
INFORMAŢII 
pentru studenţii anului I prezentate de Bibliotecarii-responsabili de relaţiile cu 

Facultăţile  în tururi prin spaţiile Bibliotecii 

Bine aţi venit la Biblioteca Ştiinţifică USARB! 

Vă adresăm sincere felicitări din partea bibliotecarilor universitari cu prilejul integrării în 
comunitatea universitară, la fel şi a utilizatorilor Bibliotecii noastre. 

Ce trebuie să ştiţi despre aceasta instituţie, în care veţi veni timp de 3-4 ani de studii 

de licenţă, master şi veţi mai reveni şi după absolvirea Universităţii 

Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centru informațional multifuncțional pentru educație şi 
cercetare, bază a dezvoltării intelectuale, fondată în anul 1945, clasată de Guvern la categoria 
superioară, este una dintre cele mai importante şi mari biblioteci, unica de aşa tip în Nordul Republicii 
Moldova. 

„În anul 1986, în centrul campusului universitar, a fost inaugurat un splendid bloc al bibliotecii, 
incomparabil şi unical…din republică …” (Popa I., Regina Cărţii in Nord, Biblioteca Universităţii din 
Bălţi // Literatura şi arta, 2003, 31 octombrie). „Una dintre cele mai mari biblioteci universitare din 
Europa de Est…, menţiona revista ONU în Moldova, 2001, nr. 4 (9), cu prilejul deschideriii Centrului 
de documentare a ONU la Bibliotecă în anul 2001. 

Amplasată pe patru nivele, cu o suprafaţă de circa 6 000 m2, Biblioteca oferă spaţii şi condiţii 
comode de lucru în 4 săli de împrumut, 12 săli de lectură (toate cu WI-FI ) cu peste 790 locuri, inclusiv: 
Mediateca, Referinţe Bibliografice, Centrul de Documentare al ONU, Centrul de Informare al Uniunii 
Europene (EUi), Punctul de Informare Documentare NATO, Bibliotecă Depozitară Regională a 
Băncii Mondiale, Centrul de Informare al României. 

Patrimoniul Bibliotecii înglobează la 01.01.2022: colecţii enciclopedice: 1 009 952 
u.m. în peste 312 mii titluri în 57 de limbi, valoarea căreia estimează la peste 14 milioane de 

lei. În anul 2021 utilizatorii bibliotecii au avut acces la 150 titluri de publicaţii seriale (inclusiv 
donaţiile) din RM, România, Rusia, Marea Britanie, Franţa, Germania, Ucraina, SUA în diverse 
domenii : economie, drept, ştiinţe pedagogice, psihologie, ştiinţe reale, limbă, literatură etc. 

Structura colecţiilor după limbi: limba română - 26%, limba rusă - 62%, limbile străine -12%. 

Colecţii speciale: Carte Rară, Carte cu autograf, Teze şi autoreferate, Documente de 
muzică tipărită, Documente audiovizuale; Documente electronice CD, DVD, Depozitul Obligatoriu 
Universitaria (lucrările profesorilor şi bibliotecarilor USARB). 

La dispoziţia utilizatorilor sunt colecţiile formate în timp, inclusiv provenite din donaţii: 
Internaţionale: Fondul WILHELMI, Colecţia Institutului Goethe - Bucureşti, Fondul Asociaţia Pro 
Basarabia si Bucovina, Filiala „Costache Negri”, Galaţi, Colecţia IOAN NICORICI, Fondul Institutului 
Cultural Român, Fondul AGEPI, Colecţia Lituania, Fondul de publicaţii periodice din proiectul The 
Journal Donation Project (JDP), SUA, din bibliotecile particulare: Colecţia Mircea Druc, Colecţia Ioan 
Călin Dumitriu, Colecţia Daniela Gîfu, Colecţia Nicolae Varnay (România), Colecţia Dr. Leonid 
Gheorghian (Germania); Colecţia Dan-George Dumitrescu (Suedia), Colecţia Pavel Proca ( R. 
Moldova), Colecţia Mircea Filip (România), Colecţia Iulius Popa (R.Moldova), Colecţia Mircea Ioniţă 
(R. Moldova). 
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Resursele informaţionale tipărite ale Bibliotecii sunt suplimentate de documentele 
electronice prin abonarea la bazele de date EBSCO, SpringerLink, fiind oferit accesul la 
documentele electronice din 104 baze de date internaţionale şi naţionale la care are acces gratuit sau 
abonament cu acces la 183 548 e-reviste şi 1 385 541 e-cărţi. 

