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I. Preliminarii 
Disciplina „Bibliografie ” prevede studierea aspectelor privind tehnica de identificare şi de 
descriere a documentelor, precum şi clasificarea descrierilor obţinute în vederea unei mai 
bune valorificări şi  aprecieri a documentelor tipărite în scopul folosirii conţinutului acestora de 
către beneficiari. 
 
Scopul modulului „Bibliografie ” constă în formarea competenţelor profesionale ale viitorilor 
specialişti în informare şi documentare în determinarea producţiei bibliografice. 
 
Pentru parcurgerea cu succes acestui modul, elevul trebuie să dezvolte competenţe formate în 
cadrul unităţilor de curs: 

 „Introducere în biblioteconomie ”; 

 „Introducere în bibliografie ”; 

 „Bibliografie II ”; 

 „Istoria cărţii ”. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
 
Modulul „Bibliografie ” are un rol esențial atât în formarea iniţială, cât şi cea continuă a 
specialistului din domeniul biblioteconomic. 
 
Studiul acestui modul va contribui la formarea competenţelor profesionale în vederea 
diferenţierii tipurilor de bibliografii, clasificarea bibliografiilor conform diverselor criterii, 
cunoaşterea sistemului de bibliografii şi aplicarea lor în practică, diferenţierea genurilor 
(bibliografie pe subiect, selectivă). 
 
Atitudinile şi comportamentele caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestei 
discipline, vor contribui la desfăşurarea activităţilor îndependente în clasificarea bibliografiei 
conform diverselor criterii. 
 

II. Competenţele profesionale specifice modulului 
 

CS1. Identificarea tipurilor bibliografice. 
CS2. Analiza genurilor ediţiilor bibliografice . 
CS3. Clasificarea publicaţiilor bibliografice. 
CS4. Promovarea ediţiilor bibliografice de recomandare în scopul informării bibliografice a 

utilizatorilor. 
IV. Administrarea disciplinei  

 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de 

credite 
 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

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

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Tipurile ediţiilor bibliografice 

UC1.  Identificarea tipurilor ediţiilor bibliografice. 
 
 
 
 

1. Noțiune de producţie bibliografică; 
2. Rolul indicilui auxiliar la editarea bibliografică ; 
3. Metodica organizării listei de recomandare a 

literaturii; 
4. Buletinul bibliografic. 

A1. Demonstrea cunoştinţelor; 
A2. Analiza indicilor auxiliari; 
A3. Selectarea materialului pentru întocmirea listei; 
A4. Organizarea. 

 

2.    Genurile ediţiilor bibliografice. 

UC2. Analiza genurilor ediţiilor bibliografice . 
 

5. Ediţiile bibliografice de stat; 
6. Ediţiile bibliografice curente; 
7. Ediţiile bibliografice locale; 

A.5 Analiza bibliografiei de STAT; 
A.6Demonstrarea cunoştinţelor; 
A.7Prezentarea ediţiei ; 

1. Publicaţiile bibliografice. 

UC3. Clasificarea publicaţiilor bibliografice. 8. Publicaţii bibliografice periodice şi 
neperiodice; 

9. Ediţii ştiinţifico-populare; 
10. Ediţii bibliografice adnotate. 

A. 8 Argumentarea; 
 
A.9 Explicaţia; 
A.10 Expunerea; 

2. Ediţiile bibliografice de recomandare. 

UC4. Promovarea ediţiilor bibliografice de 
recomandare. 

11. Ediţiile de recomandare în domeniile de 
ştiinţă; 

12. Ediţiile de recomandare complexe; 

A. 11 Demonstrarea; 
A.12 Prezentarea; 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 
 
Nr.  
crt.  

 
 

Unităţi de învăţare 
 

Numărul de ore 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Tipurile ediţiilor bibliografice.  4 3 8 

2. Genurile ediţiilor bibliografice.  3 4 7 

3. Publicaţiilor bibliografice.  2 2 5 

4.  Ediţiile de recomandare în domeniul 
de ştiinţă. 

 6 6 10 

 Total 60 15 15 30 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Tipurile ediţiilor bibliografice. 

Tipurile ediţiilor 
bibliorafice. 

Studiază ISO 5127, 2001 
„Activitatea 
bibliografică”. 

Expunere 
 
 

Săptămâna 1 

Indicii auxiliari la ediţiile 
bibliografice . 

Organizarea indicelui de 
nume la o publicaţie . 
 

