transilvania (28 febr. 1754 – 2 noiemb. 1816)
125 de ani de la naşterea lui Ion Buzdugan, poet,
folclorist, publicist şi traducător, român originar din
Basarabia, membru în Sfatul Ţării, deputat în
Parlamentul României (pseud. Nică Românaş) (9
mart. 1889 – 29 ian. 1967)
80 de ani de la naşterea actorului de teatru şi film
Mihai Volontir (9 mart. 1934)
200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko, poet,
dramaturg şi pictor ucrainean (9 mart. 1814 – 10
mart. 1861). Fondator al limbii literare şi al
realismului critic în lit. şi artele plastice din Ucraina
85 de ani de la naşterea regizorului şi actorului de
teatru Valeriu Cupcea (12 mart. 1929 – 15 ian.
1989)
50 de ani de la fondarea Institutului Politehnic din
Chişinău (azi UTM) (13 mart. 1964)
160 de ani de la naşterea lui Alexandru
Macedonski, prozator, dramaturg şi publicist român
(14 mart. 1854 – 24 sept. 1920). Este primul
reprezentant al simbolismului în literatura română
210 ani de la naşterea lui Johann Strauss (Johann
Baptist Strauss sau Johann Strauss Sr.), violonist,
dirijor şi compozitor romantic austriac, faimos
pentru valsurile sale şi popularizarea acestora (14
mart. 1804 – 25 sept. 1849)
75 de ani de la naşterea lui Gheorghe Vrabie, artist
plastic, cercetător ştiinţific, specialist în domeniul
artei monumentale decorative, artei heraldice (21
mart. 1939). Autorul stemei Republicii Moldova, al
stemei şi al drapelului municipiului Chişinău, şi al
leului moldovenesc
95 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu
România (27 mart. 1918)
120 de ani de la naşterea lui Nichita Smochină,
jurist, istoric, etnograf, folclorist şi om politic român,
membru de onoare al Academiei Române (1942),
originar din Basarabia (27 mart. 1894 – 14 dec.
1980). A fost unul dintre doctorii în Drept de la Paris
şi un membru al École Roumaine en France, de la
Fontenay-aux-Roses, condusă de Nicolae Iorga
170 de ani de la naşterea poetului francez Paul
Verlaine (30 mart. 1844 – 8 ian. 1896). Reprezentant
al simbolismului, este unul dintre cei mai citiţi dintre
poeţii francezi
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Expoziţie
Serată
muzicală

