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I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Întroducerea în bibliografie I”, este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate 
conform planului de învățământ aprobat de Ministerul Educației și Ministerul Culturii la data de 21.09.2016 
Nr. de înregistrare SC 109/16.  
 
Modulul ,,Întroducerea în bibliografie I” prevede studierea elementelor din știința bibliologică despre 
apariția, dezvoltarea și rolul bibliografiei în viața societății. Importanța studierii modulului ține de formarea 
la elevi a cunoștințelor despre: obiectul de studiu și date generale despre bibliografie, istoria și apariția 
bibliografiei. 
 
Studierea modulului ,,Întroducerea în bibliografie I”, contribuie la formarea la elevi a competențelor 
profesionale de gestionare eficientă a informației, dezvoltarea abilităților informaționale în organizarea 
informării bibliogafice.  
 
Pentru formarea competențelor specifice modulului în cauză elevul trebuie să dețină cunoștințe și abilități 
achiziționate. Cunoștințele și abilitățile obținute pe parcursul studierii modulului vor servi ca fundament 
pentru formarea profesională a elevilor în cadrul unității de curs: „Biblioteconomie”,  „Relații cu publicul”,  
„ Organizarea fondului”. 

 
Scopul general al modulului constă în studierea fundamentelor teoretice ale bibliografiei, formarea 
competențelor profesionale la nivelul cerințelor actuale în procesul educațional de calificare medie. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul „Întroducerea în bibliografie I”, are un rol esențial atât în formarea inițială, cât și cea continuă a 
specialistului din domeniul biblioteconomic și știința informării. Toate conceptele modulului au la bază 
elemente din știința bibliografică,activitate și informare.  
 
Specialistul format face apel la diferențierea formelor și metodelor existente în informarea bibliografică, 
clasificarea genurilor bibliografiei ca domeniu de activitate, cunoașterea proceselor informării bibliografice. 
 
Atitudinea și comportamentele caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestui modul vor 
contribui la desfășurarea unor activități: prezentări, elaborarea referatelor, listelor de recomandare a 
lecturii, servicii ON-Line. 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Identificarea noțiunilor, termenilor, proceselor teoretice fundamentale ale științei bibliografice. 

CS2. Utilizarea diverselor genuri de documente și forme de informare în bibliotecă. 

CS3. Sistematizarea formelor informării bibliografice. 

 
IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

I 60 30 15 15 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Noțiune, termeni, procese teoretice ale bibliografiei 

UC1. Utilizarea noțiunilor și terminologiei 
modulului. 

1. Noțiune de bibliografie. 

2. Obiectul de sudiu. 

3. Bibliografia ca ramură a bibliologiei. 

4. Forme de fixare a informației. 

5. Clasificarea publicațiilor bibliografice. 

A1. Identificarea noțiunilor, termenilor. 

A2. Nominalizarea conceptelor. 

A3. Definirea noțiunilor. 

A4. Clasificarea formelor de fixare. 

A5. Analiza publicațiilor bibliografice. 

2. Funcțiile principale ale informării bibliogafice. 

UC2. Recunoașterea necesităților documentare și 
bibliografice. 

 

6. Necesitățile generale, individuale și în grup a 
utilizatorilor. 

7. Calitatea informării bibliografice. 

8. Informarea bibliografică ca termen științific. 

A6. Analiza situațiilor. 

A7. Aprecierea, evaluarea. 

A8. Identificarea termenului. 

3. Forme ale informării bibliografice. 

UC3. Caracterizarea formelor informării 
bibliografice. 

9. Comunicarea bibliografică. 

10. Înregistrarea bibliografică. 

11. Descrierea bibliografică. 

12. Indici bibliografici 

A9. Redarea mecanismului de comunicare. 

A10. Generarea de idei. 

A11. Exlorarea tehnicilor de înregistrare. 

A12. Realizarea descrierii bibliografice 

A13. Crearea planului-prospect al organizării unui 
indice- bibliografic 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Noțiune, termeni, procese teoretice ale 
bibliografiei. 

10 5 5 

2. Funcțiile principale ale informării bibliografice. 10 5 5 

3. Forme ale informării bibliografice. 10 5 5 

 Total 30 15 15 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Noțiune, termeni, procese teoretice ale bibliografiei. 

1.1. Istoria apariției bibliografiei . 

1.2. Etape ale comunicării umane. 

1.3. Adnotarea publicațiilor. 

1.4. Organozarea unui rezumat la o 
lucrare. 

1.1. Referat. 

 

1.2. Portofoliu. 

 

 

1.3. Rezumat. 

Prezentarea 
informației. 

