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O comunitate bibliotecară consolidată, vizibilă, 
cu potențial și impact durabil. 

Instituție recunoscută cu influență de impact 
asupra dezvoltării comunității bibliotecare din 

Republica Moldova
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ABRM este o organizație nonguvernamentală, 
benevolă care promovează biblioteca și 

informația în societate, susține activ 
bibliotecarul, acționând întru dezvoltarea 

accesului egal la informații și cunoștințe pentu 
toți cetățenii
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Performanță
Evoluție
Cooperare
Parteneriate

 creativitate, calitate, inovații, schimbare, experiențe, 
etc

Investim în capitalul educațional, capital uman
Susținem informațional calitativ  procesul de

studii și cercetare
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 În prezent în Republica Moldova sunt 30 biblioteci universitare, 
dintre care 19 de stat.

 Colecții – 5681214 u. m.

dintre care documente electronice: 160469 u.m.

 Achiziții: 209050 u. m.

 Intrări (vizite): 1565278 Numărul vizitelor virtuale este în creștere

 Împrumut: 3107526 u. m.

 Numărul total de calculatoare: 656 (590 cu acces la Internet)

*Datele reprezintă 20 de biblioteci universitare, conform Raportului statistic (anual) 6- C
din anul 2014 prezentat de către Biblioteca Centrală a Universității de Stat din 
Moldova
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Perioada
Număr 

utilizatori  

Număr

intrări

(vizite)

Număr

documente

împrumutate

Număr

documente

achiziționate

2008 112952 3178617 6005090 83701

2009 110315 3070719 5362254 68520

2010 103256 2731418 5160981 65331

2013 99236 2009827
3865867

79673

2014 99297 1565278 3107526 74050



 2011: 380 de computere; 60 de imprimante; 15 copiatoare

7 biblioteci dispun de softuri de bibliotecă;

4 biblioteci dispun de webOPAC;

4 biblioteci au inițiat biblioteci electronice;

0 repozitorii instituționale

 2014: 656  de computere; 80 de imprimante; 28 copiatoare;

12 biblioteci dispun de softuri de bibliotecă;

17 biblioteci din 23 sunt prezente pe website-uri;

10  biblioteci din 23 dispun de biblioteci electronice;

7 biblioteci au inițiat repozitorii instituționale  

Nivelul de informatizare a bibliotecilor universitare este diferit, 

neomogen. Unele biblioteci efectuează procese de bibliotecă în 

regim manual, altele constituie biblioteci digitale.
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 Actualmente, bibliotecile universitare utilizează mai multe 

programe de bibliotecă (MARC, TINLIB, IRBIS, Q-Series, 

TinRead și recent ALEPH). Modulele utilizate mai 

frecvent: Achiziții, Catalogare, WEB OPAC.

 Asistența tehnică reprezintă o componentă esențială.

În cadrul bibliotecilor sunt 15 specialiști IT. Lipsa 

specialiștilor IT  în biblioteci rămâne o problemă.
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 Legea cu privire la biblioteci (în redacție)

 Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”

 Programul național de informatizre a sferei culturii pentru anii 2012-

2020

 Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale 

„Moldova Digitală 2020”

 Codul Educației

 Programul Crearea, dezvoltarea și valorificarea conținutului digital 

din Republica Moldova pentru anii 2016-2020

 Proiect Strategia de informatizare a bibliotecilor universitare (2015) 
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 Programele de dezvoltare profesională și de formare 

continuă a bibliotecarilor, curriculum-urile Cultura 

informației au fost revizuite și adaptate la noile tehnologii 

de informare și comunicare. Cursul Cultura informației

este predat în cadrul orelor universitare la câteva instituții 

din republică.

 Implementarea unor servicii moderne, revizuirea 

asistenței bibliografice, dezvoltarea marketing-ului, 

managementul calității, indicatorii de performanță sunt o 

dovadă a evoluției bibliotecilor.
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 Câteva biblioteci universitare au elaborat politicile Acces deschis,
implicându-se activ în fiecare an în cadrul campaniilor Open Access.

 Consorțiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM), coordonat de 
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
include 16 biblioteci, dintre care 9 din învăţământul superior.
Prin intermediul EBSCO Publishing bibliotecile au acces la 11 baze de date
(18200 reviste full text, peste 2500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba
engleză).

 Totodată, bibliotecile universitare au acces la baze de date specializate în 
domeniul științelor exacte, medicinei, economiei, științelor agricole.

