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în luna februarie 2017
În luna februarie curent, Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a activat în conformitate
cu următoarele obiective stabilite în Planul de activitate al Bibliotecii pentru anul 2017





Organizarea şi gestionarea colecţiei de carte;
Promovarea valorilor educaţionale şi extinderea accesului la informaţie ;
Acordarea asistenţei informaţionale calitative în realizarea proiectelor activităţii
de formare profesională, activităţii de recalificare profesională şi a proiectelor
activităţii de cercetare;
Reflectarea informaţiei pe pagina BIBLIOTECA , site-ul www.ise.md privind
Proiectele de activitate ale Bibliotecii.
I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE ŞI INFORMAŢIONALE

Colecţia de carte a Bibliotecii s-a completat cu 6 exemplare publicaţii periodice primite
prin abonament:
 reviste ştiinţifice de specialitate : R.Moldova- 6 ex., Federaţia Rusă- 0 ex.
Un aport în dezvoltarea colecţiei de carte l-a acordat Direcţia Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri,
Societatea de Ştiinţe Matematice din România şi autori din alte instituţii de
învăţămînt. Din partea acestor instituţii s-a primit 18 titluri de carte.
Colecţia de carte a Bibliotecii (la 28 februarie 2017) constituie

62 991 de volume

Vizite în Bibliotecă
Documente împrumutate

111
209

utilizatori
de volume

19

utilizatori

12
15
2

utilizatori
utilizatori
utilizatori

Utilizarea computerului
inclusiv:
. Internet
. Microsoft Word
. Trecerea informaţiei pe STIC

II. ASIGURARE INFORMAŢIONALĂ A ACTIVITĂŢII DE FORMARE
PROFESIONALĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Pe parcursul lunii februarie Biblioteca a acordat

Asistenţă informaţională subiectelor solicitate prin realizarea colecţiilor de
resurse informaţionale după cum urmeză:
 PROIECTELOR DE CERCETARE :
1. 15.817.06.18A Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei
procesului de educaţie timpurie
subiecte solicitate -2
realizate - 2 colecţii de resurse
informaţionale
inclusiv:
 Formarea competenţelor de învăţare la copiii de 5-7 ani
 Dezvoltarea motricităţii fine la copii de vîrstă timpurie

 ACTIVITĂŢII DE FORMARE PROFESIONALĂ
inclusiv:

1. Cadrelor didactice în perioada stagiilor de formare profesională
Subiecte solicitate la diferite discipline - 10
Realizate 10 colecţii de resurse informaţionale
Inclusiv:
 Metodica Educaţiei muzicale
 Publicistica lui M.Eminescu. Critică literară
 Competenţa didactică şi competenţa de limbaj
 Formarea cadrelor didactice
 Proiect didactic Matematica
 Funcţii trigonometrice
 Educaţia .Profesorul şi Vremurile
 Formarea conştiinţei lingvistice a elevilor. Educaţia centrată pe elev
 Strategii didactice interactive
 Programe, modele pentru conferirea gradelor manageriale
 STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER
inclusiv:
1. Masteranzilor anului I de studii: Filologie, Galaţi
Subiecte solicitate - 2
Realizate - 2 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Structuralismul. Critica psihoanalitică şi psihocritică în literatură
 Asigurarea învăţării şi dezvoltării copilului prin prisma pedagogiei constructiviste
 STUDENŢILOR EXTERNI: anul IV, nivelul I LICENŢĂ,
US Tiraspol, specialitatea Psihopedagogie
Subiecte solicitate - 1
Realizate
- 1 colecţii de resurse informaţionale
inclusiv:
 Autoaprecierea şi starea depresivă la adolescenţi

În total a fost acordată :



asistenţă informaţională la 15 subiecte tematice solicitate de diferite categorii
de utilizatori.
realizate 34 colecţii tematice de resurse informaţionale.
III. NOTE INFORMATIVE
realizate:



la solicitarea personalului ştiinţific de la Departamentul „Ştiinţă”
pentru includerea informaţiei în Proiectul de cercetare:

S-a realizat: 1(una) notă informativă
1. Notă informativă privind publicaţiile autorilor Rogovin M.C., Jelescu P..Vvedenie v
psihologiu.

 la solicitarea serviciului Economic Financiar / pentru remiterea informaţiei
la UNICEF
S-a realizat:- 1 (una) notă informativă
1. Notă informativă : Modificări din 2014 la Hotărîrea nr. 246 din 8 aprilie 2010 “ Cu
privire la modul de aplicare a cotei ZERO a TVA.

 La solicitarea cadrelor didactice externi
S-a realizat: 1 (unaă) notă informativă
1, Notă informativă privind apariţia Literaturii ştiinţifice
educaţional.

