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BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAŢIILOR 
ŞTIINŢIFICE ŞI APLICATIVE 

UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM AND APPLIED SCIENTIFIC 
COMMUNICTATIONS

Demersul de cercetare al Bibliotecii în anul 2013 a evoluat în cadrul a 3 
direcţii: Management participativ: principii şi parctici. Integrare şi formare profesională 
continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului 
XXI; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte. 
Rezultatele totale ale anului 2013 fiind: Studii sciento-bibliometrice – 12; Comunicări 
- 61; Articole - 72; Lucrări editate - 9; Resurse electronice – 33; Materiale promoţionale 
– 17; Documente de transfer tehnologic – 7.

Biblioteca a organizat 6 activităţi ştiinţifice de nivel naţional, inclusiv 3 ateliere 
profesionale în colaborare cu Ministerul  Educaţiei, Asociaţia Bibliotecarilor şi 
Direcţia de Învăţămînt, Tineret şi Sport din mun. Bălţi la care au participat peste 230 
bibliotecari.

 Cercetarea ştiinţifică bibliotecară s-a extins la nivel naţional, sincronizîndu-se 
cu Programul „Activităţii de cercetare fundamentală în cadrul Sistemului Naţional 
de Biblioteci al Republicii Moldova”, avînd menirea de a reliefa starea de lucruri în 
domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Moldova, a evidenţia nucleul 
tare al cercetărilor de interes naţional şi posibilităţile de colaborare în cercetări la nivel 
naţional, departamental sau local. 
Bibliotecarii au activat în calitate de membri / redactori ai colegiilor de redacţie ale 
revistelor ştiinţifice: Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele 
inform. a Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” [on-line]; Bibliouniversitas@
ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova [on-line] / 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci Universitare”; 
BiblioScientia : rev. şt.-practică [on-line] / fondator : Bibl. Şt. Centrală „Andrei 
Lupan” a Acad. de Şt. a Moldovei; InfoStand biblioteconomic : Bul. de informare al 
Comis. ABRM "Standardizarea activităţii de bibl."/ Bibl. Republicană Şt. Agricolă

Prezentul volum inserează textele comunicărilor prezentate la COLLOQUIA 
PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia 
a IV-a, secţiunea Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a 
Cunoaşterii desfăşurat pe 11 octombrie 2013, moderator: Elena Harconiţa, directoarea 
Bibliotecii. 

La eveniment au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanţi de la 
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, 
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agrară a UASM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Camera Naţională a Cărţii.
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Scopul conferinţei: promovarea experienţelor reprezentative, elucidarea 
aspectelor inovaţionale în bibliotecile universitare din Republica Moldova cu un 
impact deosebit de calitate şi diversificare. 

Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat 
Diploma de Excelenţă Colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Univerităţii de Stat „ 
Alecu Russo” din Bălţi pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, 
activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie 
în realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă şi colaborare îndelungată cu 
Biblioteca Ştiinţifică ASEM.

Conferinţa a inclus  13 comunicări  în cadrul a două secţiuni: Biblioteca 
universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice şi Practici comunicaţionale în serviciile 
bibliotecare.

Subiecte abordate: dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale; dezvoltarea 
cunoaşterii şi gîndirii divergente a studenţilor; viitorul Bibliotecii Universitare si 
al Bibliotecarului universitar; săptămîni de OA la Biblioteca universităţii bălţene; 
Repozitoriul USARB; aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii 
cercetătorilor; estimarea site-ului BŞ USARB; creşterea vizibilităţii USARB; Buletinul 
electronic informativ Achiziţii recente; Lunarul Licenţiatului, Masterandului, 
Doctorandului; blogul profesional; blogurile Bibliotecii USARB; interacţiunea 
utilizatorului modern cu spaţiul informaţional. 

A fost organizată expoziţia Produsul ştiinţific editorial al Bibliotecii Ştiinţifice 
USARB, cca 100 monografii, bio-bibliografii, ghiduri, dicţionare, cataloage, lucrări 
didactice editate în anii 2000 - 2013 în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas 
Biography – USARB, Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Doctori Honoris 
Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori 
universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare, Biblioteca- 65, ABRM-20 
de ani, Resurse electronice.

Rezultatele activităţii ştiinţifice ale bibliotecarilor au fost aplicate în diversificarea 
serviciilor info-bibliotecare, relevanţa şi prestarea lor rapidă, prezentarea şi promovarea 
experienţei la reuniunile profesionale de nivel local, naţional şi internaţional, prin 
intermediul lucrărilor publicate, articolelor în revistele de specialitate, studiilor, 
inclusiv  pe Internet. 

Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, 
Biblioteca Ştiinţifică USARB 



DEZVOLTAREA VIABILĂ A SERVICIILOR INFORMAŢIONALE                         
PENTRU EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢĂ

VIABLE DEVELOPMENT INFORMATION SERVICES                                                          
FOR EDUCATION AND SCIENCE                                                                                                    

Dr. Silvia GHINCULOV, Natalia CHERADI     

S E C Ţ I U N E A / THE SECTION: 
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAŢIILOR 

ŞTIINŢIFICE / THE UNIVERSITY LIBRARY IN THE SYSTEM 
OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
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Abstract: The Scientific Library of the Academy of Economic Studies is integrated in 
many international collaborative projects in cooperation with the University of Bergen, 
financed the Norwegian Embassy in Romania and the EURASIA Foundation, which 
aim orientation of the work of the institution's activity towards new technologies and 
quality standards. The projects were carried out: the library personnel training for the 
implementation of Institutional repositories and technology; evaluation of the Scienti-
fic Library of the Academy of Economic Studies; trainings English language study for 
librarians from the Academy of Economic Studies. 

Key words: international projects, economic education, information services, institu-
tional repositories

Rolul informaţiei în lumea modernă este tot mai însemnat pentru societate 
în general, şi pentru sectorul economic, în particular, acestea consumă o mare 
cantitate de informaţii, care devine un element esenţial al progresului economic. 
Societatea modernă este caracterizată de intensificarea schimbului de informaţii, 
datorită impactului tehnologiilor informatice şi comunicaţionale care au determinat 
o schimbare şi în sistemele educaţionale. Axa de referentă a constituit-o colaborarea 
internaţională şi schimbul de informaţii ca factori-cheie ai reuşitei întregului demers 
de dezvoltare a învăţămîntului.

Tehnologiile de Informare şi Comunicare obligă bibliotecile să revizuiască unele 
scheme şi să regăsească noi echilibre: între local şi distanţă între real şi virtual, între 
consumator şi producător. Creaţia, inovaţia şi cercetarea se realizează în reţea care, 
împreună cu accesul liber la o cantitate importantă de informaţii, duce la o circulaţie 
rapidă a informaţiei ştiinţifice. 

Fără de profesionişti cu spirit creativ, capabili să implementeze şi să dezvolte 
în bibliotecă noile tehnologii informaţionale, este imposibil a constitui o bibliotecă a 
viitorului, a ieşi la un nou nivel al deservirii informaţionale. 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice este integrată în mai 
multe proiecte de colaborare internaţională care orientează activitatea instituţiei spre 
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noile tehnologii şi standarde de calitate. În comunicarea noastră vom relata despre 
cooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea serviciilor informaţionale 
pentru învăţămînt şi cercetare, care s-a intensificat în ultima perioadă. 

Primul proiect „Accesul Deschis în contextul învăţământului superior economic 
din Republica Moldova”, realizat în anul 2011, a fost finanţat de Ambasada Norvegiei 
în România şi a fost destinat instruirii personalului bibliotecii pentru implementarea 
tehnologiei Repozitorii Instituţionale (IR). Principalele obiective ale proiectului au fost 
axate pe evaluarea costurilor şi soluţiilor software disponibile pentru IR, formularea 
strategiei pentru utilizarea metadatelor, sensibilizarea conducerii instituţiei şi perso-
nalului academic în scopul de a spori implementarea modelelor Accesului Deschis la 
informaţia ştiinţifică. 

Activităţile realizate în cadrul proiectului au abordat următoarele: studierea 
experienţei internaţionale în domeniul creării IR, instruirea personalului, organizarea 
conferinţei finale cu genericul „Accesul Deschis la informaţie ştiinţifică în contextul 
învăţămîntului economic din Republica Moldova” (24 septembrie 2011). Tema abor-
dată în cadrul conferinţei este indispensabilă procesului de gestionare a bibliotecii, 
oferind bibliotecarilor informaţii noi privind publicarea on-line şi participarea activă 
a bibliotecii în procesul de comunicare ştiinţifică.