Bibliotecarii elaborează şi actualizează 5 baze de date instituţionale: Catalogul electronic 
PRIMO ExLibris (catalog partajat a 7 biblioteci universitare din RM, softul ALEPH), ce conţine mai 
bine de 441 650 de înregistrări bibliografice, peste 79 % din toate titlurile de resurse informaţionale 
deţinute; Arhiva Instituţională Open Recearch Arhive (ORA) USARB - circa 4 582 de  înregistrări; 
SumarScanat (sumare digitizate ale revistelor şi cărţilor în limbile engleză, germană, franceză şi 
rusă.); Opere muzicale în format MP3 (titluti de lucrări muzicale şi discuri de vinil); Biblioteca Digitală 
(serviciu on-line care arhivează curriculumurile universitare şi conţinuturi create de autori din afara 
instituţiei). 

Lucrările universitarilor bălţeni sunt indexate în baze de date internaţionale, repozitorii, 
biblioteci deschise, cataloage şi platforme informaţionale: Zenodo (Comunitatea USARB), CEEOL, 
IBN, eLibrary.ru, OpenLibrary, Issuu, Calameo, Scribd, Slideshare, Academia.edu, fapt care a 
contribuit la sporirea ratingului, vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor bălţeni, inclusiv prin 
aplicarea indicatorilor sciento-bibliometrici şi deschiderea conturilor în ID ORCID pentru cadrele 
didactice, cercetătorii USARB. 

Biblioteca oferă o gamă largă de servicii: Împrumut de resurse informaţionale tipărite 
la domiciliu; împrumut pe loc, în incinta bibliotecii în săli de lectură specializate pe domenii de 
ştiinţă; acces la Internet prin intermediul echipamentului Bibliotecii; acces la Internet 
de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a Bibliotecii; consultarea repozitoriului 
instituțional ORA USARB şi a bibliotecii digitale; acces şi consultarea bazelor de date create sau 
achiziționate de bibliotecă; servicii de informare şi cercetare bibliografică (Zilele Catedrelor, 
Zilele Informaţiei, Lunarul  Licenţiatului/ Masterandului/ Doctorandului, Salonul editorial 
Universitaria, e-buletine informative ale noilor achiziţii, Diseminarea Selectivă a 
Documentelor); servicii bibliometrice; instruirea utilizatorilor cu ajutorul mijloacelor electronice; 
instruirea non-formală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale; servicii de utilitate interactivă, 
inclusiv servicii pe rețele sociale, bloguri, wiki; audiţii muzicale, reviste bibliografice, lansări de 
carte, expoziții ale colecțiilor proprii, expoziţii online, videospoturi pe YouTube, TV 
clipuri informative, oferirea materialelor promoționale ale Bibliotecii.  

Organizarea Programelor infodocumentare, activităţi în cadrul cluburilor, saloanelor: 
Zilele Universităţii, Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile; Zilele Culturii, Zilele 
Tineretului, Zilele ONU, Zilele Dreptului de a Şti, Săptămâna internaţională OPEN  ACCESS, 
Săptămâna Educaţiei Deschise, Clubul de discuţii ONU, Clubul Cărţii, Salonul Muzical.   

Echipament tehnic: 105 staţii de lucru (calculatoare) conectate la Internet, imprimante 
multifuncţionale, scanere, copiatoare, table interactive, proiectoare, televizoare, audio şi 
videocasetofoane, poştă pneumatică, lifturi. 

 Cine sunt utilizatorii noştri? 

Anual Biblioteca deserveşte peste 4 500 utilizatori activi: studenţi, cadre didactice, 
masteranzi, doctoranzi, elevi. În 12 săli de lectură, cu acces liber la raft, inclusiv WiFi, pot consulta / 
accesa / cerceta simultan 793 de cititori iar în cele 4 săli de împrumut la domiciu se pot lua cărţi cu 
dreptul de a fi scoase din Bibliotecă. 80 % din toate împrumuturile se efectuează în săli de 
lectură, or cărţile şi publicaţiile periodice au devenit foarte scumpe, preţul unei cărţi în mediu se 
ridică la 150-200 lei. Astăzi nu se cumpără cantităţi mari de carte, doar 1-2 exemplare, iată de ce 
cărţile editate în anii `90 ai secolului trecut şi primul deceniu al mileniului 3, se pot regăsi, cu 
precădere, în săli de lectură. 