Februarie

C. Popuşoi

Februarie

A. Vaşciuc

Expoziţie

Februarie

A. Sacovici

Expoziţie

Martie

S. Bletea

Serată
muzicală

Martie

I. Cerneauscaite

Expoziţie

Martie

E. Ţurcan

Expoziţie

Martie

A. Cojocaru

Expoziţie

Martie

T. Panaghiu

Martie

V. Moşneaga

Expoziţie

Martie

M. Chiriac

Expoziţie

Martie

C. Popuşoi

Expoziţie

Martie

L. Corghenci

Expoziţie

Martie

A. Vaşciuc

Expoziţie

Martie

D. Istrati

Expoziţie

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

55 de ani de la naşterea lui Valeriu Matei, poet,
istoric, scriitor şi om politic, membru al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, membru de onoare al Academiei
Române (31 mart. 1959)
65 de ani de la naşterea lui Anatol Vidraşcu, editor,
redactor, om de afaceri, fondator şi director al
Grupului Editorial Litera (2 apr. 1949). Considerat
unul dintre cei mai importanţi editori de carte
românească din întreg spaţiul românesc
130 de ani de la naşterea lui Ion Inculeţ, om politic,
preşedinte al Sfatului Ţării, ministru, parlamentar,
membru titular (din 1918) al Academiei Române (5
apr. 1884 – 18 noiemb. 1940). A rămas în conştiinţa
publică prin contribuţia sa la înfăptuirea Unirii
Basarabiei cu Regatul României din 27 martie 1918
120 de ani de la naşterea lui Camil Petrescu,
romancier, dramaturg, publicist, poet român, doctor
în filosofie, membru titular activ al Academiei
Române (1 noiemb. 1948) (9 apr. 1894 – 14 mai
1957)
170 de ani de la naşterea lui Anatole France
(Jacques Anatole François Thibault), prozator, poet şi
critic literar francez, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură, în 1921 (16 apr. 1844 – 12 oct.
1924)
Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor
Istorice (Instituită de UNESCO în 1983 pentru a
conştientiza diversitatea patrimoniului istoric
mondial şi, în acelaşi timp, vulnerabilitatea acestuia şi
necesitatea
eforturilor pentru
protecţia
şi
conservarea lui) – 18 aprilie
150 de ani de la naşterea lui Maximilian Weber,
economist politic şi sociolog german, fiind considerat
unul dintre fondatorii studiului modern al sociologiei
şi administrării publice (21 apr. 1864 – 14 iun. 1920).
A fost o persoană influentă în politica germană a
timpului, fiind unul dintre negociatorii Germaniei la
Tratatul de la Versailles şi membru al comisiei
însărcinate cu susţinerea Constituţiei de la Weimar
290 de ani de la naşterea lui Immanuel Kant, filosof
german, unul din cei mai mari gânditori din perioada
iluminismului în Germania (22 apr. 1724 – 12 febr.
1804). Unul din cei mai mari filosofi din istoria
culturii apusene
Ziua Bibliotecarului din Republica Moldova – 23
aprilie
Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor –
23 aprilie
120 de ani de la naşterea lui Gib I. Mihăescu,
prozator, romancier şi dramaturg român (23 apr.
1894 – 19 oct. 1935)
450 de ani de la naşterea lui William Shakespeare,
dramaturg şi poet naţional al Angliei (23 apr. 1564 –
23 apr. 1616)
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Expoziţie

Martie

A. Cojocaru

Expoziţie

Aprilie

S. Bletea

Expoziţie

Aprilie

R. Stavenschi

Expoziţie

Aprilie

Expoziţie

Aprilie

Expoziţie

Aprilie

O. Proca

Expoziţie

Aprilie

E. Ţurcan

Expoziţie

Aprilie

V. Florica

Gala DIB

Aprilie

Z. Sochircă
L. Corghenci

Expoziţie

Aprilie

A. Cojocaru

Expoziţie

Aprilie

D. Istrati

T. Panaghiu

A. Cojocaru

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale (Instituită în
anul 2000 de către Organizaţia Mondială a
Expoziţie
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) – 26 aprilie
Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova
(Instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Athenaeum
Moldova din 23.04.2010, cu ocazia împlinirii a 20 de
„Universitaria”
ani de la adoptarea tricolorului ca drapel de stat al
RM) – 27 aprilie
Ziua Mondială a Libertăţii Presei (Instituită de ONU Athenaeum„U
niversitaria”
în anul 1993) – 3 mai

Aprilie
Aprilie
Mai

I. Cerneauscaite
L. Corghenci
D. Istrati

80 de ani de la naşterea Mariei Bieşu, interpretă de
operă de rezonanţă mondială, Artistă a Poporului din
Republica Moldova, academician, profesor ( 5 mai
1934 / 3 aug. 1935 – 16 mai 2012)

Expoziţie

Mai

M. Chiriac

130 de ani de la naşterea lui Harry S. Truman, cel
de-al 33-lea preşedinte al SUA (8 mai 1884 – 26 dec.
1972). Considerat astăzi, de către majoritatea
istoricilor, a fi unul dintre cei mai de vază preşedinţi
americani

Şcoala
BibIns

Mai

L. Corghenci

Expoziţie

Mai

R. Stavenschi

Expoziţie

Mai

V. Moşneaga

Expoziţie

Mai

E. Ţurcan

Mai

D. Istrati

60 de ani de la naşterea Silviei Ghinculov, specialist
în domeniul biblioteconomiei şi managementului,
doctor în economie (6 mai 1954)

Ziua Europei – 9 mai (tradiţională şi on-line)

90 de ani de la naşterea lui Bulat Ocudjava, poet,
trubadur, compozitor, prozator, dramaturg, scenarist
şi traducător de poezie (inclusiv poezie românească)
rus (9 mai 1924 – 12 iun. 1997)
65 de ani de la naşterea lui Nicolae Glib, interpret de
muzică populară (10 mai 1949)
Ziua Internaţională a Familiei (Instituită de ONU în
anul 1993) – 15 mai
110 de ani de la naşterea lui Salvador Dali (Salvador
Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech), pictor,
grafician şi scriitor spaniol, reprezentant de seamă al
curentului suprarealist în artă (11 mai 1904 – 23 ian.
1989)
80 de ani de la naşterea lui Anatol Ciobanu, lingvist,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (14 mai 1934)
Ziua Mondială a Societăţii Informaţionale (Instituită
de ONU în anul 2006) - 17 mai
70 de ani de la naşterea lui Efim Tarlapan, poet
umorist şi satiric, epigramist, traducător şi
memorialist (17 mai 1944)
Ziua Internaţională a Muzeelor (Instituită în anul
1977 de către Consiliul Internaţional al Muzeelor
(ICOM) – 18 mai
90 de ani de la naşterea lui Alexei Marinat, prozator,
publicist, romancier şi dramaturg (24 mai 1924 – 17
mai 2009). Numit „Soljeniţin al Basarabiei”
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Serată
muzicală

