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Misiune

Biblioteca reprezintă o instituţie culturală de interes 3
naţional care dezvoltă, organizează şi asigură accesul
la documente, servicii care contribuie la asigurarea
procesului de studii şi cercetări ştiinţifice în domeniul
învăţămîntului artistic.
Fiind o verigă între trecut şi viitor, Biblioteca
păstrează colecţiile cu valoare durabilă şi participă la
schimbările inovative ale noilor tehnologii.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice: Ghid pentru utilizatori/ Acad. de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice; alcăt.: Gutiera Doni, coord.: Rodica
Avasiloaie. – Ch.: Bibl. AMTAP, 2011. – 38 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-9797-7-1.
027.7:024(036)
B 51
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Biblioteca în date
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Colecţia: 226805 ex.
Cărţi rare: 200 ex.
Documente de muzică tipărită: 90000 ex.
Utilizatori: 2537
Împrumuturi: 205386 ex.
Locuri în săli de lectură: 140
Spaţiu funcţional: 710 m.p.

Repere în timp

Biblioteca a fost fondată în 1940, în baza colecţiilor 5
Conservatorului „Unirea”,
“Naţional” şi Conservatorul Municipal.
Titlul de “Bibliotecă exemplară” - 1968
Începutul automatizării -1996
2006 - raportarea bibliotecii la categoria superioară.
În prezent Biblioteca deţine cea mai bogată colecţie
de documente de muzică tipărită.

Colecţia

6 Colecţia bibliotecii oferă cele mai valoroase
documente din domeniul artelor şi altor domenii
adiacente în diferite limbi ale lumii.
Politica dezvoltării colecţiei vine în susţinerea
procesului educaţional şi ştiinţific
în cadrul
învăţămîntului artistic.
Biblioteca deţine colecţia unicală de documente de
muzică tipărită, care reprezintă patrimoniul cultural
naţional.

Servicii oferite

consultarea cataloagelor
informare bibliografică şi documentară
elaborarea bibliografiilor
împrumut în sălile de lectură
împrumut la domiciliu
împrumut interbibliotecar
activităţi ştiinţifice
activităţi culturale
asistenţă de specialitate
acces catalog electronic
acces baze de date
acces bibliotecă electronică
acces Internet
sit-ul bibliotecii
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Săli de lectură
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Săli de lectură

Sala de lectură nr. 1 Arte Dramatice
Blocul I, str. Alexei Mateevici, 111
Program: luni-vineri 8.30-18.00
sîmbătă 9.00-15.00

Aici pot fi consultate documentele în
limbile română şi moderne în diferite
domenii ale cunoaşterii, prioritare
fiind: teatrul, cinematografia, dansul,
coregrafia, limbile, literatura, ştiinţele
socioumane. Sala dispune de o
colecţie de ediţii de referinţă şi seriale.
Capacitatea sălii - 70 locuri.

Definitorii

acces liber la colecţia de seriale
acces Internet
acces baze de date
acces bibliotecă electronică
acces catalog tradiţional (alfabetic,
sistematic, pe subiecte etc)
acces catalog electronic
consultaţii, referinţe bibliografice
expoziţii

Oferă

Sala de lectură nr. 2 Arte Muzicale
Blocul II, str. Alexei Mateevici, 87
Program: luni-vineri 8.30-17.00
sîmbătă 9.00-16.00

Definitorii Sala

este destinată consultării
documentelor în limbile română şi
moderne, documentelor de muzică
tipărită (note). Domeniile prioritare:
muzica, ştiinţele socioumane, literatura.
Sala dispune de o colecţie de publicaţii
seriale şi ediţii de referinţă în domeniul
muzicii.
Capacitatea sălii - 50 locuri.

Oferă

acces liber la colecţia de seriale
acces Internet
acces baze de date
acces bibliotecă electronică
acces catalog tradiţional (alfabetic,
sistematic, pe subiecte etc)
acces catalog electronic
expoziţii
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Săli de lectură
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Împrumut la domiciliu

Sala de lectură nr. 3 Arte Plastice

Blocul III, str. 31 August 1989, 137
Program: luni-vineri 9.00-16.00

Aici pot fi consultate documentele în
limbile română şi moderne în diferite
domenii ale cunoaşterii, prioritare
fiind: artele plastice, artele decorative
aplicate, grafica, designul interior,
designul vestimentar, tapiseria. Sala
dispune de documente de muzică
tipărită (note), precum şi ediţii de
referinţă şi seriale.
Capacitatea sălii - 15 locuri.

