Raport de activitate
Biblioteca
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
OCTOMBRIE 2018
Nr.d/r
1.

2.

3.

Activităţi realizate
În perioada lunii octombrie 2018 Colecţia de carte a Bibliotecii s-a îmbogăţit
Nu sunt
cu 31 volume, inclusiv:
- 16 manuale pentru învăţămîntul primar şi gimnazial, donaţie oferită de
MoldDidactica;
- 8 volume de carte ştiinţifică, donaţie oferită de către profesorul universitar,
doctor habilitat, Larisa CUZNEŢOV, Universitatea Pedagogică de Stat “ Ion
Creangă” din Chişinău ;
- 2 volume la Didactica Limbii Române, donaţie oferită de conf. univ., dr,
Nelu Vicol, IŞE
- 5 publicaţii periodice primite prin abonament.
Biblioteca a fost vizitată de:
- 57 utilizatori
cărora li s-a împrumutat
- 106 volume
Fondul de carte constituie - 65.072 volume.
S-a realizat:
1. Prelucrarea bibliografică a literaturii donate - 23 titluri, 26 exemplare,
Sarcini realizate:
- Înregistrarea literaturii
- 26 ex.
- Clasificarea, cotarea conform CZU, - 26 ex.;
- Descrierea bibliografică, a literaturii pe fişe pentru catalogul alfabetic şi
sistematic
- 46 fişe;
- Descrierea fişei cărţii - 26 fişe;
- Introducerea fişelor în catalogul alfabetic şi sistematic - 46 fişe;
Exec. E. GLOBA

Probleme spre soluţionare

- Ştampilarea, încleierea buzunarelor - 26 ex. + 20 ex.(alte donaţii) = 46 ex.
Exec. L. ARMAŞU
2. Înregistrarea publicaţiilor periodice primite prin abonament
Sarcini realizate:
- Înregistrarea revistelor în Cartea de Mişcare a Fondurilor
Exec. E. GLOBA
- Ştampilarea, încleierea buzunarelor ;
- Înregistrarea ziarelor şi revistelor în Fişierul publicaţiilor periodice
Exec. L. ARMAŞU

4.

5.

În fondul Bibliotecii a fost depusă Teza de doctor în ştiinţe pedagogice
„Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor
din literaturi străine”. Tom. I, Tom II. Anexe, autor Puţuntean Nina. Ch., 2018.
- (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”).
Sarcini realizate în acest context:
- Înregistrarea TD
- Eliberarea Certificatului, ce certifică depunerea TD în fondul Bibliotecii
- Descrierea analitică a TD şi a Autoreferatului
- Introducerea fişei analitice în Fişierul:TEZE de DOCTOR.
AUTOREFERATE
- Scrierea denumirii TD pentru copertă
- Încleierea inscripţiei, cu denumirea TD. pe copertă.
Exec. E. GLOBA
S-a selectat literatura ştiinţifică la Editura LITERA pentru completarea fondului
de carte a Bibliotecii ( la propunerea conf.univ.,dr. Vicol Nelu, director adjunct
Perfecţionare, 9.10.2018).
Sarcini realizate:
- Documentarea conţinuturilor şi selectarea literaturii - 10 compartimente privind
Ştiinţele Educaţiei
- Total selectate: 44 titluri
- Elaborarea Listei literaturii selectate şi taparea la computer

6.

- Prezentarea Listei literaturii selectate spre examinare dlui Vicol Nelu, dir.
adj.Perfecţionare (10.10.2018 ) .
Exec. E. GLOBA
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA MONITORULUI OFICIAL al RM
S - a documentat 4 reviste MO al RM primite în luna octombrie:
1. MO al RM. 2018, 5 octombrie. Nr.377-383.
2. MO al RM. 2018. 12 octombrie.. Nr. 384-395.
3. MO al RM. 2018. 12 octombrie. Nr. 396-397.
4. MO al RM. 2018. 19 octombrie. Nr. 398-399.
În urma cercetării s-a selectat 17 Acte legislative.
Actele legislative, ce prezintă interes activităţii de formare profesională şi
cercetare, au fost distribuite ( în format xerox) spre informare şi aplicare:
 Serviciului Economico-Financiar şi Gestionare
1. 1017 Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea
impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în
folosul angajatului ( Nr. 970. Chişinău, 3 octombrie 2018 ). În: MO al RM.
2018, 5 octombrie. Nr. 377 - 383. P. 95-99.
 Centrului Naţional de Educaţie Rurieră
1. 1030 Hotărîre cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului Cu
privire la Consiliul Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere ( Nr. 971.
Chişinău, 3 octombrie 2018 ). În: MO al RM. 2018, 12 octombrie. Nr. 384 395. P. 60 - 63.
 Secţiei Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul
1. 620 LEGE pentru modificarea unor acte legislative: Statutul de persoană
asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ( Nr. 175.
Chişinău, 27 septembrie 2018 ). În: MO al RM. 2018, 19 octombrie. Nr. 398
- 399. P. 10-11.
2. 1053 Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă: Regulament ( Nr. 990. Chişinău, 10
octombrie 2018 ). În: MO al RM. 2018, 19 octombrie. Nr. 398 - 399. P. 6063.
În total distribuite spre informare: 4 Acte legislative
Actele legislative selectate prezintă interes, atât pentru comunitatea ştiinţifică, cât şi

7.

pentru cadrele didactice din învăţământ. Utilizatorul le poate valorifica în Fişierul
Actelor legislative.
Exec. E. GLOBA
În cadrul Proiectului de cercetare
DOCUMENTAREA PUBLICAŢIILOR PERIODICE

S-a documentat 8 publicaţii periodice, selectate 19 articole ştiinţifice care
prezintă interes pentru activitatea de formare profesională şi cercetare.
Articolele ştiinţifice au completat Suportul informaţional şi metodologic şi
Fişierul electronic.
Exec. E. GLOBA
L. ARMAŞU
8.