Expoziţie

Mai

T. Panaghiu

Expoziţie

Mai

M. Chiriac

Expoziţie

Mai

O. Proca

Expoziţie

Mai

I. Cerneauscaite

Expoziţie

Mai

Expoziţie

Mai

Expoziţie

Mai

C. Popuşoi

A. Sacovici
M. Bejenari

53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.

69.

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)
375 de ani de la fondarea Univesităţii Harvard, cea
mai veche universitate din SUA (8 sept. 1639)
Ziua Limbilor Europene (se marchează din anul 2001,
la decizia Consiliului Europei) – 26 septembrie
125 de ani de la naşterea lui Martin Heidegger,
filosof german (26 sept. 1889 – 26 mai 1976).
Considerat unul din cei mai importanţi filosofi
germani din secolul al XX-lea, opera sa capitală, "Sein
und Zeit" (Fiinţă şi timp, 1927), a contribuit la
reconsiderarea fenomenologiei
Ziua Mondială a Turismului (se sărbătoreşte din anul
1980, la decizia Organizaţiei Mondiale a Turismului)
– 27 septembrie
Ziua Mondială a Pedagogului – 5 octombrie

80 de ani de la naşterea lui Alexandru Zub, istoric şi
istoric literar, eseist, publicist, membru titular al
Academiei Române (12 oct. 1934)
160 de ani de la naşterea lui Oscar Wilde, poet,
prozator şi eseist irlandez (15 oct. 1854 – 30 noiemb.
1900). Este unul dintre cei mai renumiţi
reprezentanţi ai estetismului din literatura britanică
85 de ani de la naşterea Agnesei Roşca, poetă,
eseistă, publicistă şi traducătoare (17 oct. 1929 – 30
iun. 2009)
75 de ani de la naşterea lui Dumitru Matcovschi,
poet, prozator, dramaturg şi publicist, membru titular
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (20 oct. 1939 – 26
iun. 2013)
Ziua Internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite –
24 octombrie
Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale – 26
octombrie
65 de ani de la naşterea Leonidei Lari (Liuba
Tuchilatu), poetă, publicistă, traducătoare, om politic,
militantă pentru reunirea Basarabiei cu România (26
oct. 1949 – 11 dec. 2011)
390 de ani de la naşterea lui Dosoftei (Dimitrie
Barilă), cărturar, poet, traducător de cărţi, teolog,
mitropolit al Moldovei, Sfânt al Bisericii Ortodoxe
Române (26 oct. 1624 – 13 dec. 1693). A fost unul
dintre cei mai mari cărturari din istoria română, fiind
primul poet naţ., primul versificator al Psaltirii în tot
Răsăritul ortodox, primul traducător din lit. dramatică
universală şi din cea istorică în româneşte, primul
traducător al cărţilor de slujbă în rom. în Moldova
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Expoziţie

Iulie

M. Chiriac

Expoziţie

August

A. Vaşciuc

Expoziţie

Septembrie

I. Cerneauscaite

Expoziţie

Septembrie

Expoziţie
Expoziţie

August

Septembrie

-//-//-//-

T. Panaghiu
D. Istrati

Expoziţie

Septembrie

R. Stavenschi

Expoziţie

Septembrie

E. Ţurcan

Expoziţie

Octombrie

L. Corghenci

Expoziţie

Octombrie

C. Popuşoi

Expoziţie

Octombrie

M. Bejenari

Expoziţie

Octombrie

A. Cojocaru

Expoziţie

Octombrie
Octombrie

A. Vaşciuc

V. Moşneaga

Expoziţie

Octombrie

M. Chiriac

Expoziţie

Octombrie

A. Sacovici

Expoziţie

Expoziţie

Octombrie

O. Proca

70.
71.
72.