Dacă vă interesează mai multe din istoria Bibliotecii, vizitați Muzeul Bibliotecii, „Memorii peste 
timp” (parter) unde veţi vedea şi primul calculator cu care a început crearea Catalogului electronic. 
Chiar dacă nu mai uimeşti pe nimeni cu calculatoarele, menţionăm că nu toate bibliotecile din 
R.Moldova, inclusiv şi bibliotecile universitare astăzi pot oferi utilizatorilor săi servicii electronice şi o 
bază de date bibliografică, care oglindeşte circa 79% din toate titlurile deţinute. 

Catalogul Electronic cu 441 650 înregistrări bibliografice este expus on-line pe platforma 
PRIMO ExLibris. De pe portalul Primo ExLibris aveţi acces concomitent la cataloagele a 7 
biblioteci universitare din RM, la bazele de date abonate precum şi la cele mai actuale informaţii 



din Internet conform solicitărilor Dvs. 
Accesând Pagina Web a Bibliotecii http://libruniv.usarb.md/ de la orice computer din 

Bibliotecă, de la domiciliu, de la catedra universitară, la telefon, puteţi afla ce cărţi şi reviste deţine 
Biblioteca, care sunt ultimele achiziţii în Bibliotecă ori care site-uri şi resurse  tematice pot fi vizitate 
pentru a regăsi cât mai multe informaţii necesare. De asemenea, puteţi face un tur prin spaţiile 
Bibliotecii şi ale Universităţii. 

Implicaţii în Proiecte Internaţionale 

Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost implicată în mai multe Proiecte Internaţionale: 
1. Dezvoltarea resurselor informaţionale pentru Centrul de Informare al României (Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni, 2017, 2019); 
2. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneriatul dintre Norvegia 

şi Moldova) (2016 -2019); 
3. ERASMUS + Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în 

Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea 
bibliotecilor, (2015 -2018); 

4. Tempus – Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor 
MISISQ (2013 - 2016) 

Realizarea proiectelor contribuie la modernizarea Bibliotecii şi deschiderea de noi servicii şi 
oportunităţi pentru utilizatori. În cadrul Proiectului Tempus – MISISQ (2013-2016), de exemplu, 
bibliotecarii bălţeni au participat la crearea unui spaţiu academic unic: Catalogul Partajat pe 
platforma ExLibris PRIMO, Repozitoriu instituţional, au consolidat acţiunile de promovare a cursului 
Bazele Culturii Informaţiei. 

Biblioteca propune date despre resursele informaționale, serviciile și facilitățile oferite prin 

blogurile Biblioteca în dialog cu cititorii http://bs-usarb.blogspot.md/, Centrul de Informare al 

României https://cirbalti.wordpress.com/, inclusiv furnizarea prin e-mail. În acest sens, Va solicităm 
adresele Dvs. de e-mail pentru a Vă oferi informaţii despre achiziţiile de carte, expoziţii, evenimente, 
etc. 

Pentru a fi mai aproape de Dvs., pentru a comunica și partaja serviciile şi produsele sale, 
Biblioteca a creat spaţii virtuale personalizate pe reţelele sociale Facebook, Twitter, Youtube,  
Slideshare, Delicious, Pinterest, Ok, Instagram, Telegram, Linkedin, în Enciclopedia deschisă 
Wikipedia. Vă invităm să Vă abonaţi la aceste profiluri pentru a beneficia de conţinuturi educaţionale
relevante procesului de studiu şi socializare. 

La intrare în Bibliotecă sunteţi obligaţi să prezentaţi Permisul de Intrare. Pentru ca să ştiţi ce 
resurse şi unde se pot găsi, orice vizită în Bibliotecă trebuie s-o începeţi de la sala de Referinţe 
Bibliografice (parter) unde întotdeauna se află bibliotecarul de serviciu care Vă oferă consultaţii, Vă 
asistă / orientează în căutarea / selectarea şi regăsirea informaţiilor. De asemenea, puteti apela la 
serviciul Întreabă bibliotecarul 
http://libruniv.usarb.md/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=191&lang=ro 
de pe site-ul Bibliotecii, sau prin serviciu interactiv Bibliotecarul on-line, care reprezintă un live chat 
şi răspunde într-o formă simplificată la întrebările utilizatorului privind informaţii generale despre 
Bibliotecă precum: structură, condiţii de acces, servicii, orar,  etc. 

