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EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/ EXPOZIȚII VIRTUALE

• Odată cu dezvoltarea Internetului care permite accesul la orice tip de
informație în orice loc și în orice moment, Biblioteca are o nouă
categorie de utilizatori – utilizatori virtuali

Expoziția virtuală:

• serviciu de informare care permite dezvăluirea cât mai completă a
colecţiilor valoroase a Bibliotecii pentru utilizatori, ținând seama de
interesele și nevoile acestora

• o resursă unică de informații , o sinteză a expoziţiilor tradiționale,
considerată o formă tehnologică inovatoare de bibliotecă



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII 
VIRTUALE

• Expozițiile virtuale, precum și expozițiile tradiționale de
cărți, sunt demonstrații deschise ale diverselor documente
(cărți, reviste, fotografii etc.) selectate tematic și
recomandate pentru vizualizare, cunoaștere și utilizarea în
procesele educaționale și de cercetare.

• Expoziția virtuală este mobilă, compactă, informativă și
este un bun ghid pentru studenți și profesori în fluxul
informațiilor actuale.



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII 
VIRTUALE

• Cea mai des utilzată formă de prezentare a expozițiilor virtuale :
prezentare multimedia interactivă sau tip PowerPoint, deși acestea pot fi
făcute în format html, cu posibilitatea de legături hiperlegate, fapt care
face expoziția și mai informativă.

• Pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB sunt postate anual expoziții virtuale
care se concentrează pe teme educaționale și date importante ale anului ,
lunii, date mondiale, internaţionale, dedicate activităților de cercetare și
didactice ale bibliotecarilor, profesorilor, cadrelor didactice



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE

Perioada de pregătire:
• Definirea unei audiențe pentru care se pregătește o expoziție virtuală

• Alegerea temei și titlul expoziției virtuale

• Alegerea unui design pentru o expoziție virtuală

• Dezvoltarea unui plan virtual de expunere, selectarea rubricilor și sub-rubricilor
pentru fiecare parte a acesteia

• Selectarea documentelor valoroase ale Bibliotecii (pentru a fi cunocute de studenţi,
elevi...)

• Scanarea coperților cărților necesare, titlurile, părțile necesare ale textelor,
ilustrațiile, editarea tehnică și plasarea lor în diapozitive/sliduri ale expoziției virtuale

• Pregătirea textelor părților introductive și finale ale expoziției virtuale, semnăturile
ilustrațiilor, resursele bibliogrfice tradiţionale şi online utilizate, descrieri bibliografice
și a adnotări ale fiecărei cărți după caz, plasarea lor în diapozitive.

• Utilizarea ilustrațiilor și a altor materiale pentru expoziție de pe Internet, însoțită de
hiperlinkuri către aceste date care indică data solicitării lor.



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE

Tehnologia de pregătire a expoziţiei : 
• repartizarea pe secțiuni, 
• scrierea citatelor,
• inserarea elementelor suplimentare cum ar fi fotografii, 

desene, fapte despre autor sau subiect, 
• plasarea materialelor estetic



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII 
VIRTUALE
În comparație cu expoziţiile tradiționale, expozițiile virtuale oferă
utilizatorilor oportunități suplimentare:

• capacitatea de a vizualiza materialele din orice punct în care există
un computer;

• posibilitatea desfășurării permanente/perioadă/lună a expoziției;

• vizualizarea documentelor de un număr nelimitat de utilizatori(care 
nu le amenință siguranța); 

• abilitatea de a tipări materialul prezentat la aceste expoziții; 

• economie de spațiu .



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII 
VIRTUALE

Se ia în considerare faptul că :

• ,,Prezentarea electronică a informațiilor implică o manipulare
atentă a gamei de culori" 

• Soluțiile de design joacă un rol important. Alegerea corectă a 
fonturilor, culorilor, graficelor mărește atenția studenților, 
activează procesul de memorare a materialului.



O trăsătură distinctivă a expozițiilor virtuale este faptul că se folosește nu numai un  
număr de documente valoroase a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, ci și cantitatea necesară de 
materiale de pe Internet, care sunt însoțite de indicarea datei de contactare a site-ului:
http://libruniv.usarb.md

EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE

http://libruniv.usarb.md/


EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE



CALENDARUL DATELOR REMARCABILE
• Anul 2018 - Anul European Al Patrimoniului Cultural

• Anul 2018 - Anul Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Domnitor al Moldovei

• 2013-2020 - Deceniul Fuziunii Culturilor

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030

• Deceniul de Luptă Împotriva Deşertificării (Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă: Obiectivul 13. Acţiune asupra Climei

• Obiectivele de Dezvoltare Durabilă: Obiectivul 1. Fără Sărăcie; Obiectivul
2. Zero Foame.