Definitorii

acces liber la colecţia de seriale
consultarea documentelor
în sala de lectură
informaţii bibliografice
în domeniul artelor plastice
consultarea catalogului tradiţional
(alfabetic, sistematic, pe subiecte)
consultaţii, referinţe bibliografice
expoziţii

Oferă

Împrumut la domiciliu Arte Dramatice
Blocul I, str. Alexei Mateevici, 111; tel.: 238439
Program: luni-vineri 9.00-16.00

Definitorii Împrumut de documente în limbile
română şi moderne în diferite domenii
ale cunoaşterii, prioritare fiind: teatrul,
cinematografia, dansul, coregrafia,
limbile, literatura, ştiinţele socioumane.
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Împrumut la domiciliu

12

Împrumut la domiciliu

Împrumut la domiciliu Arte Muzicale

Blocul II, str. Alexei Mateevici, 87; tel.: 242338
Program: luni-vineri 9.00-16.00

Împrumut de documente în limbile
română şi moderne. Domeniile
prioritare: istoria şi teoria muzicii,
ştiinţele
socioumane,
literatura
artistică.

Definitorii

Împrumut la domiciliu
Documente de muzică tipărită

Blocul II, str. Alexei Mateevici, 87; tel.: 242338
Program: luni-vineri 9.00-16.00

Definitorii Împrumut de documente de muzică
tipărită.
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Serviciul Asistenţă
bibliografică
şi documentară

Împrumut la domiciliu

Blocul I, str. Alexei Mateevici, 111
bir.224; tel.: 238144
Program: luni-vineri 9.00-16.00

14

Împrumut la domiciliu Arte Plastice

Definitorii Organizează

cataloagele analitice. 15
Efectuează descrierea analitică a
articolelor din culegeri, reviste, ziare.
Realizează informarea bibliografică
şi documentară, asigură informaţional
temele ştiinţifice prioritare, oferă
instruirea bibliografică a utilizatorilor
în vederea utilizării cataloagelor
tradiţionale, catalogului electronic
OPAC şi a bazelor de date. Elaborează
catalogul “Achiziţii AMTAP”, bibliografii.

Blocul III, str. 31 August 1989, 137; tel.: 23 38 00
Program: luni-vineri 9.00-15.00

Împrumut de documente în limbile Definitorii
română şi moderne în domeniul artelor,
prioritar fiind: artele plastice, artele
decorative aplicate, grafica, designul
interior, designul vestimentar, tapiseria;
documente de muzică tipărită (note).

Oferă

referinţe bibliografice
consultaţii
redactarea referinţelor bibliografice
pentru publicaţiile ştiinţifice
asistenţă de specialitate
acces baze de date
acces bibliotecă electronică
acces Internet

Serviciul Dezvoltarea,
catalogarea,
clasificarea colecţiilor

Serviciul Informatizare

Blocul I, str. Alexei Mateevici, 111
bir.120; tel.: 238144
Program: luni-vineri 9.00-16.00

Blocul I, str. Alexei Mateevici, 111
bir.224; tel.: 238144
Program: luni-vineri 9.00-16.00

16 Elaborează catalogul electronic, sit-ul
Bibliotecii,
web-design,
asigură
instruirea utilizatorilor (Web OPAC,
resurse electronice, sit-uri de
socializare).
Creează
biblioteca
electronică (în format full-text) a
publicaţiilor profesorilor AMTAP:
monografii şi articole din culegeri şi
reviste ştiinţifice.

Definitorii

cursuri de iniţiere (Web OPAC,
resurse electronice, sit-uri de
socializare)
acces baze de date
acces biblioteca electronică
acces catalogul electronic
acces Internet

Oferă

Definitorii Creează baza de date a editurilor 17
din Republica Moldova. Asigură
dezvoltarea colecţiilor prin achiziţia de
carte, documente de muzică tipărită şi
periodice.
Efectuează catalogarea şi clasificarea
documentelor. Ţine la zi evidenţa
şi stastistica colecţiei. Realizează
schimbul de publicaţii între instituţii.