Selectarea 
surselor 

 

Prezentarea 
temei. 

 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 1-2 

 

Săptămâna 3-4  

 

 

Săptămâna 5 

 

Săptămâna 6-7 

 

2. Funcțiile principale ale informării bibliografice. 

2.1.  Enumerarea funcțiilor informării 
bibliografice. 

2.2.  Informarea bibliografică ca 
termen științific. 

2.1. Un studiu. 

 

2.2. Referat. 

Prezentare și 
comunicare. 

Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 8 

 

Săptămâna 9-10  

 

 

3. Forme ale informării bibliografice. 

3.1. Rolul bibliografiei în societatea 
informațională. 

 

 

3.2.  Forme și metode ale informării 
bibliografice. 

3.1. Studiu de caz. 

 

 

3.2. Proiect de grup. 

Prezentarea 
informației . 

 

Demonstrarea 
proiectului 

Săptămâna 11-12 

 

 

Săptămâna 13-15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate. 

1. Organizarea unei adnotări la o carte. 
2. Organizarea rezumatului la lucrarea propusă. 
3. Sistematizarea indicilor auxiliari la un indice bibliografic. 
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4. Oformarea pliantei. „Listă de recomandare a literaturii”. 
 

IX. Sugestii metodologice 
 La selectarea metodelor și tehnicilor de predare-învățare- evaluare se va promova o abordare specifică, 
bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului și dezvoltarea încrederii în sine. 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. Noțiuni, termeni, procese 
teoretice ale bibliografiei. 

 

 Expunerea 

 Explicația 

 Comparația 

 

 Prezentarea 

 Conștientizarea 

 Comparația 

2. Funcțiile principale ale informării 
bibliografice. 

 Comunicare scrisă 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Referat 

 Studiul de caz 

 Problematizarea 

3. Forme ale informării 
bibliografice. 

 Test 

 Comunicare 

 Demonstrarea 

 Prezentarea 
informației 

 Selectarea informației 

 
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea pune în evidență măsura în care se formează competențele specifice unității de curs 
Evaluarea formativă și finală  prezintă volumul de cunoştinţe, competenţele şi abilităţile obținute de elev  în 
cadrul orelor. Se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul semestrului. La sfîrșitul 
semestrului elevii vor susține proba scrisă- examen. 
Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat  Selectarea surselor informative. 

 Coerența și logica expunerii. 

 

2. Materialul studiat independent. 
Conspecte, adnotări, rezumate, liste 
de recomandare, textul revistei 
bibliografice. 

 Corectitudinea modelării conspectelor. 

 Corectitudinea organizării și oformării listelor 
bibliografice, adnotărilor și rezumatelor. 

 Petrecerea revistelor bibliografice. 

3. Portofoliul modulului  Conținutul portofoliului. 

 Materiale necesare. 

 Structura materialelor. 

 Oformarea 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Literatură de specialitate ( Legislația în vigoare, manuale, ghiduri, fond de 
referință,fișiere, presa periodică de specialitate) 

2. Portofoliul catedrei 
3. Portofoliile elevilor 
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4. Material didactic-intuitiv, planșe, scheme. 
5. Proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de interne. 
6. Suporturi pentru expoziții de carte. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei. 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Arion, Liuba. Introducere în bibliografie și 
cultura informăriii.- Ch.:Univers Pedagogic, 
2007.-135p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 5 

2. Banciu, Doina Informatizarea bibliotecilor- 
concepte și practici.- București: ed.UB, 
2001.- 193p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 3 

3. Ghinculov, Silvia. Managementul 
informațional în instit. Infodocumentare.-
Ch.: Epigraf, 2007.- p.71-94 

 Biblioteca 8 

4. Buluța Gheorghe, Biblioteca azi: informare 
și documentare. Tîrgoviște, 2004.-192 p. 

 Biblioteca 3 

5. Horvat, Sălăuc Întroducere în 
biblioteconomie : Bucureșri, 1996.-p. 158-
200 

 Biblioteca  

CDI„M. Sadoveanu” 

 

6 

6. Porumbeanu., Octavian Utilizatorii și 
intermediarii de informații în epoca 
contemporană: București, 2008.- p.26-80 

CDI„M. Sadoveanu” 2 

7. Țurcan, Nelly. Bibliografia intermediar în 
sistemul comunicării documentare: Ch.: 
2005.-p.5-134 

 Biblioteca 

 

CDI„M. Sadoveanu” 

5 

8 http://www. Academos. Asm.md/ 

 

 

9. http://www.ams.org/publication/on-line-books/ 

10. http://www. Dialog. com 
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