Al doilea proiect „Cooperare Moldova&Norvegia”, realizat în colaborare 
cu Universitatea din Bergen, a fost finanţat de Fundaţia EURASIA. Activităţile 
proiectului au prevăzut vizite bilaterale, evaluarea activităţii Bibliotecii Ştiinţifice 
ASEM şi elaborarea unui proiect de dezvoltare a acesteia pentru anii 2013-2015. Vizita 
la Chişinău a fost realizată între 29 martie – 3 aprilie 2011 de către trei specialişti de la 
Universitatea din Bergen, Norvegia şi unul de la Universitatea Transilvania din Braşov, 
România. Vizita de răspuns a avut loc între 16 - 20 mai 2011. Trebuie să remarcăm 
contribuţia pe care profesorul universitar Angela Repanovici de la Universitatea 
Transilvania din Braşov şi-o aduce la dezvoltarea relaţiilor moldo-române-norvegiene 
prin promovarea noilor tehnologii privind asigurarea informaţională a ştiinţei , 
realizată în cadrul instituţiilor info-documenare.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul 
Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu 
Eurasia în domeniul învăţămîntului superior, este realizat prin parteneriatul între 
Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen. Proiectul este axat pe 
inovarea educaţiei în domeniul utilizării informaţiilor. Aceste noi instrumente şi 
metode nu pot fi înţelese şi puse în aplicare în activitatea bibliotecii din cauza că fluxul 
principal de informaţii privind inovaţiile este oferit în limba engleză, iar bibliotecarii 
nu sunt în măsură să înţeleagă cele mai bune practici străine. Sprijinul din partea 
programului EURASIA prevede organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze 
pentru bibliotecarii de la ASEM. În continuare va fi studiată experienţa Bibliotecii 
Universităţii din Bergen şi implementate cele mai bune practici ale acestei instituţii.

Obiectivele de bază ale proiectului:
•	 dezvoltarea organizaţională, funcţională şi tehnologică a bibliotecii compa-

tibilă cu standardele internaţionale;
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•	 activarea proceselor de integrare şi cooperare instituţională, naţională şi 
internaţională în spaţiul educaţional şi ştiinţific;

•	 punerea în aplicare a noilor modalităţi de colaborare profesională;
•	 satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor prin promovarea servi-

ciilor inovatoare;
•	 punerea în aplicare a tehnologiei Repozitorii instituţionale;
•	 dezvoltarea abilităţilor informaţionale (alfabetizare digitală sau Cultura In-

formaţiei).
Proiectul are o echipă formată din două biblioteci universitare (ASEM şi Uni-

versitatea din Bergen). Activităţile planificate în cadrul proiectului vor fi direcţionate 
pentru a realiza scopurile şi obiectivele pentru 2,5 ani şi vor include şase categorii de 
utilizatori. Prima etapă va include crearea grupului de lucru şi distribuirea sarcinilor, 
vor fi organizate cursuri pentru studierea limbii engleze pentru bibliotecari. La etapa 
a doua se va implementa tehnologia Repozitoriilor Instituţionale. A treia etapă pre-
supune punerea în aplicare a cursului Cultura Informaţiei pentru toate categoriile de 
utilizatori, bazată pe experienţa Universităţii din Bergen. 

Rezultate aşteptate ale proiectului:
• internaţionalizarea şi modernizarea activităţii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM;
• optimizarea calităţii serviciilor de informare pentru utilizatori;
• creşterea eficienţei activităţii de educaţie economică şi de cercetare pe baza 

cursului Cultura Informaţiei şi a Repozitoriului Instituţional;
• cunoaşterea limbii engleze va spori nivelul profesional al personalului bib-

liotecii şi va optimiza interacţiunea bibliotecar-utilizator;
• dezvoltarea de noi modalităţi de colaborare internaţională.
Devine importantă fundamentarea activităţii care se va concentra pe înnoire şi 

modernizare, pe dezvoltarea calităţii sistemului de informare şi documentare. 
Realizările proiectului până la momentul actual:
A fost creat site-ul proiectului pentru diseminarea rezultatelor https://newinfor 

mationservices.wordpress.com/.
S-a realizat cercetarea „Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii 

Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova”, care s-a desfăşurat 
în perioada ianuarie – martie 2013. Scopul studiului a fost de a identifica rolul bibliotecii 
în dezvoltarea abilităţilor în cultura informaţiei ale studenţilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor şi de a studia necesităţile de educare ale consumatorilor în noul context 
informaţional. La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. Chestionarul 
a fost aplicat la 20 specialităţi din ASEM. În calitate de instrument al cercetării a fost 
utilizată metoda anchetei în baza chestionarului on-line SurveyMonkey. Cercetarea 
a reliefat interesul sporit al utilizatorilor pentru repozitorii instituţionale şi pentru 
cursul Cultura Informaţiei.

Studiul comparativ al softurilor destinate dezvoltării depozitelor digitale s-a 
axat pe platforme software depozite digitale, caracteristici, analiza comparativă şi 
modele, scheme structurale (organigrame) utilizate pentru indexarea documente-
lor şi regăsirea rapidă a informaţiei într-un sistem integrat, analiza comparativă 
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a schemelor structurale, definirea algoritmului adecvat aplicaţiei particulare din 
cadrul proiectului; analiza comparativă a sistemelor de depozitare. S-a decis crearea 
repozitoriului instituţional al ASEM pe baza platformei software DSpace.

Direcţiile de înnoire vizează mai multe aspecte în care este implicată biblioteca 
în arealul academic. Ideea principală pentru care se optează este extinderea accesului 
la informaţie, promovarea Accesului Deschis, organizarea repozitoriilor instituţionale. 

Accesul Deschis este o nouă mişcare ce se manifestă la nivel mondial, care luptă 
şi sprijină circulaţia liberă, deschisă a informaţiilor şi ideilor. Susţinerea accesului la 
informaţie şi cunoaştere este realizată de mai multe iniţiative internaţionale. Acţiuni-
le politice pentru sprijinirea OA au contribuit la apariţia unei serii de declaraţii: 
Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002), Declaraţia de la Bethesda privind 
Accesul Deschis la Publicaţii (2003), Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis 
la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003). Pentru a asigura 
Accesul Deschis la literatura ştiinţifică în măsură egală, sînt susţinute două strategii: 
autoarhivarea (repozitorii instituţionale) şi revistele pe bază de acces deschis (open 
access journals).

Ideea Accesului Deschis (Open Access-OA) s-a răspîndit larg în comunitatea 
ştiinţifică internaţională. Cu toate acestea, promovarea Accesului Deschis în univer-
sităţi se confruntă cu dificultăţi semnificative din cauza cunoaşterii insuficiente a 
mişcării Accesului Deschis, a neîncrederii faţă de nivelul de calitate a informaţiilor 
disponibile fără restricţii pentru public.

Ce poate face în acest context biblioteca? Ea poate organiza arhive instituţiona-
le (repozitorii) şi reviste cu acces deschis, poate convinge cercetătorii, cadrele didac-
tice universitare de a participa la constituirea arhivelor instituţionale, poate promova 
revistele cu acces deschis.

În cadrul proiectului, în toamna anului 2012 a fost realizată Campania de 
Advocacy pentru Accesul Deschis, care a cuprins următoarele evenimente: acţiunea 
„Întreabă-mă despre Accesul Deschis”, „Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis”, 
acţiunea „Eu susţin Accesul Deschis”, prezentări pentru studenţi şi masteranzi „Cu-
noştinţele în era digitală. Politicile Accesului Deschis”, campania „Anti Plagiat”, 
prezentări pentru catedre „Managementul cunoştinţelor: resurse educaţionale şi 
arhive digitale deschise”, concurs pentru studenţi şi masteranzi „Cum Accesul Deschis 
va facilita comunicarea ştiinţifică şi universitară?”, dezbatere profesională „Ce pot face 
bibliotecarii pentru a promova Accesul Deschis” s.a. 

Pentru implementarea Accesului Deschis în ASEM, Biblioteca Ştiinţifică şi-a 
propus şi a realizat următoarele obiective: elaborarea politicii Accesului Deschis în 
ASEM, elaborarea regulamentului privind Repozitoriul instituţional ASEM, şedinţe 
speciale (la catedre) cu autorii ASEM privind publicarea electronică a documentelor 
în repozitoriu instituţional, beneficiile utilizării şi respectarea drepturilor de autor, 
crearea Repozitoriului Instituţional ASEM. 

Biblioteca a elaborat două documente importante pentru a instituţionaliza 
Accesul Deschis în ASEM. Primul document este „Politica instituţională a Academiei 
de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis”, prin care recunoaştem 
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importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie pentru diseminarea cu-
noştinţelor ştiinţifice în spiritul promovat de iniţiativele şi declaraţiile internaţionale.
ASEM este interesată de susţinerea unei noi paradigme a Accesului Deschis cu scopul 
de a oferi mai multe beneficii pentru ştiinţă şi societate. Publicaţiile cercetătorilor vor 
avea o vizibilitate crescută, un impact şi prestigiu mai mare în comunitatea ştiinţifi-
că. Astfel, Academia de Studii Economice din Moldova se angajează să disemineze 
rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice şi din proiecte pe baza principiilor 
Accesului Deschis; să încurajeze cercetătorii să-şi manifeste sprijinul pentru Accesul 
Deschis, publicînd articole în reviste cu Acces Deschis şi în repozitoriul instituţional 
ASEM.

