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I. Preliminarii 

 
Unitatea de curs „Bibliografie VII” constituie un component oportun în procesul instruirii elevului 
în domeniul ştiinţei, cărţii şi al informării. Studierea disciplinei „Bibliografie VII” contribuie la 
formarea la elevi a competenţelor şi abilităţilor profesionale în vederea furnizării informaţiei, 
îndeplinirii diferitor grupe de servicii de referinţă. 
 
Viitorul specialist urmînd cursul dat trebuie să clasifice serviciile de referinţă în 3 grupe principale: 
servicii informaţionale solicitate de utilizatori, instruirea privind utilizarea resurselor existente în 
fondul bibliotecii şi orientarea utilizatorilor, ghidarea acestora în selectarea celor mai adecvate 
surse şi servicii informaţionale. Pentru formarea competenţelor specifice modulului în cauză, 
elevul trebuie să deţină cunoştinţe achiziţionate la disciplnele „Biblioteconomie”, „Bibliografie”, 
„Tehnologii informaţionale”. 

 
II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 
Modulul „Bibliografie VII” are un rol esenţial atît în formarea iniţială cît şi cea continuă a 
specialistului din domeniul biblioteconomic. 

 
Specialistul competent face apel la cele trei funcţii de bază ale serviciului de referinţe- informarea, 
consultarea şi instruirea, la concepţiile moderne despre serviciile de referinţe privind 
mecanizmele de stocare şi regăsire a informaţiei, calitatea de informaţii disponibile şi 
intensificarea activităţii acestor servicii. Succesul şi dezvoltarea profesională a elevului depinde în 
mare măsură corectitudinea studierii modulului. Profesorul va familiariza elevul la orele ghidate 
cu îndeplinirea diferitor tipuri de referinţe: tematice,de precizare a datelor bibliografice, de 
adresă bibliografică. 

 
III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 
CS1. Formarea tendinţelor noi în serviciul de referinţe. 
CS2. Aplicarea metodologiei îndeplinirii referinţelor . 
CS3. Utilizarea Interacţiunii directe: bibliotecar-utilizator la pupitrul referinţe. 
CS4. Implimentarea serviciului la distanţă. 

 
IV. Administrarea disciplinei  

 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de 

credite 
 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

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

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Formarea tendinţelor noi în serviciul de referinţe. 

UC1.  Tendinţe noi în serviciului de 
referinţe. 

 
 
 

1. Serviciul de referinţe. Încercări de conceptualizare; 
2. Factorii de bază ai procesului de referinţe; 
3. Bibliotecarul de referinţe- persoana cheie a 

procesului; 

 

A1. Utilizarea adecvată a noţiunilor- serviciul de 
referinţă; 

A2. Caracterizarea factorilor de bază; 
A3. Analiza funcţiilor bibliotecarului de referinţă ; 
 

2.    Metodologia îndeplinirii referinţei. 

UC2. Fazele procesului de referinţe. 
 
 

4. Întrebarea; 
5. Interviul; 
6. Strategia de căutare; 
7. Răspunsul. 

A.4 Formularea şi analiza procesului; 
A.5  Fixarea metodei de comunicare; 
A.6  Stabilirea strategiei de comunicare; 
A.7 Utilizarea informaţiei. 

1. Interacţiunea directă: bibliotecar- utilizator. 

UC3. Bibliotecarul de referinţă- persoana 
cheie. 

8. Tranzacţii de referinţe; 
9. Referinţe tematice; 
10. Referinţe de precizare. 
11. Referinţe factografice. 

A. 8 Analizarea procesului de referinţe tematice; 
A. 9 Demonstrarea organizării referinţei tematice; 
A.10 Demonstrarea organizării referinţei de precizare; 
A. 11 Demonstrarea organizării referinţei factografice; 
 
 

2. Implimentarea serviciilor de referinţe la distanţă. 

UC4. Serviciul de referinţe în era 
informaţională. 

12. Dezavantaje ale modulului tradiţional. 
13. Avantajele serviciului de referinţe la distanţă. 

A.12 Clasificarea dezavantajelor tradiţionale; 
A.13 Analiza avantajelor serviciului electronic de 
referinţă. 
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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. Formarea tendinţelor noi în serviciul 
de referinţe. 

 2 6 2 

2. Metodologia îndeplinirii eferinţelor.  4 16 12 

3. Interacţiunea directă bibliotecar-
utilizator. 

 5 10 8 

4. Implimentarea serviciului la distanţă  4 13 8 

 Total 90 15 45 30 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Tendinţe noi în serviciul de referinţe. 