Oferă

statistici de bibliotecă
informaţii privind schimbul de publicaţii
noutăţi editoriale
asistenţă de specialitate

Utilizatorul întreabă…

18

Cum pot deveni utilizator al Bibliotecii?
Accesul în Bibliotecă - în baza
următoarelor acte:
studenţi (învăţămînt la zi, frecvenţă
redusă ) – carnetului de student,
carnetului de note;
masteranzi, doctoranzi, profesori,
colaboratori – legitimaţiei;
utilizatori externi – buletinului de
identitate.

Utilizatorul întreabă…

Cum pot primi spre consultare
sau împrumut o publicaţie?
Consultarea colecţiilor în sălile de lectură:
literatura solicitată poate fi rezervată în
sălile de lectură pe un termen de pînă
la 3 zile.
numărul de publicaţii nu va depăşi 5-7
exemplare concomitent;
ediţiile periodice – împrumutul nu va
depăşi 10 exemplare;
Bibliotecarul
va
acorda
ajutor
utilizatorului
la
consultarea
cataloagelor
Împrumutul la domiciliu:
literatură didactică –
pentru un
semestru sau an de studii;
literatură ştiinţifică – pentru un termen
de 30 zile;
documente de muzică tiparită - pentru
un semestru, pînă la 10 ex.
beletristică – pentru un termen de 15
zile – pînă la 3 ex.
masteranzi, doctoranzi, profesori –
pînă la 15 ex.
studenţi absolvenţi – pînă la 10 ex.
studenţi, colaboratori – pînă la 5 ex.

Legitimaţia, carnetul de student, carnetul de note,
buletinul de identitate nu sînt transmisibile

Nu pot fi împrumutate la domiciliu următoarele
genuri de documente:
cărţile într-un singur exemplar
ediţiile de referinţă
serialele
cărţile rare
tezele de doctor

19

Utilizatorul întreabă…
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Cum pot primi spre consultare sau
împrumut o publicaţie?

Utilizatorul întreabă…

Cum pot găsi informaţia necesară?

Împrumutul interbibliotecar
Perioada de împrumut a documentului
este de minim 10 zile, din momentul
expedierii, sau în funcţie de termenul
fixat de biblioteca furnizoare. În cazul
în care literatura este solicitată,
perioada de împrumut a documentului
se reduce la 3 zile.

Nu pot fi împrumutate următoarele genuri
de documente:
cărţile într-un singur exemplar
ediţiile de referinţă
serialele
cărţile rare
tezele de doctor

La sfîrşitul anului de stidii utilizatorii
sînt obligaţi să restituie în termenii
stabiliţi literatura împrumutată. În
caz de concediere, absolvire sau
exmatriculare, utilizatorii sînt obligaţi
să restituie în întregime documentele
împrumutate.

Sala de lectură nr. 1
„Arte Dramatice”
Sala de lectură nr. 2
„Arte Muzicale”
Sala de lectură nr. 3
„Arte Plastice”

Căutarea informaţiilor poate
fi efectuată în cataloagele
tradiţionale (cu fişe), în
catalogul electronic şi în
bazele de date. Cataloagele
sînt plasate în toate sălile de
lectură ale Bibliotecii.
Catalogul
alfabetic
grupează fişele cu descrierea
documentelor existente în
bibliotecă în ordinea alfabetică a
numelor autorilor sau a titlurilor
(în cazul în care documentul
conţine mai mult de trei autori
sau nu are autor).
Consulţi catalogul alfabetic
în cazul în care cunoşti autorul
sau titlul documentului
Catalogul
sistematic
grupează fişele cu descrierea
documentelor existente în
bibliotecă
după domeniile
cunoaşterii, conform Clasificării
Zecimale Universale (CZU)

0 – Ştiinţă şi cunoştinţe.
Informare. Documentare
1 – Filozofie. Psihologie
2 – Religie
3 – Ştiinţe sociale.
Drept. Educaţie.
Etnografie
5 – Ştiinţe naturale
6 – Ştiinţe aplicate.
Medicină. Tehnologie

7 – Arte. Distracţii. Sport
75 – Pictură
78 – Muzică
792 - Teatru
8 – Limbi. Lingvistică.
Literatură
9 – Geografie. Biografie.
Istorie

21

Utilizatorul întreabă…
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Cum pot găsi informaţia necesară?