Strategiile de bază se rezumă la următoarele: 
• A implementa Accesul Deschis la publicaţiile ştiinţifice, prin două modele 

complementare: Autoarhivarea în repozitoriul instituţional ASEM şi pub-
licarea revistelor ASEM în registrul internaţional DOAJ (Directory of Open 
Access Journals). 

• Politica prevede ca toate publicaţiile ştiinţifice, elaborate în baza proiectelor 
de cercetare finanţate de stat şi din granturi, să fie incluse în Repozitoriul 
Instituţional ASEM la data publicării sau în caz de embargo, nu mai tîrziu 
de şase luni de la publicare. 

• Politica se va aplica la toate articolele Ştiinţifice publicate pe perioada în 
care autorul activează în cadrul ASEM, cu excepţia publicaţiilor realizate 
înainte de adoptarea acestei politici. 

• Biblioteca Ştiinţifică va asigura funcţionarea Repozitoriului Instituţional şi 
va elabora un raport anual către Senat. 

• Serviciul Ştiinţă va monitoriza asigurarea conformităţii prevederilor politicii 
cu interesele autorilor.

Al doilea document este „Regulament cu privire la organizarea şi funcţiona-
rea Repozitoriului Academiei de Studii Economice din Moldova”, care defineşte 
Repozitoriul instituţional, determină scopurile, principiile creării Repozitoriului 
ASEM, reglementează relaţia cu autorii articolelor ştiinţifice, identifică tipurile de 
materiale care sînt plasate în Repozitoriu, stabileşte ordinea plasării publicaţiilor în 
Repozitoriu, formulează interdicţiile de utilizare.

Realitatea în care existăm impune, ca un imperativ de bază, dinamismul 
accelerat şi receptivitate sporită la schimbările ce se produc în toate sferele vieţii, 
în special, în domeniul informaţiei şi comunicării. În aceste condiţii creşte enorm 
rolul bibliotecii în popularizarea cunoştinţelor ştiinţifice prin diverse căi şi metode. 
Formarea susţinătorilor Accesului Deschis în rîndul utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice 
ASEM (cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi) va îmbunătăţi 
calitatea învăţămîntului, va asigura un suport informaţional eficient pentru cercetarea 
economică şi va conduce, prin intermediul repozitoriului instituţional, la o mai mare 
transparenţă şi promovare a ASEM în spaţiul virtual de informare. 

Exemplul oferit de ASEM va servi pentru a încuraja alte universităţi şi centre 
de cercetare din Republica Moldova pentru a crea repozitorii instituţionale. Proiectele 



12

realizate în colaborare cu instituţiile de învăţămînt din România şi Norvegia vor 
consolida poziţia de învăţămînt superior din Moldova la nivel naţional şi internaţional, 
vor maximiza contribuţia bibliotecilor şi capacitatea lor de a media în mod eficient 
relaţia între utilizatorii şi informaţiile de care au nevoie. Rezultatele acestor colaborări 
vor constitui un cadru strategic pentru dezvoltarea durabilă a politicilor naţionale 
privind accesul la informaţie. Acest lucru va contribui la calitatea educaţiei, în special, 
în contextul schimbărilor în sistemul educaţional al Republicii Moldova.

Resurse web:
1. Ambasada Regatului Norvegiei în România [online]. Disponibil:http://

www.norvegia.ro/.
2. Centrul Norvegian de Cooperare Internaţională în Educaţie [online]. 

Disponibil: http://siu.no/eng.
3. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM [online]. Disponibil: http://lib.ase.md/.
4. Biblioteca Universităţii din Bergen [online]. Disponibil: https://www.uib.

no/ub/en.
5. EIFL-OA Moldova [online]. Disponibil:http://eifloamoldova.wordpress.

com/.
6. Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului 

superior   Universitatea din Bergen [online]. Disponibil:http://www.siu.
no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/
Eurasia.

7. Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul 
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DEZVOLTAREA CUNOAŞTERII ŞI GÎNDIRII DIVERGENTE 
A STUDENŢILOR: INTERVENŢII ALE BIBLIOTECII UNIVERSITARE

THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE 
AND THE DIVERGENT THINKING OF STUDENTS: INTERVENTION OF 

UNIVERSITY LIBRARY

Ludmila CORGHENCI     
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Abstract: The article reflects the importance of the orientation of the educational system 
for training/development of divergent thinking of students. This requires certain tasks 
in university libraries, these hold an effective leverage - information cultural develop-
ment through the course „The Base of Information Literacy". Concrete experiences are 
described in the Informational and Library Science Department of ULIM.  

Key words: divergent thinking,  information culture, informational education.

De ce trebuie să se implice bibliotecile universitare în formarea gîndirii divergente?

Actualmente sistemul educaţional este pus în faţa unei serii de exigenţe, 
care solicită reorientări organizaţionale şi de conţinut. Este necesară o schimbare a 
mentalităţii comunităţilor academice şi teritoriale privind contemplarea  mediului 
înconjurător şi mediului profesional. În acest sens este important de a pune accentul 
pe gîndire, ca formă a inteligenţei - cel mai important proces în instruirea studenţilor. 

Este cunoscut rezultatul sistemului de învăţămînt actual - formarea unui 
potenţial specialist cu un volum preponderent de informaţie factografică, cu un 
sistem de gîndire convergentă, or, acestea împiedică lărgirea orizontului, ceea ce este 
nou si neaşteptat in viată, în profesie).

Miza bunului profesionist e atitudinea creativă, care se fundamentează pe 
gîndirea intelectuală preponderent divergentă, cu o doză mai mică de gîndire 
convergentă. J. P. Guilford, fondatorul teoriei creativităţii, consideră gîndirea di-
vergentă ca fiind cel mai important ingredient al creativității.  

În sprijinul afirmaţiei că creativitatea se bazează pe gîndirea divergentă - vin 
sintezele ce urmează, selectate în baza publicaţiilor de specialitate (2, 3, 5). Gîndirea 
divergentă se referă la ideea de ,,a descoperi direcţii diferite ale unei probleme”. 
Gîndirea divergentă este aptitudinea intelectuală de a genera creativ, cu fluență şi 
viteză, unele soluţii multiple, originale, neobişnuite şi diverse (5). Cele mai importante 
caracteristici ale gîndirii divergente sînt: flexibilitatea mentală, originalitatea, flu-
ența şi inventivitatea. Gîndirea divergentă este exemplificată de bogăţia ideilor şi 
originalitatea acestora. Este incitant şi atractiv mottoul gîndirii divergente: ,,Totul este 
posibil”.



14

Conştientizarea şi o înţelegerea acestor caracteristici şi beneficii pot avea un 
impact profund şi benefic asupra sistemul educaţional.

Implicaţii DIB pentru formarea gândirii divergente. Conceptul Culturii Informa-
ţiei la ULIM

O pîrghie eficientă de implicare a bibliotecii universitare  în formarea gîndirii 
divergente este educaţia informaţională, în mod deosebit, prin intermediul cursului 
specializat „Bazele culturii informaţiei”. Semnificativ în acest sens este extrasul din 
Liniile Directorii IFLA: „Suplimentar la activităţile de gîndire mai minore (memorarea 
şi înţelegerea informaţiei), cultura informaţiei ar trebui să accentueze procesele de 
gîndire complexă (aplicarea, sintetizarea şi evaluarea informaţiei) (3, p. 48).

Curriculumul universitar fiind revăzut, modificat, actualizat are drept urmare 
schimbarea destinului cursului „Bazele culturii informaţiei”. Astfel, în anii 2012-
2013 Departamentul Informaţional Biblioteconomic a fost pus în situaţia de a revizui 
conceptul funcţional al cursului (cu implicaţia Consiliului Educaţional ULIM).

Anul 2013 semnifică o nouă orientare conceptuală în dezvoltarea cursului, 
aceasta fiind fundamentată pe prevederile IFLA privind componentele culturii 
informaţiei (4): 

	▶ accesarea informaţiilor – utilizatorul trebuie să acceseze raţional şi eficient 
informaţia;

	▶ evaluarea informaţiilor – utilizatorul trebuie să evalueze critic şi competent 
informaţia;

	▶ utilizarea informaţiilor – utilizatorul trebuie să folosească în mod corect şi 
creativ informaţia.

