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Tehnologiile moderne oferă oportunităţi

pentru informarea

şi educarea utilizatorilor în procesul de învăţare.

Conform specialiștilor în educație, tehnologiile

au un mare potențial de a 

deveni actorul principal pe scena educaţiei

în secolul XXI.



Prof. Linda Darling-Hammond de la 

Universitatea Stanford zice, 

că tehnologia poate contribui semnificativ la progresul

educației dacă este utilizată cu înțelepciune.

Există nenumărate produse care vizează utilizarea noilor

tehnologii în învăţământul superior.

Orice activitate umană se bazeză pe

transmiterea şi utilizarea de informaţii



Asigură cu servicii de 
calitate conform 

necesităților utilizatorilor. 
Dezvoltă un sistem 
modern de resurse 

informaţionale, servicii și 
produse educaționale 

relevante fiecărei 
specialităţi, specializări.

• Livrarea electronică de 
documente

• Dezvoltarea catalogului 
partajat

• Dezvoltarea 
Repozitoriului 
Instituțional

• Interconectarea 
Repozitoriilor
Instituționale 

• Servicii bibliometrice

• Informarea/educarea
prin materiale video

BIBLIOTECA  UNIVERSITARĂ –

SURSĂ DE INFORMAȚIE AUTENTICĂ



Îmbunătăţirea comunicării dintre bibliotecă şi utilizatori are 

loc prin mesaje clare, coerente şi în timp util, 

folosind o gamă largă de canale de comunicare

Buletine informative

Expoziții tematice

Extinderea ariei serviciilor



Întreabă bibliotecarul

Reprezintă un serviciu de bibliotecă pentru utilizatorii aflaţi la distanţă.

Este doar ghidare şi orientare în găsirea informaţiei. RăspunsuL îl

primesc în funcţie de complexitatea cererii, cel mult 2 zile.

Se furnizează:

•referinţe bibliografice din cata-

loagele electronice şi tradiţionale

proprii sau din alte surse de infor-

mare ale Bibliotecii;

•informaţii generale privind Biblio-

teca (structură, adrese, condiţii de 

acces, orar, servicii etc.);

• Utilizarea acestui serviciu este gratuit;

• Fiecare cerere trebuie să cuprindă o singură solicitare;



Servicii noi pentru utilizatori

Formular DSI 

(Diseminarea selectivă a 

informaţiei)

Propuneri pentru achiziţie Livrarea de documente

Se furnizează la cerere:

•articole din publicaţii periodice

•articole salvate din bazele de date

•parţial capitole din cărţi (scanare)

Modul de livrare

prin e-mail (scanare sau preluare din 

bazele de date)



Catalogul ExLibris Primo

Asigură căutarea informaţiei concomitent 

în 7 cataloage ale bibliotecilor universitare partenere în

Proiectul TEMPUS „Modernizarea serviciilor informaţionale

pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor”, precum şi un șir de resu

rse externe precum: EBSCO, SpringerLink, HINARI, etc.

Accesând platforma Primo 

Utilizatorii obțin rapid informații

relevante și de calitate.



ORA - Open Research Archive USARB
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

Conţine:

• 3 004 titluri

• 1 073 autori

• 9 070 subiecte

Scop: crearea unui sistem sigur de

arhivare centralizată  a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice ale 

universitarilor  bălţeni în vederea 

acumulării, stocării, conservării şi  

diseminării informaţiei.

RI ORA USARB inițiat 

în anul 2012



Indexarea lucrarilor în baze de date, 

biblioteci și platforme deschise

CEEOL  https://www.ceeol.com

La moment sunt indexate două titluri 

de reviste Artă şi Educaţie

Artistică şi Confluenţe Bibliologice

în total 232 articole.

https://www.ceeol.com/




BIBLIOTECI DESCHISE / PLATFORME INFORMAŢIONALE

https://ru.scribd.com

https://issuu.com/bibliotecastiint

ificauniversitaraba

http://www.slideshare.net/libruniv

http://ru.calameo.com/accounts/1133349

https://openlibrary.org/people/librunivusb

https://ru.scribd.com/
https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
http://www.slideshare.net/libruniv
http://ru.calameo.com/accounts/1133349
https://openlibrary.org/people/librunivusb


Calameo

Publicații – 450

Vizualizări - 30 312 



PAGINA WEB
http://libruniv.usarb.md

Pentru o utilizare mai eficientă a 

resurselor informaționale şi 

informarea utilizatorilor, pe

pagina web a Bibliotecii Științifice 

USARB libruniv.usarb.md sunt 

disponibile 3 tipuri de 

videotutoriale, care 

informează şi  explică modalitate 

de accesare a unor instrumente 

cum ar fi: Catalogul ExLibris

PRIMO, RI ORA USARB,

etc.1. Videotutoriale de utilizare a serviciilor noi

2. Expoziții tematice în format video

3. Video spoturi informative 

1. Videotutoriale de utilizare a serviciilor noi

2. Expoziții tematice în format video

3. Video spoturi informative 

http://libruniv.usarb.md/
file:///C:/Users/bibliotecar/Desktop/Bazele_Cult_inf/libruniv.usarb.md
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VIDEO Actualmente, principiile de activitate ale BŞ USARB sunt: 

Informarea, crearea noilor servicii, operativitatea, 

ritmicitatea, sporirea vizibilităţii USARB .