Utilizatorul întreabă…

Cum pot găsi informaţia necesară?

Consulţi catalogul sistematic
cînd ai nevoie de informaţii la
o anumită temă
Catalogul
analitic
pe
subiecte grupeaza fişele
cu descrierea documentelor
existente în bibliotecă după
subiecte.
Consulţi catalogul analitic
pe subiecte cînd ai nevoie
de informaţii la un anumit
subiect
Catalogul
serialelor
grupează alfabetic fişele cu
descrierea titlurilor serialelor
existente în bibliotecă.
Consulţi catalogul serialelor
cînd ai nevoie de o revistă,
ziar
Catalogul
“Personalia”
ordoneaza alfabetic fişele
cu descrierea documentelor
despre personalităţile notorii
din domeniul artelor şi din
alte domenii.
Consulţi
catalogul
“Personalia” cînd ai nevoie
de informaţii despre o
personalitate din domeniul
artelor şi altele

Sala de lectură nr. 1
„Arte Dramatice”
Sala de lectură nr. 2
„Arte Muzicale”

Sala de lectură nr. 1
„Arte Dramatice”
Sala de lectură nr. 2
„Arte Muzicale”
Sala de lectură nr. 3
„Arte Plastice”

Sala de lectură nr. 1
„Arte Dramatice”

Catalogul citatelor conţine
citate ale personalităţilor
notorii.
Consulţi catalogul citatelor
cînd ai nevoie de un citat din
domeniul artelor şi altele

Catalogul “Titluri de opere
dramatice” ordonează alfabetic
fişele cu descrierea titlurilor
operelor dramatice existente
în bibliotecă.
Consulţi catalogul “Titluri
de opere dramatice” cînd
nu cunoşti autorul operei
dramatice
Catalogul “Titluri de opere
publicate
în
periodice”
ordonează alfabetic fişele cu
descrierea titlurilor operelor
publicate,
indicînd
locul
publicării în periodice.
Consulţi catalogul “Titluri de
opere publicate în periodice”
cînd ai nevoie de opere
publicate în reviste şi ziare
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Utilizatorul întreabă…
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Cum pot găsi informaţia necesară?

Catalogul tematic al operelor
artistice ordonează tematic
fişele cu descrierea operelor
artistice.
Consulţi catalogul tematic
al operelor artistice în cazul
cînd ai nevoie de o temă din
operele artistice
Catalogul
electronic
reprezintă baze de date,
care conţin informaţii despre
publicaţiile sălii de lectură
nr.1 “Arte Dramatice”.
Consulţi catalogul electronic
Utilizatorii
beneficiază
de asistenţă formativă în
utilizarea cataloagelor, bazelor
de date.

Sala de lectură nr. 1
„Arte Dramatice”

Utilizatorul întreabă…

Care sînt obligaţiile mele în Bibliotecă?
Respectă cu stricteţe regulile de
utilizare a colecţiei Bibliotecii.
Verifică la primire starea publicaţiilor
şi semnalează bibliotecarul despre
neregulile constatate.
Respectă termenul de împrumut al
publicaţiilor.
Restituie Bibliotecii, în cazul pierderii
sau
deteriorării
publicaţiei,
un
exemplar din aceeaşi ediţie; în cazuri
excepţionale, cu avizul directorului
Bibliotecii, poţi restitui o copie sau o
publicaţie similară (după conţinut şi
cost).
Ai o atitudine grijulie faţă de carte,
restituie în aceleaşi condiţii
publicaţiile consultate.
Tentativa
de
sustragere
se
sancţionează cu suspendarea dreptului
de frecventare a Bibliotecii.
Deteriorarea sub orice formă,
detaşarea şi sustragerea unor pagini,
informaţii, schiţe etc. se pedepseşte
conform articolului 73 al Codului
Contravenţional al Republicii Moldova
Nr. 218 din 24.10.2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova 3-6/15,
16.01.2009).
Cere permisiunea bibliotecarului
în cazul necesităţii multiplicării unor
pagini.
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Utilizarea
calculatoarelor

Utilizatorul întreabă…
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Care sînt obligaţiile mele în Bibliotecă?
Manifestă un comportament decent,
foloseşte un limbaj civilizat.
Utilizează cu grijă mobilierul,
calculatoarele şi celelalte bunuri ale
Bibliotecii: poţi folosi în bibliotecă
calculatorul personal.