Axele conceptului culturii informaţiei:
	▶ cadrul logistic: accentuarea importanţei deţinerii culturii informaţiei, convertirea 

utilizatorilor privind indispensabilitatea deţinerii cunoştinţelor şi abilităţilor de 
cultură a informaţiei;

	▶ cadrul de competenţă: răspunde la întrebarea ce trebuie să înveţe/să promoveze 
bibliotecarii pentru utilizatori (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi); 

	▶ cadrul „învaţă să înveţi”: pune accentul pe orientarea constructivistă a utiliza-
torilor, dezvoltarea proceselor de învăţare;

	▶ cadrul relevanţei individuale/comunitare: educaţia informaţională este diferită 
pentru oameni/grupuri;

	▶ cadrul impactului comunitar: educaţia informaţională este importantă pentru 
comunitate; nivelul de cultură a informaţiei fiecărui individ afectează comnitatea/
societatea, augmentează responsabilitatea socială (persoana informată este un 
membru activ al societăţii);

	▶ cadrul relaţional: cultura informaţiei relevă diferite moduri de interacţiune 
cu informaţia; formarea/dezvoltarea culturii informaţiei trebuie să ofere posi-
bilitatea de a dezvolta capacităţi mai complexe de înţelegere, cunoaştere.
Unul dintre rezultatele concrete de implementare a conceptului este elaborarea şi 

aprobarea programei analitice a modulului „Competenţe antreprenoriale în traducere. 
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Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine. Ştiinţa şi cultura informării”  (în 
parteneriat cu Facultatea de Litere). Autorii programei şi titularii cursului: Ludmila 
Hometkovski, dr. în filologie; Stela Efros, master în economie; Ludmila Corghenci, 
bibliotecar categoria superioară. 

Modulul include trei discipline: „Competenţe antreprenoriale în traducere” (20 
ore prelegeri; 10 ore seminare); „Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine” 
(30 ore laborator); „Ştiinţa şi cultura informaţiei” (20 ore prelegeri; 10 ore practicum/
seminare). Grup-ţintă al modulului - studenţii anului I, licenţă, specialitatea 223.1 
Limbi moderne. Unitatea de curs „Ştiinţa şi cultura informaţiei” este orientată pentru 
promovarea cunoştinţelor şi a deprinderilor de orientare în fluxul informaţional,  
de selectare operativă a informaţiei, de utilizare corectă şi eficientă a surselor de 
informare, de muncă intelectuală etc. 

Metode de predare şi învăţare, utilizate în cadrul modulului: a) metode clasice 
(tradiţionale) de transmitere şi dobîndire a cunoştinţelor: expunere, problematizare, 
demonstraţie, conversaţie, exerciţiu, etc.); b) metode moderne: metoda proiectului, 
studiului de caz, metoda de simulare etc.; c) metode interactive de lucru în grup: jocul 
de rol, brainstorming, discuţii şi dezbateri; d) metode de studiu individual (lectura, 
documentarea, reflecţia personală, observarea sistematică, experimentul); e) metode 
de consiliere şi orientare etc.

Fiind o realizare a parteneriatului cu Facultatea de Litere, conceptul formării/
dezvoltării CI şi a culturii învăţării este orientat după cum urmează:

•	 componenta Accesare – are prioritate în cadrul programului „Grija pentru 
Noii Utilizatori”, semestrul 1 al anului universitar (cunoaşterea şi formarea 
deprinderilor de accesare a resurselor informaţionale)

•	 componentele Evaluare, Utilizare – constituie axa Campaniei „În sprijinul 
Absolventului ULIM”, a cursului modular „Ştiinţa şi cultura informaţiei”. 
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1. CORGHENCI, Ludmila. Cultura informaţională în contextul promovării învăţării 
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OPORTUNITATE  MODERNĂ: SĂPTĂMÎNI DE ACCES DESCHIS ÎN 
BIBLIOTECA UNIVERSITAŢII BĂLŢENE

MODERN OPPORTUNITY:                                                                                                               
OPEN ACCESS WEEK IN BALTI SCIENTIFIC LIBRARY

Valentina TOPALO  

Abstract: From 2009, in the Scientific Library is  provided Open Access Week to get 
to know the most important achievements in the world of access to electronic scientific 
information. The programs developed by the Open Access Week invites teachers staff, 
students, researchers, librarians to participate directly in the several sessions and events, 
taking note of the new electronic resources, other institutions experience in organizing 
open institutions and access electronic archives. 

Key words: open access weeek, repositories, electronic archives, electronic resources.
 
Odată cu apariţia termenului Open Access asistăm la o refefinire a noţiunii 

de timp şi spaţiu ştiinţific, la o reînnoire a canaleleor de comunicare în bibliotecile 
universitare. Asfel de schimbări inevitabile s-au petrecut mai pronunţat începînd cu 
anul 2007. În domeniul lecturii, diseminării informaţiei, în contextul apariţiei unor 
noi forme de conţinut, schimbările se impuneau şi trebuiau făcute rapid. Noţiunea 
de Open Acces a apărut ca ceva firesc, fiindcă informaţia ştiinţifică trebuie să circule, 
venind să întîmpine nevoile cercetătorului. „Ştiinţa nu are Patrie”, afirma fizicianul 
francez Louis  Pasteur. Prin urmare,  ea trebuie să fie publică, fără restricţii, accesibilă 
tuturor. De produsul final al ştiinţei trebuie să beneficieze tot  globul pămîntesc. 
„Înainte de orice, ştiinţa şi arta aparţin lumii întregi, iar bariera naţionalităţilor dispare 
în faţa lor”, susţinea Goethe.  Secolul al 19-lea a dat naştere ştiinţei ca profesie, iar 
termenul „om de ştiinţă" este folosit pentru prima dată în anul 1833 de către savantul 
englez William Whewell. (http://ro.wikipedia.org) 

Rădăcinile juridice şi intelectuale ale Open Access în biblioteconomie.
Actualmente, cercetarea ştiinţifică are prevederi legale care determină 

comunitatea  ştiinţifică să nu se abată de la  bunele practici. Săptămîna cu Acces 
Deschis este un eveniment important  aflat în al şaselea an de derulare. Acest concept 
este perceput de bibliotecarii universitari ca obligatoriu pentru calitatea cercetării, 
pentru asigurarea accesului către literatura de specialitate prin intermediul WWW, 
spaţiul virtual ştiinţific fiind deja colonizat de Open Access. 

Cum se poziţionează Biblioteca Ştiinţifică în „mişcarea mondiala Open Acces”? 
	▶ Elementul-cheie pentru realizarea acestei mişcări constă nu numai în politica 

cultural-ştiinţifică coerentă şi activă a conducerii Biblotecii Universitare, dar 
şi în mecanisme biblioteconomice de coordonare, organizare şi evaluare; 
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creşterea gradului de conştientizare a valorii Accesului Deschis şi promovarea 
Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţămînt şi cercetare. 

	▶ Produsul ştiinţific al cadrelor didactice e valorificat în Bilioteca Digitală, 
Catalogul Electronic, în colecţiile Bibliografii, biobibliografii on-line; 
Bibliographia universitas, în Biblioteca deschisă Open Library, pe platforme 
Internaţionale de publicaţii Issuu şi Calameo, prin activitatea de creare a 
Repozitorului USARB.

	▶ Se restructurează permanent conţinutul cursului Cultura Informaţiei în 
corespundere cu cerinţele ariei de baze de date şi noului mediu electronic; 
s-a întrodus un nou capitol special despre Accesul Deschis; se promovează 
instrumentele oferite de mişcarea Acces Deschis în rîndul comunităţii 
academice; se utilizează resursele: OpenDOAR, The Directory of Open Access 
Repositories - OpenDOAR, DOAB - Directory of Open Access Books - Repertoriul 
monografiilor în acces deschis, lansat în aprilie 2012, ROAR - Registry of Open 
Access Repositories - Repertoriul Depozitelor în Acces Deschis, DOAJ -  Directory 
of Open Access Journals – Repertoriul Revistelor în Acces Deschis.

Pagina web a BŞ USARB este utilzată intens în activitatea de învăţare, cercetare, 
se extind serviciile oferite utilizatorilor prin Consorţiul REM, dar şi prin relaţii de 
colaborare cu alte biblioteci din ţară şi din străinătate (Bazele de date eIFL conţin în 
general: 3 248 reviste, ziare, buletine de ştiri full-text; 1 305 broşuri, ghiduri şi altă 
literatură de referinţă în regim full-text, Baza se completează în permanenţă cu alte 
ediţii noi, Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei); 

	 Bibliotecarii se implică activ într-o serie de manifestări ştiinţifice locale, 
naţionale şi internaţionale,  devenind mai vizibili în comunitate, avînd o 
contribuţie mai mare în activităţile de învăţare şi cercetare. 

	 Au fost elaborate Programele pentru Săptămîna Accesului Deschis,  care aduc 
eficienţă, realizînd noi servicii, prezentînd noi produse ştiinţifice de înaltă 
calitate. Prin aceste programe Biblioteca oferă acces la un număr mai mare 
de resurse ştiinţifice, care aduc plusvaloare vieţii ştiinţifice, educaţionale, 
culturale a comunităţii academice pe care o deserveşte. 

	 S-a dezvoltat un parteneriat eficient cu Departamentul de Şiinţă al 
Universităţii şi se sprijină curricula şi iniţiativele Universităţii în diverse 
proiecte şi programe de cercetare.