Spoturi video informative
https://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw

https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU

Indexarea lucrărilor USARB în

baza de date CEEOLIndexarea lucrărilor USARB 

în Repozitoriul

European ZENODO

https://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw
https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU


https://www.youtube.com/watch?v=FTpeNPSSujU

https://www.youtube.com/watch?v=N6wkThVJUqs

Spoturi video informative

Spoturile video informative sunt un bun ghid pentru

studenți și profesori în fluxul informațiilor actuale.

https://www.youtube.com/watch?v=FTpeNPSSujU
https://www.youtube.com/watch?v=N6wkThVJUqs


Opinia Publică & Mass -Media 

https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=2
https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=4

Zece lucruri despre Biblioteca 
Universității din Bălți

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3511&t=%

2FLocuri%2FCultura%2FInfografic-Zece-lucruri-despre-Bibliotec

a-Universitatii-din-Balti-pe-care-probabil-nu-le-stiai

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3526&t=/

Locuri/Cultura/Video-MILIARDELE-DE-LA-BALI-de-cuvinte-din-B

iblioteca-Stiintifica-a-Universitatii-de-Stat-Alecu-Russo

MILIARDELE DE LA BĂLȚI 

– de cuvinte din Biblioteca Științifică a 

Universității de Stat „Alecu Russo”

https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=2
https://media.usarb.md/usarb-tv/#/lightbox&slide=4
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3511&t=/Locuri/Cultura/Infografic-Zece-lucruri-despre-Biblioteca-Universitatii-din-Balti-pe-care-probabil-nu-le-stiai
http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=3526&t=/Locuri/Cultura/Video-MILIARDELE-DE-LA-BALI-de-cuvinte-din-Biblioteca-Stiintifica-a-Universitatii-de-Stat-Alecu-Russo


Informarea şi formarea tuturor categoriilor de

utilizatori  în domeniul Culturii Informaţiei

Dezvoltarea abilităților de 
cultură a informației în

rândul studenților și
profesorilor, în vederea

îmbunătățirii studiului de 
calitate și de a extinde
accesul și utilizarea

informațiilor



Orarul promovării cursului Bazele Culturii 

informaţiei este plasat pe pagina web USARB

http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx 



Videotutoriale de utilizare a serviciilor

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/baza-de-date-ceeol?Itemid=339

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/repozitoriul-european-zenodo?Itemid=339

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/repozitoriul-institutional-ora-usarb?Itemid=339

Acţionând bannerul Cultura 

Informaţiei din pagina web a BŞ 

USARB, utilizatorii au acces la

ghiduri şi videotutoriale de

informare şi modalitatea de utilizare

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/baza-de-date-ceeol?Itemid=339
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/repozitoriul-european-zenodo?Itemid=339
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/repozitoriul-institutional-ora-usarb?Itemid=339


Videotutorial - Catalogul electronic LibUniv

https://www.youtube.com/watch?v=flaXgWgTd5Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=flaXgWgTd5Q&feature=youtu.be


Videotutorial

Repozitoriul Instituțional ORA USARB

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

https://www.youtube.com/watch?v=fU6h5UkOazw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fU6h5UkOazw&feature=youtu.be


Tutorialele video oferă posibilitatea utilizatorilor 

de a cunoaşte şi folosi o varietate de instrumente 

în diverse formate şi suporturi pe care le 

oferă noile tehnologii.

Partajarea tutorialelor video 

în social media ne arată un  

impact pozitiv de accesări  şi 

distribuiri. 
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https://www.useloom.com/

Ne permite accesul prin logarea din contul personal Google, 

descărcăm extensia în browserul Google Chrome pentru 

a începe înregistrarea.

https://www.useloom.com/


Expoziţii tematice în format video

BŞ USARB este  

„inima socieității informaționale” şi utilizezează

mijloace inovatoare pentru informarea utilizatorilor, stimulând

lectura şi  sporind imaginea Bibliotecii în comunitate, inclusiv  prin 

elaborarea expoziţiilor tematice în format video.



Expoziţii tematice în format video

Aplicaţia cu care este prelucrat  fişierul video pentru plasarea în 

pagina web, permite distribuirea materialului în social media 

şi respectiv contorizarea accesărilor. 

La fel mai jos este anexat şi accesul la  formatul ppt.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-on-line/video/contributiile-stiintif

ico-didactice-ale-profesorilor-si-bibliotecarilor-universitari-2017

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-on-line/video/contributiile-stiintifico-didactice-ale-profesorilor-si-bibliotecarilor-universitari-2017


Partajare în social media

Instituţia își

lărgește la maximum sfera

de influență, informând 

utilizatorii prin intermediul

rețelelor de socializare. 



Biblioteca Ştiinţifică USARB oferă servicii informative 

şi produse complexe, se adresează utilizatorilor, care-

şi doresc în secolul XXI informaţie clară, concisă, 

bine structurată, într-un peisaj info-documentar

diversificat ce a cunoscut evoluţii

şi modificări fără precedent. 

Şi după cum declară în revista Wired directoarea unei

biblioteci din Melbourne: 

„Un lucru pe care nu ni-l dorim este ca cineva care

intră în bibliotecă şi întreabă de Flickr, Facebook 

sau alte instrumente inovatoare, să nu fie întâmpinat

cu o privire nedumerită”.”