Noţiune de serviciu de 
referinţă. 

Diseminarea 
informaţiei. Listă de 
recomandare. 

Prezentarea 
 
 

Săptămâna 1-2 

Factori de bază ai 
procesului de referinţă . 

Chestionar. Prezentarea 
 

Săptămâna 3-4 

Bibliotecarul de referinţe-
persoane cheie. 

Ancheta. Cercetarea Săptămâna 5 

2. Metodologia îndeplinirii referinţelor. 

Întrebarea. 
 

Îndeplinirea corectă a 
întrebării referinţei. 

Analizarea Săptămâna 6 

 Interviul. Conversaţia 
bibliotecar-utilizator. 

Comunicarea Săptămâna 7 

Strategia de căutare. Determinarea setului 
de surse informative. 

Selectarea Săptămâna 8 

Răspunsul. Oferirea informaţiei 
solicitate. 

Argumentarea Săptămâna 9 

3. Interacţiunea directă: bibliotecar- utilizator. 

Tranzacţii de referinţă. Modalităţi de căutare 
în internet. 

Instrueşte 
utilizatorul. 

Săptămâna 10 

Referinţe tematice. Referinţe tematică 
„Critica operei lui Liviu 
Rebreanu”. 

Prezentarea Săptămâna 11 



7/8 

 

Referinţe de precizare. „Cîte ediţii are 
Dicţionarul de istorie şi 
teorie literară”. 

Prezentarea Săptămâna 12 

Referinţa factografică „Populaţia RM în 
2016”. 

Prezentarea Săptămâna 13 

4. Implementarea serviciilor de referinţe la distanţe. 

Dezavantaje ale modulului 
tradiţional. 

Model alternativ 
„serviciul de 
consultanţă” şi 
„pupitrul de referinţă ” 

Analizarea Săptămâna 14 

Avantajele serviciului de 
referinţă la distanţe. 

Chestionar Cercetare Săptămâna 15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 
1. Selectarea materialului documentar. 
2. Elaborarea chestionarului, referinţelor. 

 
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.  Tendinţe noi în serviciul 
de referinţe. 

 Prezentarea 

 Demonstarea  

 Expunerea orală 

 Analiza 

2.  Metodologia îndeplinirii 
referinţelor. 

 Explicaţia 

 Demonstarea 

 Conştientizarea 

 Problematizarea 

3.  Interacţiunea directă: 
bibliotecar utilizator. 

 Explicaţia 

 

 Exerciţiul 

4.  Implementarea serviciilor  Conversaţia 

 Cercetarea 

 Comparaţia  

 Analiza 

 
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Glosar de termeni.  Nivel de erudiţie. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Logica expunerii. 

2. Portofoliu.  Analiza în detaliu a fiecărei surse. 

 Creativitatea 

3. Schema referinţei  Documentarea 

 Expunerea orală 

 Evaluare 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
 

 Aparatul informativ bibliografic; 

 Portofoliu; 

 Calculator 

 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.  Harvat, Sălăuc. Introducere în 
biblioteconomie/ Sălăuc Harvat. Bucureşti; 
1996.-p. 170-192. 

CDI „M. Sadoveanu” 
Biblioteca Colegiului de 
Arte „N. Botgros” 

5 
 

 

2.  Harconiţa, Elena. Funcţia informaţională a 
bibliotecii //Magazin bibliologic.-2010.-nr.2.-
p. 96-107. 

CDI „M. Sadoveanu” 
Biblioteca Colegiului de 
Arte „N. Botgros” 

3 
 
 

3 

3.  Noi tendinţe în serviciile de referinţe din 
biblioteci: Sinteză. Cluj-Napoca, 2001.-p. 12-
68 

Biblioteca Colegiului de 
Arte „N. Botgros” 

3 

4.  Referinţe bibliografice: norme şi stiluri de 
citire: Ghid practic; alcăt. Janna Nicolaeva. 
Ch.: 2010.-108p. 

CDI „M. Sadoveanu” 3 
 

5.  Şuba, Şerban. Activitatea de referinţe în 
biblioteci: Bucureşti, 1995.-150p. 

CDI „M. Sadoveanu” 4 

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

7.  http: //www. stn.com/ - - 

8.  http://www.oclc.org/home/ - - 

9.  http://www.rlg.org/rlin.htlm - - 
 