actuale la Managementul

În total realizate: 3 ( trei ) Note informative
IV. PROIECT DE CERCETARE:
Documentarea Monitorului Oficial al RM în vederea selectării Actelor legislative din
sfera Educaţie, Cercetare şi Inovare, doctorat, masterat
În luna februarie curent s-a efectuat cercetarea/documentarea Actelor legislative ale
Monitorului Oficial al RM . S-au selectat 19 ( nouăsprezece ) Acte legislative.
Cele mai importante Acte privind sfera Educaţie şi Cercetare au fost remise ( în format
xerox) spre informare şi aplicare
 Direcţiei institutului şi
 Secţiei Administrativ Personal
inclusiv:
78 HOTĂRÎRE cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr 370 din 12
aprilie 2006 “ Cu privire la organizarea Concursului republican “ Pedagogul
Anului”( Nr.37. Chişinău, 30 ianuarie 2017).
În: MO al RM. 2017, 3 februarie, Nr. 30-39, P.62.
79 HOTĂRÎRE pentru modificarea „ Cu privite la cuantumurile burselor,
altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt
superior , elevi ....( Nr. 38. Chişinău,30 ianuarie 2017)
În: MO al RM. 2017, 3 februarie, Nr. 30-39, p. 62-63.
Actele Legislative care prezintă interes pentru activitatea de formare profesională
şi activitatea de cercetare sunt incluse în FIŞIERUL şi PORTOFOLIUL Actelor
Legislative lansat de Bibliotecă.
V. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI în activitatea serviciilor de Bibliotecă.
POSTĂRI pe pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
Biblioteca a pregătit şi a postat informaţia pe pagina BIBLIOTECA (site-ul: www.ise.md)
la următoarele
DIRECTORIl :
 LEGISLAŢIE:

 Doctorat
postări :
1. E- Buletin informativ din 7 februarie 2017 „În atenţia studenţilor din Învăţămîntul
superior - ciclul III (7.02.2017).

 Educaţie
postări :
1. E- Buletin informativ Acte Legislative cu privire la Educaţie ( perioada anilor 20142015) ( 17.02.2017).
 DEZVOLTAREA COLECŢIEI:

 Donaţii de carte

postări:
1. Donaţii de carte oferite Bibliotecii ianuarie-februarie 2017 (23.02.2017)

În total: 3 informaţii postate pe pagina Biblioteca
VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVIDENŢĂ, ÎNDRUMARE ŞI
INSTRUIRE INFORMAŢIONALĂ
Zilnic şi lunar se realizează statistica privind activitatea de comunicare a publicaţiilor şi a
evidenţei vizitatorilor. Aceste activităţi se înregistrează în Registrele de evidenţă a activităţilor
Bibliotecii ( 5 (cinci), registre ), inclusiv:






Sala împrumut pentru Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă;
Sala de lectură pentru Departamentul Perfecţionare şi Departamentul Ştiinţă, masteranzi,
doctoranzi, externi;
Formare profesională pentru toate disciplinele;
Studii de recalificare profesională;
Utilizarea computerului pentru toate categoriile de cititori;

Permanent utilizatorii sunt îndrumaţi în utilizarea cataloagelor, fişierelor Tezelor de Doctor,
Tezelor de Master, Autoreferatelor, Actelor legislative, utilizarea computerului etc.
VII. ALTE ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
S-a realizat:
1. Elaborarea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna februarie 2017,
2. Pregătirea literaturii donate spre scanare pentru a o posta pe pagina Biblioteca
3. Elaborarea materialelor informative pentru pagina BIBLIOTECA, site-ul www.ise.md
4. Evidenţa (zilnică, lunară) a vizitelor şi a literaturii împrumutate utilizatorilor.
5. Elaborarea FIŞA POSTULUI.
6 Catalogare, indexare, clasificare a publicaţiilor apărute în colecţia de carte a Bibliotecii.
7. Verificarea documentală a colecţiei de carte a Bibliotecii cu serviciul Economic Financiar al
institutului.
8. Taparea actelor la literatura donată /MicrosoftWord
9. Taparea materialelor ce ţin de Proiectele de activitate ale Bibliotecii / MicrosoftWord.
10. Redactarea materialelor tapate în MicrosoftWord.
11. Realizarea XEROX la materialele ce ţin de activitatea Bibliotecii.
VIII. SERVICII DE POŞTĂ ELECTRONICĂ ( e-mail)
1. Transmiterea Raportului de activitate al Bibliotecii pentru luna februarie 2017:
 spre postare pe pagina BIBLIOTECA, la e-mail: ruslanboian@gmail.com
(1.03.2017).
 spre postare la e-mail: raport.ise@gmail.com (1.03.2017).
2. Transmiterea informaţiei pentru postare pe pagina Biblioteca: ruslanboian@gmail.com
(3.02, 7.02, 17.02, 23.02 2017 ).

3.

Descărcarea informaţiei (program, invitaţie) ataşată de DIB ULIM cu privire la
Sympozionul din 24 februarie 2017.
IX. PARTICIPĂRI

1. Participare în şedinţa SŞP ad-hoc din cadrul IŞE la examinarea tezei de doctor
habilitat în ştiinţe pedagogice a dlui Adrian GHOCOV, dr. în şt. ped . cu tema
“CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA
PROTEXTULUI” / 9 februarie 2017, participant E.Globa.
2. Lansare de carte “ MERSUL PE APĂ” autor Aurelian SILVESTRU,
/15 februarie 2017, locaţie: Biblioteca Municipală
B.P.Hasdeu , participant E.Globa
3. SYMPOSIA. INVESTIGATIO BIBLIOTHECA , ediţia a 9-a ( cu participare
internaţională) “BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR
UPD@TE v 3..0” /organizat şi desfăşurat de DIB ULIM, 24 februarie 2017,
participant E.Globa
X. CONCLUZII
Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei va continua buna colaborare cu comunitatea
ştiinţifică şi didactică a institutului privind realizarea activităţilor propuse pentru a îmbunătăţi
permanent imaginea Bibliotecii.

Şef Bibliotecă

GLOBA

Bibliotecar

ARMAŞU Luminiţa

28.02.2017

Elizaveta