Utilizatorii au acces la calculatoare 27
doar în baza prezentării carnetului de
student.
Calculatoarele se pot utiliza numai
după conectarea lor de către
bibliotecar.
Durata şedinţei la calculator este de o
oră, se practică rezervarea prealabilă
a postului de lucru.
Apelaţi la personalul Bibliotecii în
cazul constatării unor nereguli pe
monitoarele calculatoarelor.
Calculatoarele în Bibliotecă sînt utilizate
în următoarele scopuri:
consultarea bibliotecii electronice
consultarea catalogului electronic
acces baza de date “lex.justice.md”
şi altele
acces Internet
procesare

Este interzisă
copierea oricăror programe instalate
sau stocate pe computerele Bibliotecii
resetarea, modificarea configuraţiei
sau fişierelor de configurare ale
acestora, deschiderea mai mult
decît a trei sit-uri concomitent
pe Internet

Utilizarea
calculatoarelor

Informaţii
Baze de date on-line

28 accesarea sit-urilor care atentează
la morala bunului gust (chat, jocuri, ori
altă informaţie antisocială)
utilizarea calculatorului pentru loisir
(filme etc).

ABC Gallery www.abcgallery.com
29
Muzeu de pictura online. Conţine biografii, comentarii
istorice, principalele opere de artă ale marilor artişti.
Allmusic (în trecut, All Music Guide)
www.allmusic.com
Bază de date de tip metadata despre muzică, deţinută
de All Media Guide.

Mediateca Academiei de Muzică
Teatru şi Arte Plastice
Blocul II, str. Alexei Mateevici, 87;
bir.11A; tel.: 241257
Colecţie de enciclopedii în domeniul
artelor, albume, CD-uri şi DVD-uri.

Definitorii

Fonoteca Academiei de Muzică
Teatru şi Arte Plastice
Blocul II, str. Alexei Mateevici, 87;
bir.12A; tel.: 242607
Colecţie impunătoare de casete audio
si video, CD-uri şi DVD-uri.
Fonoteca de Aur a muzicii naţionale.

Definitorii

CSA RESEARCH PACK www.csa.com
Cuprinde reviste ştiinţifice, instrumente eficiente în
finanţarea proiectelor şi în activitatea de publicare
a articolelor scrise de autori români. Conţine 3
secţiuni:
• PapersInvited - prezintă oportunităţi de publicare de
articole ştiintifice în cadrul conferinţelor şi în diferite
numere ale jurnalelor de prestigiu.
• COS Funding Opportunities - informaţii despre
granturile de cercetare disponibile în întreaga lume.
• Community of Scholars - acces direct la comunitatea
ştiinţifică din toată lumea.
JSTOR www.jstor.org
Domenii: artă, afaceri, economie, istorie, muzică,
ştiinţe politice, sociologie, ecologie, matematică,
statistică, drept, religie, teologie etc.
Oferă o arhivă interdisciplinară de înaltă calitate, care
vine în sprijinul procesului de predare şi cercetare.

Informaţii
Baze de date on-line

30 ISI Web of Science www.isiknowledge.com
Domenii: ştiinţele vieţii, ştiinţe fizice şi chimice,
antropologie, drept, ştiinţa informării, arhitectură,
dans, muzică, film şi teatru, ştiinţe biologice, inginerie,
ştiinţe medicale.
Baza de date bibliometrica Web of Science oferă
acces la rezumatele articolelor a peste 10.000
reviste importante, majoritatea cu indice de impact
ISI din 256 de discipline.
LION (Literature Online)
www.lion.chadwyck.co.uk/marketing/index.jsp
Conţine peste 300000 lucrări full-text din poezie,
proză, dramă engleză, împreună cu critică online şi
librării de referinţe.
PIO www.pio.chadwyck.co.uk/marketing.do
Index electronic, care conţine milioane de articole
publicate în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste,
ştiinţelor sociale pe o perioadă de peste 300 de ani.
SCOPUS www.scopus.com
Domeniile: ştiinţe sociale (artă, ştiinţe umaniste,
afaceri, management, psihologie, economie, ştiinţe
sociale), ştiinţele vieţii (biologie, biochimie, genetică,
farmaceutică), ştiinţe medicale, ştiinţe exacte (fizică,
chimie, astronomie, ştiinţe ale mediului).
Scopus oferă instrumente utile precum informaţii
despre autor, listă de citări, rezultate web (motorul
de cautare Scirus oferă doar rezultate ştiinţifice
patentate).