La Parter se află două săli de împrumut: 

Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică unde se localizează Biroul 
de Permise. Informare. Evidenţă. Utilizatorul nou înscris primeşte Permisul de intrare laminat cu 
barcod care este personal, codificat şi netransmisibil. Timp de 2 săptămâni toţi studenţii-novice 
intră în posesia unor astfel de permise (la preţul de 30 lei), pe care îi achitaţi (banii îi adună şeful 
grupei) la Moldindconbank, Moldova Agroindbank numai după ce vi se eliberează un bon special 
de la Biroul de Permise. Informare. Evidenţă. 

Şeful grupei prezintă lista studenţilor înmatriculaţi în anul I conform modelului: facultatea, 
specialitatea, grupa, numele, prenumele, adresa domiciliului, nr. telefon fix, mobil, e-mail. 

http://libruniv.usarb.md/
http://bs-usarb.blogspot.md/
https://cirbalti.wordpress.com/
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Ce se poate întâmpla, dacă transmiteţi cuiva Permisul DVS? 

Se suspendează dreptul de acces la toate serviciile Bibliotecii pentru ambele persoane 
implicate pe o perioadă de 30 zile cu retragerea permisului pe acelaşi termen, cu specificarea 
respectivă în baza de date Utilizatorul. 

Sala de împrumut nr. 1 deţine documente pe diverse domenii; dicţionare enciclopedice, 
explicative, tematice, bilingve; opere beletristică şi critici literare în limbile română, rusă, ucraineană. 
Termenul de împrumut pentru un document: 10 zile - documente foarte solicitate, unicate şi reviste; 
20 zile - beletristică; 30 zile - documente ştiinţifice. 

În sălile de împrumut veţi putea rezerva documentele de bibliotecă care nu sunt disponibile 
la momentul solicitării, veţi putea prelungi termenul lor de împrumut. 

La Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice veţi împrumuta documente 
(manuale compendii, metodici de studiere pe diverse domenii în limbile română, engleză, rusă, 
ucraineană) pe un semestru sau un an de studiu. 

Biblioteca oferă spațiu pentru comunicare non-formală (discuții, dezbateri etc.), studiu 
individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, pregătirea temelor pentru acasă etc.). 
Respectaţi Regulamentul Bibliotecii Privind Drepturie şi Obligaţiile Utilizatorilor
http://libruniv.usarb.md/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=236&l
ang=ro, afişat pe site-ul Bibliotecii în rubrica Informaţii utile. 

Ce trebuie să cunoaşteţi şi să îndepliniţi atunci când solicitaţi o carte  
pentru  a o consulta în sala de lectură ori pentru a o împrumuta la domiciliu 

La primirea cărţii, răsfoiţi-o şi convingeţi-Vă că nu-i lipsesc foile, nu sunt sublinieri, nu sunt 
decupate desenele ori schemele. Comunicaţi bibliotecarului orice defecţiune, în caz contrar  veţi 
fi responsabil la restituirea ei şi va trebui se recuperaţi prejudiciul. 

Cartea de la Biblioteca noastră se deosebeşte de altele după următoarele elemente:
ştampila pe versoul foii de titlu şi la pagina 17, codul de bare – barcod, alături de numărul de
inventar, fişa de restituire a cărţii, buzunăraşul şi fişa cărţii. Fişa cărţii este ca un buletin de identitate 
al cărţii şi este documentul pe care semnează cititorul la împrumutul ei. Atunci când se va lucra cu 
scanerul şi când vom fi siguri că sistemul Aleph funcţionează perfect, nu va mai fi nevoie să se 
semneze pe fişa cărţii, iar barcoda cărţii va deveni elementul principal după care se va împrumuta ori 
scade cartea. 

Distrugerea ori pierderea barcodei se egalează cu distrugerea cărţii în 
întregime, deaceea se achită o penalizare de 50 lei 

În cazul când cartea a fost pierdută ori mutilată, utilizatorul este obligat să recupereze 
prejudiciul prin aducerea unei publicaţii similare, procurarea unui document la preţul actualizat, de 
care are nevoie Biblioteca conform profilului său. Unicatele şi cele mai solicitate documente sunt 
xerografiate din contul utilizatorilor. 