73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

Ziua Internaţională pentru Toleranţă (Instituită de
ONU în anul 1996 – 16 noiembrie
Ziua Internaţională a Tineretului – 10 noiembrie
Ziua Internaţională a Studenţilor – 17 noiembrie
70 de ani de la stingerea din viaţă a poetei şi
prozatoarei române Magda Isanos (17 apr. 1916 – 17
noiemb. 1944)
140 de ani de la naşterea lui Winston Churchill
(Winston Leonard Spencer Churchill), politician
britanic, istoric, scriitor şi artist, laureat al Premiului
Nobel pentru literatură (30 noiemb. 1874 – 24 ian.
1965). Deseori apreciat ca fiind unul din cei mai mari
lideri de război ai secolului. Este singurul primministru britanic laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură (în 1953)
1 Decembrie – Ziua Marii Uniri

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
320 de ani de la naşterea lui Voltaire (FrançoisMarie Arouet), poet, dramaturg, eseist, romancier,
nuvelist, istoric şi filosof, exponentul cel mai de
seamă al iluminismului francez (21 dec. 1694 – 30
mai 1778)
Sărbătorile de Iarnă

Alte date:

805 ani de la întemeierea Universităţii Cambridge
(Anglia) (1209). Este a doua universitate ca vechime
din lumea anglofonă
2565 de ani de la naşterea înţeleptului chinez
Confucius
(Kung
Fu-tzi),
fondator
al
Confucianismului (551-479 î.Hr.)
480 de ani de la fondarea Cambridge University
Press, cea mai veche editură din lume cu activitate
continuă (1534)
Consemnări ale anului 2014:

Expoziţie

Noiembrie

Expoziţie

Noiembrie

Expoziţie

Noiembrie

R. Stavenschi

Athenaeum
Universitaria

Decembrie

L. Corghenci

Expoziţie

Decembrie

Expoziţie

Decembrie

S. Bletea

Expoziţie

Decembrie

E. Ţurcan
A. Vaşciuc
D. Istrati

Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu
I. Cerneauscaite

Expoziţie

Expoziţie

Expoziţie

Prezentare
Monitor
Holl
Central

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

Noiembrie

Decembrie

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu

I.Cerneauscaite
A. Vaşciuc
V. Florica

A. Cojocaru
O. Proca

D. Istrati
I. Cerneauscaite
S. Bletea
I. Cerneauscaite

Context naţional:

82.
83.
84.

Anul Dumitru Matcovschi

Capitala Tineretului 2014 – oraşul Soroca

Săptămâna Accesului Deschis 2014: octombrie 2014
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Ciclu
activităţi

Pe
parcursul
anului

-//-//-//

24-30
octombrie

Expoziţii,
prezentări

-//-//-//

D. Istrati
(coord.)

A. Vaşciuc
(coord.)
Z. Sochircă
L. Corghenci

Context internaţional:

85.
86.

87.

Capitala Mondială a Cărţii în anul 2014 –
oraşul Port Harcourt din sudul Nigeriei

Riga – Capitala Culturală a Europei în anul 2014

Ani şi decenii proclamate de ONU :
 Deceniul de Acţiune pentru Siguranţă Rutieră
(2011-2020)
 Deceniul Biodiversității (2011-2020)
 Deceniul de lupta împotriva deşertificării (20102020)
 Al doilea Deceniu pentru eradicarea sărăciei
(2008-2017)
 Deceniul de Recuperare şi Dezvoltare Durabilă a
Regiunilor Afectate (Al Treilea. Deceniu după
Dezastrul de la Cernobâl) (2006-2016)
 Deceniul internaţional al programului Apă pentru
Viaţă (2005-2015)
 Al doilea Deceniu al popoarelor indigene
(autohtone) (2005-2014)
 Deceniul pentru educaţie în spiritul dezvoltării
durabile (2005-2014)
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-//-//-//
-//-//-//

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

A. Cojocaru
(coord.)
I. Cerneauscaite
(coord.)

B. ATHENAEUM DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE „UNIVERSITARIA”
Nr.
d/r
1.
2

3.

Tema, genericul

Gen de activitate

Un zâmbet, o floare, un mărţişor
pentru Femeie
Ziua
Internaţională
a
Francofoniei – 20 martie (în
colaborare cu Facultatea Litere)
Biblioteca
–
unitate
indispensabilă
comunităţii
universitare - 23 aprilie – Ziua
Naţională a Bibliotecarilor

Medalion
muzical-literar

4.