Informaţii
Baze de date on-line

Springerlink - Journals www.springerlink.com
31
Domenii: arhitectură, design, muzică, sociologie,
psihologie, asistenţă socială, biomedicină, chimie,
biologie, business, economie, contabilitate, finanţe,
management, marketing, automatică, informatică,
ştiinţa mediului, geografie, geologie, inginerie, ştiinţe
umaniste şi sociale, drept, matematică, statistică,
medicină, fizică, astronomie etc.
Springerlink oferă resurse electronice de
documentare stiinţifică.

Enciclopedii
Dicţionare on-line

32 Art cyclopedia: The Fine Art Search Engine
www.artcyclopedia.com
Art enciclopedia conţine: ştiri, articole, glosare, termeni,
imagini, site-uri de artă, peste 160 mii link-uri
Enciclopedia Britannica www.britannica.com
Domenii: artă şi divertisment; istorie şi umanitate;
ştiinţă şi tehnică; lume şi călătorii; sănătate; educaţie.
Enciclopedia Mitică
www.pantheon.org/mythica.html
Referire: mitologie, legende, folclor din întreaga lume
cuprinde peste 5700 de referinţe
Enciclopedia de Arte - EntradaGratis.com
www.entradagratis.com/6/Enciclopedia-de-Arte.htm
Reprezintă domeniul artelor
Enciclopedia del arte universal
www.promociones.laverdad.es/murcia/3 00enciclopedia-del- arte-universal
Reprezintă domeniul artelor
Enciclopedia României
www.enciclopediaromaniei.ro
Instrument Encyclopedia
www2.si.umich.edu/chico/instrument
Itaú Cultural / enciclopédias www.itaucultural.org.
br/index.cfm?cd_pagina=2690
Reprezintă domeniul artelor
Dicţionar explicativ al limbii române
www.dexonline.ro; www.vocabular.ro

Enciclopedii
Dicţionare on-line

Dicţonar explicativ de arta - ArtSpace.ro
www.dictionar-arta.artspace.ro
Dicţionar de termeni, definiţii în domeniul artelor
Dicţionarul plasat pe serverul Biography
www.biography.com
Reflectă datele despre personalităţi remarcabile din
diferite domenii de activitate ale epocii - din Lumea
Antică pînă în prezent.
Dicţionar Român Englez / Englez Român-ARTELE
www.hallo.ro
Dicţionarul conţine 565000 definiţii în domeniul
artelor
www.dic.academic.ru
Include: Dicţionarul explicativ a lui Dali, Ojegov,
Uşacov; Enciclopedia lui Brogauz şi Efron; Dicţionar
de istorie; peste 1000 de biografii

33

Informaţii
Biblioteci on-line

34 A Very Potter Musical
www.lastfm.ru/music/A+Very+Potter+Musical
American Memory the Library of Congress
www.memory.loc.gov/ammem/index.html
Dacoromanica Biblioteca digitală a României
www.dacoromanica.ro
Gallica bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
www.gallica.bnf.fr/
IMSLP / Petrucci Music Library / Biblioteca
Musicale Petrucci
www.imslp.org/wiki/Pagina_principale
Project Gutenberg
www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Risorse internet di musica e musicologia
www.muspe.unibo.it/wwcat/biblio/links/linmus.htm
Библиотеки музыкальные
www.belcanto.ru/biblioteki.html
Музыкальная библиотека Nephele
www.nephele.kulichki.ru
Семплы, библиотеки семплов
www.wavecity.ru/all/6-s/48-sa.html