• 2011-2020- DECENIUL BIODIVERSITĂŢII (Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă: Obiectivul 6. Apă curată şi igienă; Obiectivul 16. Viaţa pe
Pământ)



ZILE MONDIALE
• Declaraţia universală a drepturilor omului - (70 de ani (09.01.1948 -

2018)

• 26 aprilie - Ziua Proprietăţii Intelectuale

• 29 aprilie - ziua dansului

• 3 mai - Ziua Libertăţii Presei

• 19 mai - Ziua Sportului)

• 17 mai - Ziua Societăţii Informaţionale-Utilizarea Internetului

• 21 mai - Ziua pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare

• 31 mai - Ziua împotriva fumatului

• 5 iunie - Ziua Mediului

• 26 iunie - Ziua împotriva Consumului şi a Traficului ilicit de Droguri



• 10 SEPTEMBRIE - ZIUA DE PREVENIRE A SUICIDULUI

• 28 SEPTEMBRIE - ZIUA TURISMULUI

• 28 SEPTEMBRIE - ZIUA DREPTULUI DE A ŞTI

• 5 OCTOMBRIE - ZIUA PEDAGOGULUI

• 10 NOIEMBRIE - ZIUA ŞTIINŢEI

• 1 DECEMBRIE - ZIUA ANTI-SIDA

• 3 DECEMBRIE - ZIUA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

ZILE MONDIALE



ZILE INTERNAŢIONALE
• 9 MAI - ZIUA EUROPEI/VICTORIEI

• 15 mai - Ziua Familiei

• 15 mai - Ziua Latinităţii

• 21-27 mai- SĂPTĂMÎNA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI ARTISTICE, 
proclamată de UNESCO

• 8 mai - Ziua Muzeelor

• 1 iunie - Ziua Copiilor

• 26 iunie - Ziua împotriva Consumului şi Traficului ilicit de droguri

• 8 septembrie - Ziua Alfabetizării

• 22-28 octombrie -Campania Naţională de promovare a Accesului Deschis



• 2 OCTOMBRIE - ZIUA NON-VIOLENŢEI

• 4 OCTOMBRIE - ZIUA ANIMALELOR

• 24 OCTOMBRIE - ZIUA ONU

• 16 NOIEMBRIE - ZIUA PENTRU TOLERANŢĂ

• 10-17 NOIEMBRIE-ZILELE TINERETULUI ŞI STUDENTULUI

• 13 NOIEMBRIE - ZIUA EDUCAŢIEI COPIILOR NEVĂZĂTORI

• 5 DECEMBRIE - ZIUA VOLUNTARULUI

• 9 DECEMBRIE - ZIUA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

• 10 DECEMBRIE - ZIUA DREPTURILOR OMULUI

• 19 DECEMBRIE - ZIUA MIGRANŢILOR



ZILE NAŢIONALE
• Anul 2018 - Anul Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Domnitor al Moldovei

• 27 aprilie Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

• 10 MAI -Ziua Regalităţii în România

• 16 mai - Ziua Societăţii Informaţionale

• 28 mai - Ziua jocului

• 4 iunie - Ziua lucrătorului bancar

• 26 IUNIE - ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

• 30 iunie - Ziua Raţionalizatorului

• 2 iulie - Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt

• 9 iulie - Ziua Constituţiei R.Moldova



• 27 august - 27 august-Ziua Independenţei Republicii Moldova

• 31 august - Ziua Limbii Române

• 1 septembrie - Ziua Cunoştinţelor

• 24 septembrie - Ziua Economistului

• 3 OCTOMBRIE - Ziua Psihologiei

• 1 decembrie - Ziua Naţională a României



Expoziții virtuale ilustrative live, luminoase și dinamice publicate
pe site-ul Bibliotecii Ştiinţífice USARB



Elementele tradiţionale armonizate cu  tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale au 
propus utilizatorilor   o serie de expoziţii on-line cu multe noutăţi în domeniul cărţilor: 6  
expoziţii  tematice de carte rară ilustrative, luminoase, dinamice şi atractive pe site-ul Web al 
Bibliotecii http://libruniv.usarb.md, prezentate mediului academic şi nu numai.

http://libruniv.usarb.md/


Trebuie remarcat faptul că expozițiile virtuale pot fi folosite
nu numai în procesul educațional, ci și în alte evenimente
informative, educaționale și internaționale ale instituţiei.



EXPOZIŢII TEMATICE ON-LINE/EXPOZIȚII VIRTUALE

Biblioteca are o misiune specială:

• să furnizeze informații calitative ale umanităţii prin expoziții virtuale care 
deschid utilizatorilor oportunități de informare/informații complet noi



Expoziţii tematice on-line/Expoziții virtuale

• Astfel, expozițiile virtuale au devenit o resursă electronică indispensabilă
în procesul de învățământ universitar, care îndeplinește sarcina de a 
pregăti specialiști moderni de înaltă calificare. Acestea conțin informații
tematice colectate, care sunt necesare pentru viitorii specialiști.



MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!