Informaţie şi Cunoaştere. 
Săptămîna Accesului Deschis la Biblioteca Ştiinţifică este un eveniment care s-a 

manifestat prin acţiuni de promovare a Accesului Deschis, de valorificare a resurselor 
ştiinţifice şi culturale, utilzînd forme, metode noi de lucru şi de acces la informaţii. Au fost 
realizate un şir de manifestări de promovare prin intermediul Website-ului Bibliotecii 
Ştiinţifice Universitare şi Blogurilor Bibliotecii, reţelelor de socializare: Facebook, Isuu, 
Google+ etc. Ambientul ştiinţific creat în luna octombrie este oglinda care ne reflectă 
aşa cum sîntem, în timp ce mediul virtual este ecranul pe care proiectăm aşa cum ne 
dorim să fim. Numai în luna octombrie website-ul  a fost vizitat de 23 685 ori, iar pe 
parcursul anului s-au înregistrat 120 670 vizite.
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În topul vizitelor este revista LIMBAJ ŞI CONTEXT.                    

De pe site-ul Bibliotecii s-au făcut trimiteri la blogul http://oarm.blog2x2.net/. 
Bibliotecarii au realizat un POSTER pentru a ilustra faptul că studierea presupune 
accesul activ la resursele informaţionale, că Biblioteca este cea care prin colecţiile 
bogate dă capacităţii de cunoaştere, abordare şi  vigoare, căci ştiinţa nu se face doar 
cu exerciţii şi aplicaţii, ci mai ales, cu imaginaţie. Pentru a o stimula, trebuie ca fiecare 
utilizator-cercetător să pătrundă acolo unde intuiţia naşte ecuaţia, ca răspuns la 
aceeaşi eternă întrebare. Marele poet Arghezi scria că, degeaba încercăm să explicăm 
cum ne funcţionează mintea încît reuşim să descoperim noutatea, deoarece „Gîndirea  
vine de la sine, pe căî ascunse şi senine”.

Bibliotecarii au asigurat circulaţia fluxului informaţional, punînd ştiinţa locală 
la curent şi în contact cu tot ceea ce se întîmplă notabil în lume într-un domeniu sau 
altul. Astfel, ştiinţa  şi cultura au fost ferite de izolare, de acel atît de păgubitor şi peri-
culos „n-am idee / nu cunosc”. 

Săptămîna Accesului Deschis este un segment important de muncă şi de 
identificare a oportunităţilor viitoare. E nevoie de alte modalităţi de a satisface cerinţele 
cercetătorilor, de a aduce Săptămîna Accesului Deschis în comunitatea academică. 
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În anii 2007-2012, utilizatorii de la 8 facultăţi au fost principalii actori ai 
prezentărilor, seminarelor, lecţiilor publice, şedinţelor de catedre cu prezentări ample 
de baze de date, care s-au regăsit în tematica generală a manifestărilor ştiinţifice şi 
culturale. Acestea au fost grupate sub generice pentru diverse preocupări ştiinţifice. 
Programele s-au desfăşurat cu interes şi intensitate.
          
Anii 2007-2012 

În cadrul Senatului Universităţii, Şedinţa Consiliului Administrativ al Universi-
tăţii Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, a prezentat Raportul privind 
activitatea Bibliotecii Ştiinţifice: „Biblioteca Ştiinţifică în sprijinul activităţii didactice 
şi de cercetare ştiinţifică”; informaţii despre Mişcarea Accesului Deschis, importanţa 
promovării Accesului Deschis în Universitate, aderarea cadrelor didactice la Miş-
carea Accesului deschis prin publicarea în reviste cu acces deschis, încurajarea 
cercetătorilor spre a-şi manifesta sprijinul pentru Accesul Deschis, publicînd articole 
în reviste cu Acces Deschis şi în repozitoriul instituţional, conştientizarea necesităţii 
şi importanţei repozitoriu cu acces deschis instituţional, lansarea propunerii de creare 
a Repozitoriului ştiinţific universitar bălţean. 

Pe marginea acestui subiect s-au organizat conferinţe ştiinţifice internaţionale, 
seminare informative, expoziţii tradiţionale şi on-line, după cum urmează:

	▶ „Abordarea prin competenţe a formării  universitare:  probleme, soluţii, perspec-
tive”, activitate  consacrată aniversării a 65-a de la fondarea  Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi de către Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii 
Ştiinţifice în periplul bibliografic „Spre o Europă comună a cunoaşterii”; 

	▶ „Realizarea Strategiei de asistenţă pentru Moldova (2005 - 2008) şi Strategia 
de asistenţă (2009 - 2012). Programul de asistenta al Bancii Mondiale şi dez-
voltarea economică a Moldovei” - dr. Melanie Marlett, director al Băncii 
Mondiale pentru Moldova; 

 ▶ „Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de date EBSCO”- Andrei Socolov, 
reprezentantul Companiei EBSCO Publishing; urmat de aplicaţii practice pri-
vind noile oportunităţi ale bazei de date EBSCO http://search.EBSCOhost.
com, la care este asigurat accesul din anul 2001, datorită participării în Con-
sorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM); 

 ▶ Prezentări ale bazelor de date ştiinţifice la care are acces Biblioteca;
 ▶ Baze de date juridice: HeinOnline colecţiile pe care le include (Law Journal 

Library, European Center for Minority Issues, Legal Classics Library); 
 ▶ Baze de date ştiinţifice la care are acces Biblioteca: REM, Gale, General 

OneFile, Global Issues in Context, Student Resources in Context, Integrum 
World Wide, BioONE, SAGE Research Methods Online, Royal Society Jour-
nals and Archive, Cambridge Journals;

 ▶ Biblioteca electronică a Tezelor de doctor depozitate la Biblioteca de Stat a 
Rusiei;

 ▶ Produsul ştiinţific  al cadrelor didactice şi al bibliotecarilor de la Universitatea 
din Bălţi în Biblioteca deschisă Open Library; 
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 ▶ Depozitul Instituţional universitar ORA USARB ca un instrument de comu-
nicare ştiinţifică şi de acces deschis la rezultatele cercetărilor; 

 ▶ Biblioteca Digitală - depozitarea rezultatelor de cercetare a Universitarilor 
bălţeni în anii 2010, 2011, 2012; 

 ▶ Arhive Electronice Deschise în cadrul cursului Bazele Culturii Informaţiei; 
 ▶ Bazele de date pentru studii şi cercetări: EBSCO, JDP, AUF; 
 ▶ Prezentarea site-ului EIFL-OA http://www.eifl.net/oa-events, blogului Săp-

tămînii OA http://www.openaccessweek.org/ blogului http://eifloamoldova.
wordpress.com, pagina Facebook a Conferinţei a 10-a OA de la Berlin http://
www.facebook.com/Berlin10South Africa; Declarația de la Berlin privind 
Accesul Deschis la Cunoaştere în Ştiințe Exacte şi Ştiințe Umane”, document 
fundamental în ceea ce priveşte accesul deschis;

 ▶ Trecerea în revistă a lucrărilor bibliografice  elaborate de bibliotecarii univer-
sitari; 

 ▶ Lansarea revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM 
BIBLIOUNIVERSITAS@md;

 ▶ Promovarea produsului ştiinţific al cadrelor didactice de la Facultatea Ştiinţe 
ale Educaţiei şi Arte în Biblioteca Digitală, Catalogul Electronic, în colecţiile 
Bibliografii, biobibliografii on-line; 

 ▶ Facilităţile site-ului Bibliotecii: Buletinul informativ bibliographic / Achiziţii 
recente;

 ▶ Prezentarea revistelor editate de Universitate şi Bibliotecă expuse on-line pe 
site-ul Bibliotecii http://libruniv.usb.md;

 ▶ Parteneri internaționali: prezentarea platformei ştiinţifice on-line - EUBookshop. 
EUBookshop www.bookshop.eu – librărie virtuală care oferă acces la 700 000 
de publicaţii oficiale ale Uniunii Europene. Oficiul pentru Publicaţii pune 
la dispoziţie diverse servicii on-line şi oferă acces la toate publicaţiile UE, 
inclusiv la cercetare şi dezvoltare în UE (CORDIS); 

 ▶ Colecţia Băncii Mondiale, bazele de date World Bank e-Library www.elibrary.
worldbank.org - biblioteca electronică a Băncii Mondiale propune accesul on-
line la o colecţie de circa 6 000 de cărţi, reviste, rapoarte etc. eLibrary este 
conceput pentru a satisface nevoile comunităţii academice. 

Seminare informative pentru cadre didactice în cadrul şedinţelor de catedre: 
	▶ Accesul la  bazele  de date naţionale şi internaţionale în susţinerea cercetărilor 

ştiinţifice.

Seminare instructive: 
	▶ Metodologia cercetării ştiinifice;
	▶ Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de 

informare: SM ISO 690: 2012 Informare şi Documentare; 
	▶ Ghidului practic Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi 

citarea resurselor de informare; prezentarea corectă a referinţelor biblio-



21

grafice şi citarea resurselor de informare în lucrările de licenţă / master - 
Pagina Cercetătorului.  