Informaţii
Instituţii de profil

Academia de Muzică
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“Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
www.amgd.ro
Academia de Muzică
Poznan Ignacy Jana Paderewski
www.amuz.edu.pl/page.php/2/0/show/121
Academy of Music & Dance Plovdiv,
Bulgaria www.artacademyplovdiv.com
Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris
www.cnsmdp.fr/interface/frame/frame_all.htm
Conservatorio Giuseppe Verdi, Torino
www.conservatoriotorino.eu
Conservatorio Niccolò Paganini, Italia
www.conservatoriopaganini.org
Harvard University, SUA www.harvard.edu/
Kyoto University, Japonia www.kyoto-u.ac.jp/en
Stanford University, SUA www.stanford.edu
Peking University, China www.english.pku.edu.cn
Universitatea de Artă şi Desing, Cluj Napoca
www.uad.ro/web/ro/Biblioteca/Biblioteca
Universitatea de Artă Teatrală
şi Cinematografică “I.L.Caragiale” www.unatc.ro
Universitate de Arte din Tîrgu-Mureş
www.uat.ro
Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi
www.arteiasi.ro

Informaţii
Instituţii de profil

36 Universitatea de Belle Arte din Viena
www.akbild.ac.at/portal_en/english-start-page
Universitatea de Muzică şi Artă Dramatică
din Viena
www.mdw.ac.at/index.php
Universitatea de Vest, Timişoara
www.uvt.ro
Universitatea “Lucia Blaga”, Sibiu
www.ulbsibiu.ro
Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti
www.unmb.ro
University of Arts, London
www.arts.ac.uk
University of California, Berkeley, SUA
www.berkeley.edu
University of Cambridge, UK www.cam.ac.uk/
University of Chicago, SUA www.depaul.edu
University of Oxford, UK www.ox.ac.uk/
University of Tokyo, Japonia
www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html
University of Toronto, Canada www.utoronto.ca
University of Sydney, Australia www.sydney.edu.au
Universitatea Valahia, Târgovişte
www.valahia.ro
Yale University, SUA www.yale.edu
Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК)
www.vgik-edu.ru
Московская государственная консерватория
им. П.И. Чайковского
www.mosconsv.ru
Московский государственный университет
культуры и искусства
www.msuc.edu.ru

Informaţii
Instituţii de profil

Российская академия
театрального искусства – ГИТИС
www. gitis.net
Российский институт культурологии
www.riku.ru
Санкт-Петербургская
академия театрального искусства
www.academy.tart.spb.ru
Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
www.artsacademy.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусства
www.spbguki.ru
Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна
www.sutd.ru
Театральный институт имени Бориса Щукина
www.htvs.ru
Школа-студия им. Вл.И.Немировича-Данченко
при МХАТ им. А.П.Чехова
www.mhatschool.theatre.ru
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38 Director: Avasiloaie Rodica
E-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com
Blocul II, bir. 5; tel.: 242338
Director adjunct: Ţâra Elena
E-mail: elena.tara@gmail.com
Blocul I, bir. 214; tel.: 238439
Serviciul Informatizare
Blocul I, bir. 224; tel.: 238144
e-mail: bib.amtap@mail.ru
Serviciul Asistenţă bibliografică şi documentară
Blocul I, bir. 224; tel.: 238144
e-mail: bib.amtap@mail.ru
Serviciul Dezvoltarea, catalogarea,
clasificarea colecţiilor
Blocul I, bir. 120; tel.: 238144
e-mail: bib.amtap@mail.ru
Sala de lectură „Arte Plastice”
Blocul III; tel.: 2338 00; e-mail: bib.amtap@mail.ru

Bibliografii
Biblioteca AMTAP

Gleb Ciaicovschi-Mereşanu (1919-1999): 39
Biobibliografie / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice; resp. ed.: Svetlana Mihailiuc; alcăt.: Vasilisa
Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan; copertă :
Vlad Gonciar. - Chişinău : AMTAP, 2009. – (Primex Com SRL). - 274 p. – ISBN 978–9975–9634–9 –7.
Veniamin Apostol (1938 - 2000 ) : Biobibliografie
/Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcăt. :Vasilisa
Nechiforeac. – Chişinău : AMTAR, 2006. –122 p. –
ISBN 978–9975–9926–2 –6.