Prezentare 
 

Săptămâna 2-3 

Metodica organizării listei 
de recomandare a 
literaturii. 

Selectarea şi descrierea 
surselor. 

Prezentarea 
listei 

Săptămâna 4-5 

Buletin bibliografic. Selectarea cărţilor noi în 
lectura suplimentară la 
obiectele de studiu. 

Prezentarea 
informaţiei 

Săptămâna 6-7 

2. Genurile ediţiilor bibliografice. 

Analiza genurilor ediţiilor 
bbliografice. 
 

Prezentarea 
informaţiei 
„Patrimoniul Naţional 
de Stat a R.M.” . 

Cercetare Săptămâna 8 

 Ediţiile bibliografice 
curente. 

Informaţie. Folosirea 
termenului 
„instrument de 
informare pentru I 
oară”. 

Cercetare Săptămâna 9 

Ediţiile bibliografice locale. Fişier al personalităţilor 
or. Soroca. 

Prezentarea 
fişierilor 

Săptămâna 10-11 

3. Publicaţiile bibliografice. 

Publicaţiile bibliografice 
periodice şi neperiodice. 

Pregătirea unei 
comunicări dintr-o 
publicaţie neperiodică. 

Argumentarea  Săptămâna 11 
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Ediţii ştiinţifico-populare. 
 

Lista de recomandare. Prezentarea Săptămâna 12 
 

Ediţii bibliografice-
adnotate. 

Adnotarea unei poezii. Comentarea Săptămâna 13 

4. Ediţiile bibliografice de recomandare. 

Ediţiile de recomandare în 
domeniile ştiinţei. 

Prezentarea 
materialului pentru 
portofoliu 

Prezentare Săptămâna 14 

Ediţii de recomandare 
complexe. 

Test Comunicare 
scrisă. 

Săptămâna 15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Selectarea materialului documentar, portofoliu. 
2. Referat. 
3. Conspecte (adnotări, liste de recomandare a literaturii, test, fişier). 

 
IX. Sugestii metodologice   

        
Pentru predarea- învăţarea modulului  în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode 
de învăţare: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Practică Individual 

1.  Tipurile ediţiilor 
bibliografice. 

 Demonstarea 

 Explicația  

 Comparaţia 

 Analiza 

 Conştientizarea 

 Comparaţia 

2.  Genurile ediţiilor 
bibliografice. 

 Coversaţia 

 Explicaţia 

 Euristica 

 Exerciţiul 

3.  Publicaţiile bibliografice.  Dezbaterea 

 Problematizarea 

 Analiza 

 Studiu de caz 

4.  Ediţii bibliografice de 
recomandare. 

 Coversaţia 

 Demonstraţia 

 Analiza 

 Problematizarea 

 Lucrul individual 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Glosar de termeni.  Nivelul de erudiţie. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Expunerea orală, concisă şi structurată logic. 

2. Portofoliu.  Analiza şi selectarea materialului după criterii de 
aranjare. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Documentare în vederea identificării unităţilor de 
conţinut. 

 Prezentarea materialului studiat independent. 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 Fond de publicaţii a ediţiilor bibliografice; 

 Materiale didactice: Standarde ISO, indici bibliografici, buletine informative; 

 Materiale promoţionale: pliante, liste de recomandare a literaturii; 

 Portofoliu. 

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 bibliologie şi cultura 

informării / Liuba Arion.-Ch.: Univers Pedagogic, 

2007.-136p. 

Biblioteca Colegiului de 

Arte „N. Botgros” 

CDI „M. Sadoveanu” 

15 

 

 

 

5 

 

2.  Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţe ale 

informării / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. 

„Andrei Lupan”; alcăt.: Janna Nicolaeva.-Ch.; 

2014.-536 p. 

CDI „M. Sadoveanu” 3  

3.  Harvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie: 

București, 1996.- p.120-128. 

CDI „M. Sadoveanu” 5 

4.  Madan, Ion. Bibliografia locală ca sursă de 

informare şi documentare//Bilanţul activităţii 

ştiinţifice a USM.-Ch.; 1998.-p.92-108. 

CDI „M. Sadoveanu” 3 

 

5.  Ţurcan, Nelly. Studii şi cercetări în CDI „M. Sadoveanu” 3 
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biblioteconomie.- Ch.: 2000.-p.3-161. 

6.  http: //www.dialog. com/ - - 

7.  http: //www.ifla.org/ - - 

8.  http: //www.bibmet.ro/Uploads/ISBD - - 

 