                           

Expoziţii tradiţionale şi on-line: 
	▶ Contribuţiile Ştiinţifice ale Corpului Didactic şi Bibliotecarilor (2010, 2011, 

2012); 
	▶ Jorge Mario Pedro Vargas Llosa - Laureat al Premiului Nobel pentru Litera-

tură, anul 2010;
	▶ Citeşte despre Acces Deschis; 
	▶ Cercetări globale prin Internet (EBSCO, JDP); 
	▶ Publicaţii ştiinţifice în Open Access din baze de date EUBOOKSHOP, ONU/ 

Banca Mondială; 
	▶ Vezi ce s-a făcut pînă acum în domeniul Tău de interes în EBSCO; 
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	▶ Achiziţiile recente în domeniul Muzică, inclusiv pe Calameo etc.;
	▶ Flash mob: Inaugurarea Săptămînii Accesului Deschis;
	▶ Informarea personalizată (prin e-mail) a cercetătorilor despre Accesul Des-

chis la Informaţie, distribuirea posterelor / flyerelor – Open Acces, Resurse 
ştiinţifice on-line, bloguri - pe panourile informaţionale ale Universității; 

	▶ Editarea / derularea video-clip-ului Săptămîna Accesului Deschis 2012 la 
Biblioteca Ştiinţifică; 

	▶ Elaborarea / publicarea Comunicatului de presă despre eveniment pe site, 
blogurile Bibliotecii, blogul Filialei BIN, reţelele de socializare: Facebook, 
Twitter, Delicious, Slideshare, Google+, Pinterest;

	▶ Beneficiile Accesului Deschis pentru comunitatea academică şi de cercetare: 
cadre didactice, studenți, manageri administratori - discuţii. 

Concluzii:
Ca rezultat al organizării acestor Săptămîni, constatăm că în anii 2011, 2012 

universitatea bălţeană a avut 2 publicaţii indexate de ISI Limbaj şi Context, Gloto-
didactica, procentul de citări înregistrate de aceste lucrări fiind de cca 50 % din totalul 
citărilor obţinute de publicaţiile cu autori bălţeni în domeniul ştiinţelor filologice. 
Reiese că acest domeniu este cel mai productiv, cu mai multe articole citate, s-au 
publicat un număr de articole în reviste cu factor sporit de impact asupra cititorului. 
Revistele au fost acreditate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Na-
ţional pentru Acreditare şi Atestare şi încadrată în categoria C+. 

O analiză bazată pe SCImago Journal &Country Rank arata că Universitatea 
bălţeană în aceşti ani s-a situat pe poziţia 9 959 în 2011, 2012 – 6 849 din ţările 
analizate, graţie şi acestor publicaţii ştiinţifice.

Tot ce s-a realizat pînă în prezent confirmă importanţa tot mai mare a Săptămînii 
Accesul Deschis. Considerăm că programele  răspund intereselor şi preocupărilor 
unui anume cerc de vizitatori. Iată de ce utilizatorii universitari nu trebuie să rateze 
şansa de a vizualiza, de a se informa şi a vedea dovezi de iniţiere şi constituire a ştiinţei 
mondiale, inclusiv şi a celei moldoveneşti, rodul muncii unor minţi luminate care 
influenţează nu doar ştiinţa modernă universală, ci şi cea din Republica Moldova.
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REPOZITORIUL USARB:                                                                                    
CONCEPTUALIZARE ŞI ABORDARE  PRACTICĂ

USARB REPOSITORY: CONCEPTUALIZATION                                                              
AND A PRACTICAL APPROACH

Elena HARCONIŢA  

Abstract: The article deals with the politics of Open Access in University Library, the 
creation of ORA of the USARB. ORA - OPEN RESEARCH ARCHIVE of scientific 
documents,educational and regulations were developed by teachers and librarians of 
„Alecu Russo” State University of Bălți. The structure of the Archive were elaborated on 
DSpace platform, and includes Institutional Collections, the Scientific Library collections, 
USARB Faculties, USARB history and management. The documents placed in a Repo-
sitory is based on the Regulation on Organization and Operation of Institutional Re-
pository ORA - USARB, approved by University  Senate meeting.

Key words: Open Access, repository, research, image

În  august  2013, la Congresul din Singapore, Biroul Executiv IFLA a apro-
bat  Declaraţia IFLA privind bibliotecile şi dezvoltarea. Potrivit acestei Declaraţii, 
accesul la informaţie este un drept fundamental al omului care poate sparge ciclul 
sărăciei şi susţine dezvoltarea. Toate bibliotecile au un rol unic în societate - de a fi 
parteneri importanţi pentru dezvoltare atît prin promovarea accesului la informaţie 
în toate formatele, cît şi prin oferirea serviciilor şi programelor adecvate societăţii care 
corespund necesităţilor de informare într-o societate complexă în continuă schimbare.

Aşa cum Naţiunile Unite activează în vederea creării unui cadru care să ghideze 
dezvoltarea mondială, IFLA cheamă toţi factorii de decizie să recunoască că, în orice 
parte a lumii, bibliotecile pot fi mecanisme de nădejde pentru sprijinirea programelor 
de dezvoltare. IFLA afirmă că bibliotecile oferă posibilităţi pentru toţi, ajută oamenii 
să se dezvolte individual, oferă acces la cunoştinţele din întreaga lume, oferă asistenţă 
calificată şi sînt parte a unei societăţi complexe. Prin urmare, IFLA îndeamnă factorii 
de decizie politică şi factorii antrenaţi în activitatea practică de dezvoltare să folosească 
aceste resurse importante şi să se asigure că orice agendă de dezvoltare recunoaşte rolul 
accesului la informaţie ca element fundamental care sprijină dezvoltarea, recunoaşte 
rolul bibliotecii şi al bibliotecarului ca agenţi ai dezvoltării şi susţin dezvoltarea prin 
promovarea reţelelor, a resurselor informaţionale şi umane, precum sînt bibliotecile. 
(http://www.ifla.org/node/7982).

În toate timpurile literatura ştiinţifică a constituit un element vital în dezvoltarea 
procesului ştiinţific şi de cercetare. Astăzi, publicarea electronică a rezultatelor 
cercetărilor oferă oportunitatea de a împărtăşi ideile şi cunoştinţele comunităţii 
ştiinţifice şi publicului larg în mod liber. Aceasta se poate realiza în universităţi prin 
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crearea de repozitorii digitale instituţionale. Ele pot deveni instrumente majore în 
dezvoltarea şi asigurarea unei infrastructuri de cercetare prin oferirea accesului 
deschis la documentele ştiinţifice şi metodice. Prin utilizarea tehnologiior moder-
ne, repozitoriile sînt capabile să asigure un nou nivel al comunicării ştiinţifice, să 
contribuie la formarea şi menţinerea imaginii universităţilor.

Ernest Abadal Falgueras, profesor în cadrul Facultăţii de Biblioteconomie şi 
Documentare a Universităţii din Barselona în lucrarea „Acces deschis la ştiinţă”  pre-
zintă principalele instrumente şi resurse de acces deschis la cunoaştere existente, 
sintetizînd tot ceea ce reprezintă accesul deschis la ştiinţă: 

	Ȥ în ce constă accesul deschis la ştiinţă şi care sînt beneficiile lui; 
	Ȥ schimbările pe care le presupune accesul deschis în cadrul sistemului de 

comunicare ştiinţifică; 
	Ȥ principalele neînţelegeri sau confuzii cu privire la accesul deschis; 
	Ȥ caracteristicile revistelor ştiinţifice disponibile în acces deschis;
	Ȥ semnificaţia depozitelor digitale instituţionale şi funcţia lor;
	Ȥ politicile existente pentru facilitarea modelului de acces deschis; 
	Ȥ perspectivele accesului deschis pe termen scurt şi mediu. 

Falgueras a reuşit să clarifice şi să combată toate cele 7 confuzii care ar susţine  
că: accesul deschis îşi propune eliminarea evaluării (peer rewiew), revistele din ac-
ces deschis nu sînt de calitate şi nu pot fi susţinute din punct de vedere economic;  
depozitele digitale instituţionale conţin materiale de slabă calitate şi nu au vizibilitate;  
accesul deschis este o modalitate de a evita drepturile de autor; oamenii de ştiinţă 
nu sînt interesaţi şi nici motivaţi să publice în acces deschis; nu există interes din 
partea instituţiilor pentru a promova accesul deschis; accesul deschis are o prezenţă  
reziduală în comunicarea ştiinţifică. 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii bălţene împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova şi alături de alte instituţii similare recunosc importanţa stra-
tegică a Accesului Deschis la informaţie pentru diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice în 
spiritul promovat de Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declaraţia de 
la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicaţii (2003); Declaraţia de la Berlin privind 
Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003); Codul 
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (2004); Recomandările UE (Petiţia, 
2007); Principii obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanţate de 
Consiliul European de Cercetare (European Research Council) (2008); Proiectul-pilot al 
Comisiei Europene (Science in Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 
2008).