Ziua Drapelului de Stat al
Republicii Moldova – 27 aprilie

5.

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

6.
7.
8.

Lansări
şi
prezentări
ale
publicaţiilor profesorilor ULIM,
editate sub egida Institutelor
ULIM
Activităţi prilejuite de date
remarcabile
din
domeniul
ştiinţei, culturii, învăţământului
1 decembrie – Unirea cea Mare
(în colaborare cu Facultatea
Istorie şi RI)

Termen de
realizare
Martie

Responsabil
C.Popuşoi
S. Bletea

Serată literară

Martie

Masă rotundă
Gala DIB

Aprilie

Z. Sochrică
L. Corghenci

Aprilie

L. Corghenci

Mai

D. Istrati

Pe parcursul
anului

Bibliotecari-contact

Masă rotundă
(în colaborare cu
Facultatea Istorie
şi RI)
Masă rotundă
(în colaborare cu
catedra Jurnalism
şi Comunicare
Publică)
Lansări,
prezentări

Club de discuţii
Şedinţă literarştiinţifică
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Pe parcursul
anului
Decembrie

D. Istrati

Bibliotecari– contact
L. Corghenci

C. CICLUL DE ACTIVITĂŢI INFORMAŢIONAL-PROMOŢIONALE
„CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE ALE UNIVERSITARILOR”
Nr.
d/r

1.
2.

3.

4.

5.

Tema, genericul

Gen de activitate

Termen de
realizare

Responsabil

Elaborarea şi editarea de bibliografii
Tatiana Gribincea: studiu in
honorem la 50 de ani (lector
superior, 22.04.1964)
Publicaţii ale 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 structurilor
universitare)
Expoziţii:
 Achiziţii noi în colecţiile DIB
 Valori Bibliofile
 Tematice
 Publicaţii universitare

Studiu
biobibliografic

Martie

Studii
bibliografice

Mai

Expoziţii
Expoziţii
tradiţionale şi
on-line
(library.ulim.md)

Pe
parcursul
anului
Pe
parcursul
anului

T. Panaghiu
L. Corghenci

I. Cerneauscaite
A. Vaşciuc

C.Popuşoi
L. Corghenci

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

Expoziţii de documente, prilejuite de jubilee/aniversări ale
cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM
Facultatea Litere şi Ştiinţe ale
Comunicări:
 Olga Dimo la 60 de ani de la
Expoziţie
Aprilie
D. Istrati
naştere (lector superior;
21.04.1954)
 Iana Severinova la 65 de
ani de la naştere (lector
Iulie
superior; 28.07.1949)
 55 de ani de la naşterea
Elenei Prus, prof. univ., dr.
Septembrie
hab. (2 sept. 1959)
 Ana Vulpe la 60 de ani de la
naştere
(conf.
univ.;
Noiembrie
18.11.1954)
 Svetlana Saracuţa la 45 de
Decembrie
ani de la naştere (lector
superior;18.12.1969)
Facultatea Ştiinţe Economice:
 Alexandru Gribincea la 55
de ani de la naştere (dr. hab.,
şef catedră; 2.01.1959)
Expoziţie
Ianuarie
E. Ţurcan
 70 de ani de la naşterea lui
Gheorghe Mişcoi, dr. hab.
Ianuarie
prrof. univ., membru titular al
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Acad. de Ştiinţe a Moldovei (9
ian. 1944)
Costaş Svetlana la 50 de ani
de la naştere (lector superior;
15.04.1964)
Balan Igor la 40 de ani de la
naştere
(lector
univ.;
2.08.1974)
Speianu Viorica la 40 de ani
de la naştere (lector superior;
8.10.1974)
Bradu Mihai la 70 de ani de
la naştere (lector superior;
21.11.1944)

Facultatea Drept:
Nicolae Belîi la 60 de ani
(dr., conf. univ. 26.01.1954)
Iurie Mărgineanu: la 50 de
ani (dr., conf. univ.;
6.07.1964)
Serghei Ţurcan la 40 de ani
de la naştere (şef catedră, dr.
conf. univ. 6.09.1974)