 Biblioteca Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat este Centru 
Național AGRIS – Moldova în Sistemul internațional de informare.

12



 Constituirea bibliotecilor electronice, repozitoriilor 

instituționale, lărgirea accesului la bazele de date 

internaționale, digitalizarea documentelor sunt unele din 

prioritățile actuale ale bibliotecilor

 Pentru realizarea multiplelor sarcini secțiunea B U

colaborează cu comisii specializate din cadrul Consiliului

Biblioteconomic Național (comisia Informatizare și

tehnologii informaționale), cu Consiliul directorilor din

învățământ. Sunt organizate întruniri profesionale la

nivel local, național și internațional.
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 Fiecare bibliotecă universitară realizează minimum un 

proiect în parteneriat cu alte instituții, fie la nivel 

instituțional, fie la nivel național (proiectul Bibliotecii 

Științifice a ASEM „Open Access to content in Moldovan 

Higher Economic Education”, finanţat de Ambasada 

Norvegiei în România, altele).

 Asociația Bibliotecarilor promovează implementarea 

tehnologiilor informaționale, instruirea bibliotecarilor în 

acest domeniu prin proiectul Centrul de Excelență, recent 

fondat pentru formarea continuă a bibliotecarilor.
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 Un proiect important este în proces de derulare la șapte biblioteci 
universitare (Servicii informaţionale moderne pentru 
îmbunătăţirea calităţii studiilor).  Acest proiect Tempus are ca 
scop crearea e-Bibliotecii pentru comunitatea academică a 
Republicii Moldova, care va susţine procesul de instruire şi de 
cercetare în conformitate cu cerinţele internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 Crearea infrastructurii informaţionale pentru bibliotecile universitare

din Republica Moldova şi implementarea unui sistem informatizat de 
bibliotecă;

 Crearea repozitoriilor electronice instituţionale ştiinţifice;
 Implementarea noilor servicii informaţionale pentru studenţi şi cadre 

didactice;
 Ridicarea nivelului culturii informaţiei a comunităţii academice;

 Formarea formatorilor, care vor oferi cursuri de instruire studenţilor
privind formarea culturii informaţiei
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 Pentru prima oară, în urma acestui proiect, șapte 

biblioteci universitare din Republica Moldova au început 

să implementeze un soft modern integrat de bibliotecă, 

recunoscut pe scară mondială - ALEPH.

Perioada proiectului: 2013-2016

 În ultimii ani a crescut interesul față de accesul la 

revistele științifice electronice, s-a îmbunătățit 

cunoașterea resurselor cu acces deschis. Bibliotecile 

participă la elaborarea politicilor instituționale de Acces 

Deschis, la înregistrarea revistelor științifice din 

Republica Moldova în DOAJ.
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 În proces de elaborare este Strategia de informatizare a 

bibliotecilor din Republica Moldova.

 Dificultăți, probleme: securitatea datelor, conversia 

înregistrărilor bibliografice, fișierele de autoritate, 

utilizarea tezaurului, respectarea dreptului de autor etc

 Evoluția BU în Republica Moldova este evidentă, dar la 

fel de evident este și faptul că avem multe lucruri de 

realizat în comun pentru a exista și a avea o activitate în 

deplină ascensiune.

 Succesul, performanța, evoluția și dezvoltarea – le 

vom obține prin colaborare, unitate, perseverență și 

informatizare.
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Nivelul de cooperare interuniversitară
necesar pentru ca aceasta să funcționeze
este fără precedent.

Ce valoare va avea BU de cercetare în 
epoca digitală?

Răspunsul: 
Expertiză umană; 
 Activarea infrastructurii; 
 Conservarea și difuzarea (prezervarea și

diseminarea);
cunoștințe pentru generațiile viitorului
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Harvord University Library

Cambridge University Library

Yale University Library

Fiecare BU are acorduri de colaborare cu BU 

din România, Rusia, Germania, SUA, Franța 

etc

Acord de colaborare între BU din  

Republica Moldova
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Marea tradiţie a filosofiei europene, de la Platon până la 
Kant, vrea să spună tocmai asta:
rămâneţi cu picioarele pe pământ, dar ridicaţi-vă privirea 
din ţărână şi priviţi lucrurile într-o perspectivă mai largă!
Școala din Atena (Rafael)



 E-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com
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