UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
Comunicat
pe marginea organizării Salonului „Scientia”, ediţia a 7-a
3 aprilie - 27 mai 2015
(publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM, editate în anul 2014)

Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Parteneri: Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism; Litere; Drept; Ştiinţe
Economice; Biomedicină şi Ecologie; Informatică şi Inginerie; Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe
ale Educaţiei
Termen: Ediţia a 7-a a Salonului „Scientia” a fost organizată între 3 aprilie – 27 mai 2015

Scop:
 cumularea şi prezentarea prin intermediul Salonului a tuturor genurilor şi categoriilor de
publicaţii, semnate de către universitari, editate pe parcursul anului 2014, până în aprilie 2015
 posibilităţi de analize comparate (practice) ale rezultatelor cercetării universitarilor, a
vizibilităţii cercetătorilor universitari prin publicaţii
 asigurarea accesului pentru vizualizare şi documentare asupra publicaţiilor
 prezentarea şi promovarea rezultatelor procesului de investigare, efectuat de către structurile
ştiinţifice universitare şi individual
 contabilizarea info-metrică a publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice (de-vizu)
 îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor, editate în cadrul ULIM prin analiza prezenţei codurilor de
identificare, a referinţelor bibliografice, prezenţa în baze de date etc.
 încurajarea cunoaşterii şi stimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul
educaţional şi de cercetare
 augmentarea funcţiei patrimoniale a bibliotecii universitare (analiza prezenţei publicaţiilor
instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM, în colecţii; completarea catalogului respectiv
cu datele de identificare a documentelor lipsă etc.).
Grup-ţintă: responsabilii pentru cercetarea universitară, reprezentanţii conducerii ULIM, membrii
Senatului, cadrele universitare, studenţi, precum şi toţi cei interesaţi de a lua act de capitalul
intelectual ULIM.

Inaugurarea Salonului a avut loc la 3 aprilie 2015, în prezenţa reprezentanţilor Rectoratului ULIM,
directorilor centrelor şi institutelor de cercetare, cadrelor didactico-ştiinţifice şi bibliotecarilor,,
studenţilor. Alocuţiuni inaugurale au fost rostite de către: L. Corghenci, director interimar DIB, dr.
habilitat N. Ţâu, vicerector, V. Ţăcu, decan, dr. habilitat E. Prus, director de institut. În cadrul
inaugurării Bibliotecarii-contact DIB (L. Corghenci, Z. Sochircă, I. Cerneauscaite, T. Panaghiu, V.
Florica, D. Istratii) au prezentat standurile expoziţionale corespunzătoare participanţilor.
Evaluarea funcţionării Salonului Scientia, ediţia 2015
 prezentarea în acces liber a circa 350 de publicaţii instituţionale şi de autor (din colecţiile DIB,
ale structurilor de cercetare, ale autorilor)
 organizarea şi crearea condiţiilor de acces pe parcurs la 9 expoziţii/standuri
 prezentări bibliografice (la standuri, în sălile de lectură) – 25

 consultaţii – 10, oferite pe marginea implementării standardelor privind elaborarea,
prezentarea şi orânduirea referinţelor bibliografice; prezentarea publicaţiilor periodice
 şedinţa Clubului Tânărului Jurnalist (4 mai 2015, în colaborare cu Facultatea Relaţii
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism)
 masa rotundă „Integrarea europeană a RM. Fii informat, deci activ şi antrenat” (6 mai 2015, în
colaborare cu Facultatea Drept, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism,
Facultatea de Litere
 lecţie publică (susţinută de către dr. Alexandru Cauia, conf. univ., 7 mai 2015)
 seminar ştiinţific „Implementarea prevederilor directivelor de mediu ale Uniunii Europene în
spaţiul nou-UE” (12 mai 2015, în colaborare cu Facultatea Biomedicină şi Ecologie)
 lansarea publicaţiei „Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Seria Economie”,
2014, vol. 15 (18 mai 2015, în colaborare cu Facultatea Ştiinţe Economice)
 vizite ale expoziţiilor: În medie, per zi, vizitele au constituit 15-20 de persoane. Cei mai activi au
fost studenţii şi cadrele didactice ale facultăţilor Litere, Ştiinţe Economice, Drept, Informatică şi
Inginerie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism.

Impactul Salonului: Salonul „Scientia” a contribuit la cumularea, prezentarea şi promovarea
rezultatelor activităţii de cercetare, impulsionând cunoaşterea, interesul şi lectura publicaţiilor,
semnate de către universitari, utilizarea acestora în procesul educaţional.
Salonul a contribuit la completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice
ULIM” şi a catalogului corespunzător (înregistrări bibliografice ale publicaţiilor lipsă în colecţiile
DIB). Astfel, dacă la începutul lucrărilor Salonului prezenţa publicaţiilor universitarilor în colecţiile
DIB constituia, în medie, 68%, la finele acestuia a atins 72% (în total fiind donate 28 titluri de
lucrări, semnate de către profesorii ULIM). Menţionăm cei mai activi donatori în cadrul Salonului
Scientia, ediţia 2015: dr. habilitati Alexandru Gribincea şi Gheorghe Mişcoi (Facultatea Ştiinţe
Economice), Litere (dr. hab. Ion Manoli), Viorica Ţâcu (Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe
Politice şi Jurnalism), dr. hab. Grigore Junghietu (Facultatea Biomedicină şi Ecologie), doctori
Svetlana Rusnac, Tatiana Gribincea, Svetlana Haraz (Facultatea Psihologie, Asistenţă Socială şi
Ştiinţe ale Educaţiei),

Aprecieri ale utilizatorilor Salonului „Scientia”:
 „Cu mare plăcere am vizitat Salonul Scientia. Este acumulată o informaţie foarte preţioasă” (Igor
Barcari, lector superior, Facultatea Ştiinţe Economice)
 „Felicitări tuturor care au depus inima şi străduinţa în aceste lucrări…” (C. Sîrbu, Contabilitatea
ULIM)
 „Studenţii anului au vizionat cu interes expoziţiile Salonului… Le-au plăcut exponatele Facultăţii
Informatică şi Inginerie” (dr. Zinaida Camenev, Facultatea de Litere)
 „Salonul este perfect…” (dr. hab. Al. Gribincea, Facultatea Ştiinţe Economice)
 „Felicitări DIB-ului pentru consecvenţa organizării anuale a Salonului Scientia… „ (dr. L. Coadă,
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism)
 „Este o activitate extraordinară, bine gândită şi organizată” (dr. L. Tihonov, Facultatea Relaţii
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism)
 „Am participat cu mare interes la lansarea publicaţiilor ştiinţifice ale profesorilor de la
Facultatea Ştiinţe Economice… Mulţumiri organizatorilor Salonului” (dr. hab. P. Roşca,
Facultatea Ştiinţe Economice).

Elaborat: L. Corghenci, 1 iunie 2015