Facultatea Informatică şi
Inginerie:
Alexandru Diordiev la 40
de ani de la naştere (dr.,
conf. univ. ; 30.10.1974)
Facultatea Psihologie, Ştiinţe
ale Educaţiei şi Asistenţă
Socială:
 Nicolae Ţurcanu la 65 de
ani de la naştere (dr., prof.
univ., 3.01.1949)
 Svetlana Haraz la 45 de
ani de la naştere (lector
superior, 19.01.1969)
 Irina Porvan la 40 de ani
de la naştere (asistent univ.,
27.01.1974)
 Mohammadifard
Gholamali la 45 de ani de la
naştere (lector superior,
30.12.1969)
Facultatea Istorie şi Relaţii
Internaţionale:
 60 de ani de la naşterea lui
Gheorghe Postică, arheolog,
prof. univ., dr. hab. (22 ian.
1954)
 75 de ani de la naşterea lui
Pavel Parasca, istoric, prof.
univ., dr. hab. (8 iul. 1939)

Aprilie
August
Octombrie
Noiembrie

Expoziţie

Expoziţie

Ianuarie
Iulie

I. Cerneauscaite

Octombrie

C. Popuşoi

Septembrie

Ianuarie
Expoziţie

Ianuarie
Ianuarie

T. Panaghiu

Decembrie

Expoziţie
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Ianuarie
Iulie

L. Corghenci

Facultatea
Biomedicină
şi
Ecologie :
 Ludmila Ozol la 60 de ani de
la naştere (conf. univ.;
9.07.1954)
 Eudochia Zagorneanu la 75
de ani de la naştere (prof.
univ.; 15.07.1939)
 75 de ani de la naşterea lui
Grigore Junghietu, chimist,
savant de notorietate, dr.
hab., prof. univ. (20 noiem.
1939)

Iulie
Expoziţie

Iulie
Noiembrie
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S. Bletea

Anexa 2
PROGRAM DE ACTIVITATE A CONSILIULUI COORDONATOR DIB, ANUL 2014
Nr.
d/r

1.

Conţinut, subiect, temă

Termen

6.
7.

DIB în anul 2014: priorităţi, activităţi.
Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor
DIB pentru anul 2013: pe marginea activităţii Comisiei
de Evaluare
Sinteze, totaluri pe marginea Programului „Grija pentru
Noii Utilizatori”, ediţia 2013. Concept al Campaniei „În
sprijinul Absolventului ULIM”, ediţia 2014
Politica Accesului Deschis la ULIM: proiect.
DIB în anul 2013: sinteză pe marginea Raportului de
activitate
Discuţii şi aprobări ale documentelor strategice şi
conceptuale, de reglementare, tehnologice, elaborate în
conformitate cu prevederile programului anului 2014
Modernizarea activităţii DIB: realizarea prevederilor
şedinţei din 18 decembrie 2013 a Senatului ULIM
Salon Scientia, ediţia 2014: concept
Politica de Calitate a DIB

8.

Program „Grija pentru Noii Utilizatori”: concept 2014

2.
3.
4.
5.

9.

Servicii funcţionale ale DIB: probleme şi priorităţi:
 Informare bibliografică şi documentară
 DEPASID
 Relaţii cu publicul
 CRETI
 Serviciul Multimedia

Ianuarie

Responsabil

L. Corghenci
Comisia de
Evaluare DIB

Ianuarie

I. Cerneauscaite

Pe parcursul
anului

Managerii
superiori DIB

Februarie

Martie
Martie
Aprilie
Iunie

Pe parcursul
anului

Z. Sochircă
L. Corghenci

Z. Sochircă
L. Corghenci,
L. Corghenci
A. Vaşciuc
V. Moşneaga
L. Corghenci

I.Cerneauscaite

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
PROGRAM DE FUNCŢIONARE A ŞCOLII BIBINS DIB (2014)
(formare profesională continuă la locul de muncă)
Nr.
d/r

Modul, subiect instruire

Formă
instruire

Formator

Termen
realizare

Grup-ţintă

Program: Cultura managerială a personalului DIB

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.

