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I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Bibliografie II”, 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 ,, Bibliografie II” prevede studierea principiilor de organizare a informării bibliografice în biblioteci, 
subiectul și scopul activității bibliografice,importanța informarii bibliografice în condițiile economiei de 
piață și de trecere la societatea  informatională. 

 Scopul modulului constă în formarea competentelor profesionale ale viitorilor specialiști în determinarea 
structurii și particularitățile de organizare și functionare a aparatului informativ –bibliografic, în 
indentificarea bibliografiei ca domeniu de activitate în lumea contemporană.  

Pentru parcurgerea cu succes a acestui modul elevul trebuie să stăpînească competențele deja formate și 
dezvoltate în cadrul unităților de curs: 
S.01.O.023 Întroducerea în biblioteconomie. 
S.01.031 Întroducerea în bibliografie. 
Studierea modulului contribuie la formarea la elevi a competențelor profesionale de gestionare eficientă a 
informației, dezvoltarea capacităților și abilităților de informare a utilizatorului. 
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 „Bibliografie II”, 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 competent face apel la mijloacele și procesele acivității bibliografice, inforamare și 
documentare a doferitor categorii de utilizatori, devine madiator, asumîndu-și rolul de portal electronic 
pentru public către informația digitală. 

Studiul acestui mudul va contribui la formarea  competențelor profesionale de identificare a sistemunui 
informațional al instituției infodocumentare, instruirea utilizatorului în vederea căutării, selectării și 
organizării, promovării informației. 

Succesul și dezvoltarea profesională a elevului depinde în mare măsură de corectitudinea studierii de 
către el a lucrului individual. 

Modulul oferă elevului oportunități de a face față situațiilor cotidiene, concrete, de a soluționa probleme, 
de a se integra profesional. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1.  Determinarea rolului și funcțiile bibliografiei ca domeniu de activitate. 

CS2. Aprecierea valorii bibliografiei și a informației bibliografice în constutuirea societății informaționale și a 
societății cunoașterii. 

CS3. Deversificarea formelor și funcțiilor informării bibliografice. 
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IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 

Numărul 
de 

credite 
Total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică / Seminar 

II 90 30 15 45 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Rolul și funcțiile bibliografiei ca domeniu de activitate. 

UC1. Identificarea bibliografiei ca domeniu de 
activitate. 

1. Apariția și dezvolarea bibliografiei ca 
domeniu de activitate. 

2. Sistemul comunicațiilor documentare ca 
mediu de funcționare a bibliografiei. 

3. Scopul și obiectivele activității bibliografice. 

4. Procese ale activității bibliografice 

5. Evaluarea activității bibliografice. 

A1. Utilizarea adecvată a  termenologiei. 

 

A2. Analiza situației. 

A3. Determinarea noțiunilor. 

A4. Caracterizarea proceselor activității bibliografice. 

A5. Fixarea metodelor de opțiune. 

2. Bibliografia în lumea contemporană. 

UC2. Valorificarea produselor informaționale 
destinate satisfacerii necesităților concrete ale 
utilizatorilor. 

 

6. Bibliografia – imperativ al societății 
informaționale.. 

7. Importanța și rolul bibliografiei în lumea 
modernă. 

8. Explozia de informații și criza informației. 

A6. Clasificarea barierelor de comunicare 
informațională. 

A7. Utilizarea intensivă a informației. 

A8. Crearea posibilităților de reproducere și 
înregistrare a informației. 

3. Forme și funcții ale informării bibliografice. 

UC3. Caracterizarea necesităților documentare și 
bibliografice. 

9. Necesitățile documentare și bibliografice. 

10. Necesități individuale și de grup. 

11. Calitatea informării bibliografice. 

12. Metodica organizării revistelor bibliografice. 

13. Fondul edițiilor bibliografiei. 

14. Modalități de lucru cu aparatul informativ-
bibliografic. 

A9. Caracterizarea necesităților informaționale. 

A10. Nominalizarea necesităților. 

A11. Relatarea calității informării bibliografice. 

A12. Explicarea organizării revistelor bibliografice. 

A13. Prezentarea fondului edițiilor bibliografice. 

A14. Relatarea modalităților de lucru cu aparatul 
informativ- bibliografic. 



7 / 10 

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.  Rolul și funcțiile bibliografiei ca domeniu de 
activitate. 

10 3 15 

2. Bibliografia în lumea contemporană. 10 5 15 

3.  Forme și funcții ale informării bibliografice. 10 7 15 

 Total 30 15 45 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Rolul și funcțiile bibliografiei ca domeniu de activitate. 

