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Nr.d/r

Activităţi realizate

Probleme spre soluţionare

1.

Acordarea asistenţei informaţionale Proiectelor de cercetare, cadrelor didactice în Probleme spre soluţionare la moment nu sunt
perioada stagiilor de formare profesională, masteranzilor, doctoranzilor.
În cadrul acestei activităţi s-â realizat 20 colecţii de resurse informaţionale la
subiectele solicitate de utilizatori.

2.

În ajutorul personalului didactic şi ştiinţific al institutului cât şi cadrelor didactice
de la activitatea de formare profesională s-a realizat 3 Note informative, care au
inclus informaţii utile, oferind răspunsuri concrete şi soluţii la diverse subiecte
solicitate.
În casdrul Proiectului de cercetare s-a documentat Monitorul Oficial al RM. În
contextul cercetării s-au determinat actele legislative ( legi, Hotărîri...) care prezintă
interes pentru realizarea activităţii de formare profesională şi activităţii de cercetare
a institutului.
Actele legislative, necesare în realizarea activităţilor, au fost remise în subdiviziuni
(format Xerox) spre informare şi aplicare. În total 8 Acte legislative remise în
subdiviziuni.
În contextul Proiectului Documentarea publicaţiilor periodice şi ştiinţifice s-a
documentat revistele ştiinţifice de specialitate, şi s-a completast Suportul
informaţional şi metodologic al fiecărui autor/colaborator al catedrei sau sector. În
total selectate 35 articole ştiinţifice
S-a organizat şi realizat în parteneriat cu catedra Educaţie Socială ,Artistică şi
Tehnologică, Întâlnirea cu scriitorul, cercetătorul şi istoricul IURIE
COLESNIC „CARTEA are misiunea de a educa”. Obiectivul: Cunoaşterea

3.

4.

5.

-

-

-

-

Basarabiei necunoscute.
S-a realizat Expoziţia „ IURIE COLESNIC - scriitor, poet, publicist, scenarist,
editor, critic şi ictoric literar” în cadrul întâlnirii cu scriitorul. La expoziţie a fost
prezentate 25 documente istorice. Expoziţia a inclus 5 compartimente.
Pentru data de 28 martie : Lansarea cărţii „Sufletul meu şi-a găsit alinarea în
Cuvânt... autor Ion SOLTAN. Lansarea cărţii nu este planificată, la solicitarea
autorului.
Pe parcursul lunii martie
 vizite în Bibliotecă: 121
 Documente împrumutate: 288 de volume

6.

7.

8.

Se realizează clasificarea, documentarea, descrierea publicaţiilor, introducerea lor
în cataloage şi fişiere.

9.

PROPUNERI
Nr.d/r
1.

La moment nu sunt.

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.
7.

-
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