În contextul mişcării globale Acces Deschis la informaţie, în anul 2012, 
Biblioteca a iniţiat Proiectul Repozitoriului instituţional, care a avut drept scop 
promovarea imaginii şi vizibilităţii produsului ştiinţific al cercetătorilor USARB 
prin expunerea lucrărilor în Acces Deschis. A fost elaborat conceptul, etapele de 
implementare, pregătirea pachetului de documente normative privind publicarea 
autorilor în acces deschis.
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Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice realizate în cadrul 
USARB va pune fundamentele pentru o comunicare ştiinţifică eficientă, va îmbogăţi 
educaţia şi va oferi o vizibilitate mai mare şi măsurabilă a activităţii de cercetare.

În cadrul Săptămînii Accesul Deschis: Redefinirea impactului (21-27 octombrie 
2013) la şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost prezentată 
versiunea demo a Repozitoriului Instituţional ORA (Open Research Archive) – 
USARB, profesorii fiind îndemnaţi să publice pe Calea verde – în RepozitoriuI 
Instituţional şi Calea de Aur - revistele cu acces deschis, în primul rind în Limbaj şi 
Context; Glotodidactica, reviste universitare bălţene, care deja sînt incluse în DOAJ. 
Utilizarea acestor două strategii va influenţa creşterea elementelor scientometrice ce 
caracterizează producţia ştiinţifică a Republicii Moldova.

Astfel, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi se va  angaja să disemineze 
rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice şi din proiecte pe baza principiilor 
Accesului Deschis, să încurajeze cercetătorii să-şi manifeste sprijinul pentru Accesul 
Deschis, publicînd articole în reviste cu Acces Deschis şi în repozitoriul instituţional 
ORA - USARB.

 



26

Repozitoriul ORA - USARB este o arhivă electronică a documentelor ştiinţifice, 
educaţionale, de reglementare, elaborate de către cadrele didactice şi bibliotecarii 
USARB, precum şi de alte persoane care au publicat materiale şi la alte edituri, dar 
au transmis USARB-ului dreptul de a le plasa pe internet. Adresa Repozitoriului pe 
internet: http://libruniv.usb.md:8080/jspui/.

Obiectivele arhivei digitale sînt: 
	Ȥ să asigure o modalitate şi un loc pentru depozitarea centralizată pe termen 

lung a lucrărilor cu text integral în format electonic; 
	Ȥ să contribuie la promovarea imaginii USARB şi la creşterea vizibilităţii 

USARB pe Internet prin prezentarea producţiei ştiinţifice proprii în reţeaua 
globală; 

	Ȥ să sporească numărul de citări a publicaţiilor cercetărilor din cadrul USARB 
prin asigurarea accesului liber la ele pe Internet; 

	Ȥ să creeze un sistem viabil şi accesibil de evidenţă şi de control al numărului 
de publicaţii pe Facultăţi, catedre şi a angajaţilor în parte; creşterea pres-
tigiului publicaţiilor USARB – revistele Artă şi Educaţie artistică, Fizică şi 
tehnică, Revista Tehnocopia, Limbaj şi context, Glotodidactica, NRF, Semn, 
Confluenţe bibliologice. 

Repozitoriul este creat în baza software-ului DSpace, dezvoltat de Universitatea 
Southampton, utilizînd protocolul OAI-PMH (Open Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting). Accesul Deschis nu anulează drepturile de autor. Drepturile morale 
ale autorului nu sînt alienabile şi se păstrează după autor, indiferent de metoda de 
publicare. În acest context, amintim despre Tratatul OMPI pentru Drepturi de Autor 
(the WIPO Copyright Treaty, prescurtat WCT), semnat în decembrie 1996, care se 
referă la protecţia autorilor de lucrări literare şi artistice precum poeme, romane, 
programe de calculator, baze de date originale, lucrări muzicale, lucrări audiovizuale, 
situri Web, fotografii etc. Apariţia noilor categorii de lucrări a  necesitat revizuirea  
Convenţiilor de la Berna şi Roma, adoptate cu mai bine de un sfert de secol în urmă. 
WCT a răspuns provocarilor tehnologiilor digitale de astazi, în special, modului de 
diseminare a materialelor protejate prin reţele digitale cum este Internetul. Pentru 
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acest motiv, WCT mai este cunoscut şi ca „Tratat al Internetului". El reglementează  
crearea unor structuri de drepturi fundamentale şi garantează că deţinătorii acestor 
drepturi vor continua să beneficieze de o protecţie adecvată şi eficientă în cazul 
difuzării lucrărilor prin noile medii de comunicare cum este Internetul. Tratatul 
confirmă faptul că drepturile continuă să existe in mediul digital. Astfel sînt create noi 
drepturi „on-line". Ţările semnatare ale acestui tratat trebuie să menţină o flexibilitate 
rezonabilă în stabilirea excepţiilor sau limitărilor drepturilor în mediul digital. În 
anume circumstanţe, acestea pot stabili excepţii pentru folosirea operelor în interesul 
publicului, cum ar fi, spre exemplu, mediul educaţional non-profit şi cercetarea.

Dreptul exclusiv al autorului la publicaţie în ORA USARB se realizează prin 
luarea în mod voluntar a deciziei privind prezentarea publicaţiei sale pe Internet. 
Accesul persoanelor terţe la informaţia bibliografică şi rezumatele publicaţiilor din 
Repozitoriu este liber. Accesul la textul integral poate fi: deschis, cu posibilitatea de a 
copia şi de a citi materiale publicate în Repozitoriu cu condiţia respectării drepturilor 
morale ale autorului; închis, cu posibilitatea terţilor de a solicita de la autor o copie a 
textului integral al publicaţiei, cu indicarea scopului utilizării publicaţiei. 

Relaţiile cu autorii lucrărilor din culegerile plasate în Repozitoriu, sînt regle-
mentate prin plasarea în fiecare ediţie a culegerii sau a revistei a unui anunţ despre 
publicarea  ulterioară a acesteia pe Internet, ceea ce este echivalent cu contractul de 
aderare. Dacă autorul nu este de acord cu aceste condiţii, are dreptul de a informa 
redacţia pentru a plasa articolul său pe Internet cu acces restricţionat la textul integral. 
În caz contrar, se consideră că autorul este de acord cu publicarea textului integral al 
publicaţiei în Acces Deschis.

Structura arhivei include Colecţia instituţională, Facultăţile USARB, Istoria şi 
managementul USARB,  Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice. În interior materialele sînt 
clasate în subcolecţii conform tipului documentului: articole, anale, anuare, con-
ferinţe, colocvii, dicţionare, monografii, bibliografii, multimedia, publicaţii didactice, 
publicaţii periodice, publicaţii metodice, teze de doctorat. 
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Documentele ce pot fi plasate în repozitoriu:
	Ȥ articole din revistele editate de universitarii bălţeni; 
	Ȥ culegeri tematice, bibliografii, biobibliografii, monografii, materiale ale 

conferinţelor, dicţionare, resurse electronice/multimedia, publicaţii perio-
dice;

	Ȥ orice publicaţii ale angajaţilor USARB, apărute  la alte edituri; 
	Ȥ autoreferate ale tezelor de doctorat şi tezele de doctorat susţinute de către 

angajaţii USARB;
	Ȥ alte materiale ştiinţifice, didactice, informative, de reglementare sau de 

orice alt gen, la dorinţa autorului, cu recomandarea şefilor de catedre sau 
subdiviziuni.

Biblioteca recepţionează documentele care urmează să fie plasate în Repozitoriu, 
în orice format care poate fi citit de calculator (formatul preferat – pdf) prin e-mail. 
Publicaţiile transmise pentru publicare în Repozitoriu trebuie să conţină titlu, numele 
autorilor, anul de publicare / apariţie, paginaţia, adnotare şi cuvinte-cheie în limba 
română şi engleză.

Plasarea documentelor în Repozitoriu este condiţionată de Regulamentul cu 
privire la organizarea şi funcţionarea Repozitoriului Instituţional ORA – USARB. 

Căutările sînt efectuate după anul de ediţie, autor, titlu, subiect.
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Impactul: USARB este interesată de promovarea unei noi paradigme a Accesu-
lui Deschis spre a oferi mai multe beneficii pentru ştiinţă şi societate. Publicaţiile 
universitarilor bălţeni vor avea o vizibilitate crescută, un impact şi prestigiu mai mare 
în comunitatea ştiinţifică. Accesul Deschis va îmbunătăţi diseminarea rezultatelor 
cercetării realizate în cadrul USARB.