Modul 1:
Cogniţia Bibliotecarului
(scop: formarea gândirii
divergente, educarea
raţionamentului şi a capacităţii
de a lua decizii)
Rezolvarea de probleme:
 ce este o problemă?
 spaţiul şi mediul
problemei

Raţionamentul:
 logica şi psihologie
raţionamentului
 raţionamentul deductiv
 gândirea divergentă
Luarea deciziei – competenţă a
bibliotecarului: aspecte
manageriale şi psihologice
Modul 2:
Utilizator o dată,
utilizator mereu
(învăţăm cu Chris Daffy)
Strategii,sisteme şi standarde
ale grijii pentru utilizator
De la vorbe la fapte: fazele
servirii de calitate

L. Corghenci
coord.

Martie Aprilie

Prezentare

Formator
invitat

Martie

Practicum

T. Panaghiu

Aprilie

Masă
rotundă

L. Corghenci

Aprilie

Mini-curs

L. Corghenci,
coord.

Iunie

Prezentare
Practicum

L. Corghenci
A.Vaşciuc

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

Personalul
DIB
Studenţi,
cadre
didactice
Personal DIB
Personal DIB
Studenţi,
cadre
didactice

Personalul
DIB
Personalul
DIB

Program: Cultura profesională a Bibliotecarului. Abilităţi profesionale şi tehnice

Prezentare în Power Point:
brand instituţional. Cerinţe şi
recomandări
Instrumentul Bibliometric
Naţional: structură, utilizare,
impact. Prezenţa revistelor
ştiinţifice ULIM
http://www.ibn.idsi.md/ro
Indicatorii relaţionali pentru
anul 2014 ai DIB: conţinut,
cuantum, analize comparate

Elaborarea
tutorialei.
Practicum.

V. Moşneaga

Prezentare

I.Cerneauscaite

Februarie

Prezentare

L. Corghenci

Februarie
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Ianuarie

Personalul
DIB

Personalul
DIB
Directori ai
institutelor de
cercetare
Personalul
DIB

4.
5.
6.

Standarde în biblioteconomie,
informare, documentare

Repozitoriul instituţional: paşi,
modalităţi de constituire,
conţinut
Publicaţii reprezentative în
biblioteconomie, informare,
documentare

Prezentări,
practicumuri

L. Corghenci
(coord.)

Prezentări,
lansări

I. Cerneauscaite

Prezentare

Z. Sochircă

Pe
parcursul
anului

Personalul
DIB

Aprilie

Pe
parcursul
anului

-//-//-//-

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

1.

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

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
Şedinţe informative
ale Şcolii BIBINS:
80 de ani de la stingerea din viaţă a
bibliotecarei şi omului de cultură Daria
Harjevschi (1862 – 26 iun. 1934)
120 de ani de la naşterea lui Nicolae
Georgescu-Tistu, bibliograf, conferenţiar
universitar român (1 sept. 1894 – 11 apr.
1972)
65 de ani de la naşterea Nataliei
Senocosov (Goian), bibliograf, doctor în
pedagogie, (3 sept. 1949)
300 de ani de la înfiinţarea, la SanktPetersburg, a Bibliotecii Academiei de
Ştiinţe a Rusiei, (sept. 1713)

Prezentare

L. Corghenci

Prezentare

Z. Sochrică

-//-//-//

T. Panaghiu

Prezentare

A.Vaşciuc

Prezentare.
Practicum

Personalul
DIB

Cu luna
ianuarie

C. Popuşoi

-//-//-//

L. Corghenci

-//-//-//

-//-//-//

Prezentare.
Practicum

V. Moşneaga

Prezentare

A. Vaşciuc

Iunie

Prezentare

L. Corghenci

Septem
brie

-//-//-//

L. Corghenci

Prezentare

E. Ţurcan
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-//-////
-//-////

Personalul
DIB cu
studii nebibliotecon
omice

5.
6.

70 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii
Naţionale pentru copii ,,Ion Creangă”
din Chişinău (oct. 1944
70 de ani de la naşterea lui Petru Racu,
specialist în biblioteconomie (26 noiem.
1944)

Prezentare

I. Cerneauscaite

Prezentare

Z. Sochircă

Master-class la DIB în anul 2014

Nr
d/r
1.

2.
3.

Subiect

Master

O carieră de Succes

Invitaţi-lideri ai
comunităţii
profesionale:
experienţe, viziuni,
poziţii.
70 de ani ai Bibliotecii
Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci, dir. adjunct
BNC „Ion Creangă”,
preş. comisie ABRM

Cultura informaţiei:
concepte,
componente, orientări
ale IFLA
Dreptul de autor şi
bibliotecile

Mariana Harjevschi,
coordonator al eIFL-IP
în cadrul consorţiu-lui
REM, membru al
Comisiei IFLA,
preşedinte ABRM
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Octom
brie

Noiem
brie

Termen
realizare

Responsabil
DIB

Pe parcursul
anului

L. Corghenci

Mai

L. Corghenci

Noiembrie

L. Corghenci

Note

Anexa 4

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

1
2.
3.
4.
5.
6.