Asistenţă informaţională acordată:
 PROIECTELOR DE CERCETARE NAŢIONALE:
inclusiv:
1. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a
calităţii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie:
S-a realizat:
2 colecţii de resurse informaţionale, inclusiv:
 Dezvoltarea socio-emoţională la preşcolari
 Dezvoltarea cognitivă la copiii de 6-7 ani (debutul şcolar )
Asistenţă informaţională acordată:
 Catedrei EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ şi ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
S-a realizat:
1 colecţie de resurse informaţionale, inclusiv:
 Metodologia cercetării culturii emoţionale
Asistenţă informaţională acordată:
 ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
inclusiv:

1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare
profesională:
S-a realizat:
5 colecţii de resurse informaţionale la subiectele solicitate de către
cadrele didactice de la diferite discipline şcolare,

inclusiv:
 Componentele stării de bine
 Raport de autoevaluare la limba franceză
 Dezvoltarea competenţei profesionale
 Dezvoltarea competenţei de comunicare la elevi.
 Didactica lecturuu
Asistenţă informaţională acordată:
 STUDIILOR SUPERIOARE CICLUL II, MASTER:
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectul solicitat
de către masterand
inclusiv:
 Comunicarea empatică.
Asistenţă informaţională acordată:
 MASTERANZILOR, anul I, US Tiraspol:
1 colecţie de resurse informaţionale,
inclusiv:
 Managementul formării continue a cadrelor didactice din
perspectiva comunicării asertine.
Asistenţă informaţională acordată:
 STUDIILOR DE DOCTORAT
1. Doctoranzilor anului III:
S-a realizat:
1 colecţie de resurse informaţionale la subiectul solicitat de către doctorand,
inclusiv:
 Examinări psihologice şi pedagogice în cariera profesională.
În total realizate: 11 colecţii de resurse informaţionale la subiectele
solicitate de către diferite categorii de utilizatori.
Exec. E. GLOBA
9.

Luând în considerare desfăşurarea campaniei „Abonarea 2019” s-a coordonat
problema cu Direcţia „Poşta Moldovei” privind condiţiile ce ţin de abonarea
publicaţiilor periodice.
Totodată, s-a verificat contractele privind apariţia şi primirea la timp a

10.

publicaţiilor periodice, abonate în 2018 prin campania Mesageria,
Exec. E. GLOBA
Am purtat discuţii cu dr.Igor COJOCARU, director, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale, privind posibilitatea de organizare şi desfăşurare a
Mesei rotunde „ Digitizarea resurselor informaţionale” eveniment planificat în
Planul de activitate al Bibliotecii.
S-a ajuns la concluzia ca evenimentul să-l desfăşurăm în a doua jumătate a lunii
noiembrie.
Exec. E. GLOBA

.
11.

S-a realizat servicii de Poştă electronică: descărcări, transmiterea mesajelor,
scrisorilor, documentelor prin intermediul e-mail
Exec. E. GLOBA

12.

S-a elaborat 2 Acte la literatura donată Bibliotecii.
Exec. E. GLOBA

13.

S-a realizat:
 Evidenţa zilnică şi lunară a cititorilor şi a literaturii împrumutate în Sala
de lectură şi în Sala împrumut .
 Înregistrarea publicaţiilor periodice în Cartea de registru şi în Fişierul
publicaţiilor periodice
 Xeroxarea materialelor privind Proiectele Bibliotecii
 Scrierea/taparea la computer ( format Microsoft Word)
a materialelor privind Proiectele Bibliotecii etc., etc.
Exec.: E. GLOBA
L. ARMAŞU

14.

S-a elaborat:
1. Raportul de activitate al Bibliotecii pentru luna octombrie 2018,
Exec.: E. GLOBA

15.

Participări profesionale:
1. SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA ( cu participare
internaţională), ediţia a 10-a, aniversară „ Bibliotec@ - platformă
deschisă în procesul de cercetare şi inovare”, 18 octombrie 2018 /
Locaţie: DIB ULIM, Mediateca, et.4. Participant: E. GLOBA.
2. CONFERINŢĂ ANUALĂ ABRM „ O nouă lege - O nouă Bibliotecă? 25
octombrie 2018 / Locaţie: DIB ULIM. Participant: E. GLOBA.

Şef Bibliotecă
Bibliotecar

GLOBA Elizaveta
ARMAŞU Luminiţa

25.10.2018

PROPUNERI
Nr.d/r
1.
2.
3.

Nu sunt