Din sălile de lectură cărţile nu se împrumută la domiciliu, de aceea ele nici într-un caz nu se 
scot în afara sălii. Dacă doriţi să faceţi copii din ele, neapărat anunţaţi bibliotecarul şi mergeţi la sala de 
Împrumut nr. 2 pentru 30 de minute. 

La finele fiecărui an de studii, după sesiune, înainte de a pleca în vacanţă, în cazurile de 
exmatriculare şi la absolvire, sunteţi obligaţi să Vă achitaţi cu Biblioteca. 

Până la 16 iulie aveţi grijă să restituiţi cărţile la toate sălile de împrumut, altfel veţi rămâne 
restanţier la Bibliotecă şi în noul an de învăţământ nu veţi avea acces la serviciile Bibliotecii pe o 
perioadă de la 1- 6 luni din momentul achitării. Datele privind încălcarea Regulamentului,  precum 
şi sancţiunile aplicate se înregistrează în Baza de date Utilizatorul şi se transmit la Decanate. 

Biblioteca oferă un mediu favorabil lecturii şi culturii în general. Ea reprezintă locul unde poate 
avea loc comunicarea directă între autor şi cititor (saloane, lansări de carte, etc.). Acest lucru nu 
poate fi niciodată compensat cu ajutorul Internetului. Chiar dacă Internetul poate reuni un volum 
foarte mare de informaţii, ea este prezentată uneori foarte haotic şi nu de fiecare dată oferă o 
credibilitate cu cea a cărţilor. De aceea consultarea resurselor informaţionale constituie o 
activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a 

http://libruniv.usarb.md/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=236&lang=ro
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limbajului propriu. Oamenii care au o lectură bogată se deosebesc de ceilalţi: experienţa de viaţă 
este mai temeinică, gama sentimentelor pe care le trăiesc este mai variată. 

Pentru încălcarea obligațiilor la beneficierea serviciilor de bibliotecă, utilizatorului îi 
poate fi aplicată răspunderea contravențională conform Codului contravențional al Republicii 
Moldova. 

Faptele de distrugere / degradare, de sustragere (furt) a cărţilor, a altor bunuri materiale, de 
utilizare incorectă a calculatoarelor, de comportament neadecvat, necivilizat în Bibliotecă, de 
brutalizare a personalului Bibliotecii, suscită nu numai suspendarea dreptului de a mai beneficia 
de serviciile Bibliotecii, dar chiar de-a fi exmatriculat din Universitate. Informaţia despre încălcările 
comise se transmite administraţiei Bibliotecii, care la rândul său o comunică Decanilor şi
Rectoratului. 

În caz de pierdere sau deteriorare totală sau parțială a documentelor de bibliotecă, 
utilizatorul va restitui bibliotecii un exemplar identic sau va achita contravaloarea, la zi, a 
documentului pierdut sau deteriorat și va achita amenda stabilită de Codul contravențional al 
Republicii Moldova. 

În cazul restanţelor de la Facultate, trebuie să veniţi la Bibliotecă şi să solicitaţi prelungirea 
termenului de utilizare a documentelor împrumutate. 

Acordaţi o atenţie deosebită expoziţiilor de documente din sălile de lectură şi împrumut la 
domiciliu, datorită lor veţi lua act de faimoasa comoară a Bibliotecii. Citiţi Breviarul Informativ, urmăriţi 
Teleinformaţiile (informaţii privind structura şi serviciile Bibliotecii, programul manifestărilor ştiinţifico 
-culturale, foto-eseuri ale manifestărilor promovate, videoclipuri cognitive şi de loisir). 

Pentru Dvs Biblioteca este disponibilă 52 ore pe săptămână, 9 ore pe zi de la 9.00 până  
la 18.00 (sălile de lectură), sălile de împrumut la domiciliu - până la 17.00; sâmbătă - plecaţi acasă, 

vă odihniţi, iar duminică de la 9.30 până la 17.00 din nou. 

. 

Vă aşteptăm la Bibliotecă! 

Aculina MIHALUŢA, directoarea adjunctă  a BŞ USARB, e-mail: aculina12@mail.ru 

Ludmila RĂILEANU, şefă serviciu, Secţia de Relaţii cu publicul, 
e-mail: nycoli@mail.ru 
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