Activităţi propuse spre realizare

Elaborarea şi prezentarea Planului de
actiuni concrete al CEU ULIM către Oficiul
UE in Moldova
Informarea comunităţii universitare
asupra documentelor, politicilor şi
activităţilor Uniunii Europene (materiale
promotionale, ghidului on-line, etc)

Responsabil

Termen

Z. Sochircă

Ianuarie

Z. Sochircă
A. Vaşciuc

Februarie martie

V. Moşneaga
Z. Sochircă
V. Moşneaga
A. Vaşciuc
I. Cernauscaite

Crearea paginii WEB al CEU ULIM

Împrumut electronic al publicaţiilor UE şi
crearea Bibliotecii Electronice a
publicaţiilor UE
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)

I.Cernauscaite
A. Vaşciuc
Z. Sochircă
L. Corghenci
A.Vaşciuc

Note

Februarie

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Iunie

Anexa 5
CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ CHINEZĂ ÎN ANUL 2014
Nr
d/r

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activităţi propuse spre realizare

Dezvoltarea resurselor
documentar/informaţionale ale Centrului
Achiziţii curente pentru colecţia Centrului

Prezentarea solicitărilor concrete privind
dezvoltarea colecţiei Institutului Confucius
(în rezultatul sondajelor cu utilizatorii
Centrului)
Asigurarea accesului la baze de date pentru
utilizatorii Centrului
Promovarea resurselor
documentar/informaţionale
Organizarea expoziţiilor 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
(crearea meniului special, promovarea
resurselor etc.)
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Responsabil

Termen

D. Istrati

Pe parcursul
anului

-//-//-//-

Martie
Noiembrie

V. Moşneaga
D. Istrati

Pe parcursul
anului

A. Cojocaru

Pe parcursul
anului

V. Moşneaga
D. Istrati

Pe parcursul
anului

D. Istrati (coord.)

-//-//-//

Note

7.
8.
9.
10.

Activităţi biblioteconomice
Conferinţă internaţională: Bibliotecile
chineze în sprijinul ştiinţei şi învăţământului
(în colaborare cu Institutul Confucius)
Elaborarea şi promovarea spre aprobare de
către Fondator a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Centrului
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,
sistemului de învîţământ (în colaborare cu
Institutul Confucius)

Z. Sochircă
L. Corghenci

Mai

M. Bejenari
L. Corghenci

Ianuarie

D. Istrati
A.Cojocaru

Pe parcursul
anului

-//-//-//

-//-//-//
Anexa 6

Anul 2014 – Anul Poetului Dumitru Matcovschi
Nr.
d/r

1.
2

3.
4.

5.
6.

Denumirea acţiunilor

Expoziţie de Picturi cu tematica „Mai Regină
decât floarea doar Femeia poate fi”
Expoziţia tradiţionale şi on-line pe marginea
publicaţiilor Poetului

Elaborarea ciclului de slide-uri tematice în
Power Point
“În memoria Dumitru
Matcovschi…”
şi
prezentarea
acestora
săptămânal pe monitorul din Holul Central ULIM
Organizarea seratei literar-muzicale :
 „Mă-ntorc la tine, casă, Revin la tine,
Mamă…”
 „Versuri devenite perle, Perle devenite
şlagăre muzicale”
Şedinţe ale cenaclului literar, dedicate creaţiei
poetice şi prozei, semnate de Dumitru
Matcovschi
Concurs de eseuri „Ca un copil Poetul a iubit…”.
Serata literar-muzicală „Dumitru Matcovschi –
Om al Cetăţii”
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Termen
realizare

Grup-ţintă

Martie

Comunitatea
universitară

-//-//-//

-//-//-//

Pe
parcursul
anului

Martie

Octombrie
Aprilie
Noiembrie
Octombrie

-//-//-//

-//-//-//
Studenţii
facultăţii
Litere
Studenţii
facultăţii
Litere

Responsabili,
colaborări

C. Popuşoi

A. Cojocaru
V. Moşneaga
D. Istrati

I. Cerneauscaite

D. Istrati
(în colaborare
cu Catedra
Filologie
Romanică
„P. Roşca”)
D. Istrati (în
colaborare cu
prof. I. Manoli)
D. Istrati
(în colaborare
cu Catedra
Filologie
Romanică „P.
Roşca”)