1.1. Apariția și dezvolarea bibliografiei 
ca domeniu de activitate  . 

 

 

1.2. Sistemul comunicațiilor 
documentare ca mediu de funcționare a 
bibliografiei . 

 

 

1.3. Scopul și obiectivele activității 
bibliografice. 

1.1. 5 surse la tema 
dată. 

 

 

 

1.2. Comunicări. 

 

 

1.3. Rezumat. 

Cercetarea 
informației. 

Selectarea 
surselor 

 

Prezentarea 
temei. 

 

Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 1-2 

 

Săptămâna 3-4  

 

 

Săptămâna 5 

 

 

Săptămâna 6-7 

 

2. Bibliografia în lumea contemporană. 

2.1. Bibliografia-imperativ al 
societății informaționale. 

2.2.  Importanța bibliografiei în 
lumea modernă. 

2.3. Explozia de informații și criza 
informației. 

2.1. Referat. 

 

2.2. Rezumat „Serviciul 
electronic”. 

2.3. Explicarea 
termenului „explozia 
informației”. 

Prezentarea 
referatului. 

Comunicarea 

 

 

Cercetarea 

Săptămâna 8 

 

Săptămâna 9-10  

 

Săptămâna 11 

3. Forme și funcții ale informării bibliografice. 
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3.1 Necesitățile documentare și 
bibliografice. 

3.2 Calitatea informării bibliografice. 

 

 

 

 

3.3 Metodica organizării revistelor 
bibliografice. 

   3.4 Fondul edițiilor bibliografiei. 

   

 

 3.5  Modalități de lucru cu aparatul 
informativ-bibliografic. 

 

3.1. Chestionar 

 

3.2 Serviciul 
informațional cu 
utilizarea surselor 
electronice. 

 

3.3. Schema revistei 
bibliografice. 

3.4. Comunicare la 
ediția bibliografică 
locală. 

3.5 Argumentare. 

Expresia „Catalogul 
alfabetic este universul 
în ordinea alfabetică. 

Prezentarea 
informației . 

 

Prezentarea 

 

 

 

Prezentarea 
schemei. 

Prezentare 

 

 

 

Argumentarea 

Săptămâna 11 

 

 

Săptămâna 12 

 

 

 

Săptămâna 13 

 

Săptămâna 14 

 

 

 

Săptămâna 15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate. 

1. Selectarea materialului documentar pentru portofoliu. 
2. Elaborarea referatului. 
3. Organizarea și prezentarea revistei bibliografice. 

IX. Sugestii metodologice 

 Pentru  predarea -învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea uermătoarelor metode de 
învățare. 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. Rolul și funcțiile bibliografiei ca 
domeniu de activitate. 

 

 Demonstrarea 

 Explicația 

 Cercetarea 

 

 Analiza 

 Conștientizarea 

 Chestionarea 

2. Bibliografia în lumea 
contemporană. 

 Comunicare scrisă 

 Explicația 

 Demonstrarea 

 Referat 

 Studiul de caz 

 Analiza 

3. Forme și funcții ale informării 
bibliografice. 

 Argumentarea 

 Identificarea 

 Conversația 

 Problematizarea 

 Exercițiul 

 Compareția 

 

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. 
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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. Schema revistei bibliografice  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 
4. Material didactic-intuitiv, planșe, scheme. 
5. Proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de interne. 
6. Suporturi pentru expoziții de carte. 
7. Fondul edițiilor bibliografice 
8. Calculator 
9. Manuale de specialitate. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

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

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 

 

Biblioteca publică/trad. Din lb. engl.: 

 Irina Digodi; red. Eugenia Bejan. Asoc. 
Bibliotecarilor din R.M.-Ch.: Epigrf SRL, 
2007.-92p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 

  

5 

 

2. Ghiveulor, Silvia, Managementul 
informașional în instituțiile 
infodocumentare/ Silvia Ghineulov; red. 
Ala Rusnac.-Ch.: Epigraf, 2007.-112p. 

 Biblioteca Colegiului de 
Arte „Nicolae Botgros” 
Soroca 

5 

4. Costas, Ilie. Infrastructura informațională 
în Republica Moldova.-Ch.: 2001.-208p. 

 CDI„M. Sadoveanu” 3 

5. Dimcea, Costică. Ce este Internet. 
Prezentare generală/ Revista Biblioteci 
Naționale. -1995.-Nr.1-p 24-27. 

 Biblioteca  

CDI„M. Sadoveanu” 

 

2 

6. Melinte, Elena. Evaluarea performanței 
profesionale în biblioteci// Biblioteca.-

CDI„M. Sadoveanu” 2 



10 / 10 

1998.-Nr.3.-p.74-75 

8 http://www. Abf.asso.fr 

9 www. Sbm.moldova.md 

10. http://dictionaries. Travlang.com 

11. http://www. Gnn.com 
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