 
Politica instituţională a USARB privind Accesul Deschis se va înregistra în formă 

de mandat instituţional în registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories 
Mandatory Archiving Policies), care autorizează Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice, realizate din fonduri publice. Repozitoriul instituţional USARB va fi înregistrat 
în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories).
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APLICAREA INDICILOR SCIENTO-BIBLIOMETRICI ÎN ESTIMAREA 
VALORII CERCETĂTORILOR: Simion BĂNCILĂ, Pavel TOPALĂ,      

Eugen PLOHOTNIUC, Mihai POPA 

APPLICATION OF BIBLIOMETRICS INDICATORS IN ASSESSMENT 
THE VALUE OF RESEARCHERS: Simion BĂNCILĂ, Pavel TOPALĂ, Eugen 

PLOHOTNIUC, Mihai POPA

Elena SCURTU, Maria FOTESCU

Abstract: This paper presents the results of an investigation conducted to estimate the 
value of the results of scientific researches of four teachers from the Faculty of Science, 
Economics and the Environment through scientometric measuring. The quantity and 
quality indicators have been using:the total number of publications, the language of 
publications, a variety of documents, participation in scientific events, the number of 
citations, implementation of the results achieved in the economy. The contribution of the 
Scientific Library is revealed in the affirmation of the teachers-researchers at the Balti 
University.

Key words: Scientific research, bibliometrics, scientometrics, statistical indicators, indi-
cators of quality

 În epoca dezvoltării accelerate a ştiinţei contemporane este necesară o analiză 
aprofundată a calităţii cercetărilor ştiinţifice pentru a stabili prezenţa unei instituţii, a 
unui autor în fluxul naţional şi internaţional al literaturii ştiinţifice, care se efectuează 
prin anumite instrumente, cele mai importante din ele fiind: scientometria, biblio-
metria, infometria, webometria.

Termenii de bibliometrie şi scientometrie au fost aplicaţi aproape simultan în 
1969 de mai mulţi savanţi. 

Bibliometria a fost interpretată ca „o aplicaţie a metodelor matematice şi 
statistice pentru cărţi şi alte comunicate de tip media”, scientometria ca „aplicaţia 
acelor metode cantitative care se ocupă cu analiza ştiinţei văzută ca un proces al 
informaţiei”. 

O definiţie însă mai actualizată a scientometriei o găsim în enciclopedia co-
laborativă web 2.0, Wikipedia: „un set de metode utilizat pentru a studia sau a măsura 
texte şi informaţii”. Scientometria poate fi considerată ca fiind un set de metode cu 
ajutorul cărora se poate studia şi evalua producţia, valoarea şi progresul ştiinţific al 
unui individ, al unui grup de indivizi sau a unei instituţii.

Metodele sciento-bibliometrice se utilizează pentru a stabili:
 Ȥ contribuţiile autorului într-un domeniu de cercetare;
 Ȥ locul pe care-l deţine în sistemul naţional şi internaţional de cercetare;
 Ȥ actualitatea cercetării;
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 Ȥ continuitatea în cercetare prin citările unor rezultate ştiinţifice în publicaţii 
noi.

Parametrii de măsurare în evaluarea cercetărilor ştiinţifice:
-	 obţinerea granturilor de cercetare prin competiţii;
-	 participarea la proiecte internaţionale;
-	 numărul total de lucrări (măsoară productivitatea muncii unui autor, a unui 

grup de autori, a unei instituţii…);
-	 numărul de brevete de invenţii – un indicator de bază al dezvoltării 

economice;
-	 participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (colaborare ştiinţifică 

internaţională; 
-	 numărul total de citări – martorii evoluţiei ştiinţei, continuităţii ei  (măsoară 

valoarea, cunoaşterea şi calitatea rezultatelor ştiinţifice, impactul în evoluţia 
ştiinţei);

-	 implementarea rezultatelor ştiinţifice în economie.
Creşterea interesului pentru măsurarea scientometrică a rezultatelor ştiinţifice 

este foarte mare. Cantitatea de publicaţii este enormă, determinativ ce nu se poate 
atribui calităţii. Altfel-zis, este nevoie de o ştiinţă a ştiinţei care ar măsura la scara cea 
mai obiectivă valoarea ştiinţei. 

În prezenta comunicare încercăm să apreciem valoarea contribuţiilor ştiinţifice 
a 4 profesori de la Facultatea de Ştiinţe Reale, utilizînd indici scientometrici şi anume 
trebuie menţionate numele profesorilor. De ce anume ei? Rezultatele ştiinţifice ale 
acestor cercetători au o rezonanţă mondială, deţin un loc anume în sistemul mondial 
de cercetare; se impune numărul de publicaţii, diversitatea lor, participarea la proiecte 
internaţionale, la manifestări ştiinţifice, con-lucrare în cercetare la nivel naţional şi 
internaţional.

Cercetarea ştiinţifică în instituţiile superioare are două misiuni, pe de o parte, 
dezvoltarea ştiinţei clasice, pe de altă parte, a ştiinţei pedagogice, cea de formare a 
specialiştilor. Se afirmă prin anumite particularităţi:

-	 este o componentă obligatorie şi totodată esenţială a activităţii personalului 
didactic de la universităţi;

-	 are un rol determinant în evaluarea profesionalismului şi a prestigiului 
profesorului şi, desigur, al universităţii;

-	 are caracter fundamental, experimental şi ţine, în mare parte,  de profilul 
facultăţilor;

-	 se integrează cu cea didactică;
-	 antrenează în cercetarea ştiinţifică studenţi, masteranzi (formarea viitorilor 

cercetători).
În aprecierea valorii cercetărilor ştiinţifice ale celor patru profesori de la 

Facultatea de Ştiinţe Reale vom utiliza la început indicatorii statistici, cei mai frecvenţi, 
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care răspund rapid la mai multe întrebări şi probleme specifice: 
Numărul total de publicaţii

Este o cantitate care impresionează şi prin care concluzionăm că activitatea de 
cercetare a profesorilor în cauză este prodigioasă, ţinînd cont de faptul că celelalte 
contribuţii sînt semnate de circa 380 profesori.

Un indicator de statistică expresiv care, fie şi în măsură mică, apreciază valoarea 
cercetării ştiinţifice, este şi cel al limbii. Publicarea iniţială sau traducerea lucrărilor 
într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă) dă glas rezultatelor 
ştiinţifice, făcîndu-le cunoscute în lumea mare a ştiinţei, prin vizualizare pe Internet, 
prin prezentare la manifestări ştiinţifice şi, ce este foarte important, creşte posibilitatea 
de evaluare.

Diagrama de mai jos ilustrează publicarea lucrărilor celor patru cercetători în 
limbile română, engleză şi rusă.

Nu evităm în estimare şi varietatea de documente în care au fost materializate 
cercetările ştiinţifice: 12 monografii, aproape 40 de materiale didactice, 270 comunicări, 
104 articole în reviste, 58 rapoarte ştiinţifice.

Conform opiniilor comunităţii ştiinţifice internaţionale, publicarea unui articol 
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într-o revistă de mare prestigiu internaţional face mai mult decît o monografie. Şi 
dacă este pusă în discuţie faima revistelor, susţinem că protagoniştii noştri şi-au 
publicat operele în aşa reviste ca: „Теплофизика высоких температур”, „Вестник 
МГУ. Физика”, „Инженерно-физический журнал”, „Электронная обработка ма-
териалов” (Simion Băncilă, Pavel Topală); „Радиотехника”, „Электромагнитные 
волны и электронные системы” (Eugeniu Plohotniuc), „Металлофизика”, „Защита 
металлов”, „Nonconventional technologies review”, „International Journal of Modern 
Manufacturing Technologies” (Pavel Topală).

Un aspect important în cercetarea ştiinţifică sînt brevetele de invenţii (crea-
tivitate vădită) cu aplicare în economie. Profesorii în cauză sînt posesorii a 14 brevete 
de invenţii, majoritatea din ele au fost apreciate la saloane şi expoziţii Internaţionale: 
în jur de 30 de diplome şi medalii.

Manifestările ştiinţifice internaţionale se înscriu în peisajul academic ca 
activităţi deosebite. Oferă posibilitate de a prezenta direct rezultatele cercetării 
ştiinţifice, de a fi apreciat, judecat, învinuit în limitele manifestării, de a contacta 
direct cu specialişti din domeniu. Diagrama atestă numărul participărilor celor patru 
profesori la conferinţe internaţionale, acesta ridicîndu-se la 82. 
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Un indicator statistic al aprecierii contribuţiei autorului la prosperarea ştiinţei 
instituţiei şi a ţării ar fi şi cel al obţinerii rezultatelor ştiinţifice independent sau în 
colaborare. Cercetările independente încununate de succese se înscriu ca un indiciu 
al potenţialului maxim de cercetare al unui savant. Cele în colaborare înregistrează 
şi ele priorităţi: varietatea ideilor, participare la cercetări de nivel internaţional, 
utilaje, echipamente comune. Care este situaţia în cazul estimării noastre? Graficul 
ne demonstrează că majoritatea lucrărilor sînt scrise în colaborare cu cercetători din 
România, Rusia, Israel.

Participarea la proiecte internaţionale de cercetare contribuie la creşterea 
vizibilităţii internaţionale a cercetărilor, la integrarea lor în comunitatea ştiinţifică 
mondială.
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Indicatorii statistici prezentaţi mai sus pun în lumină productivitatea, dar nu şi 
calita-tea. Se consideră că citările constituie indicatori scientometrici de calitate. 

Îndrăznim a spune că este o problemă discutabilă. Calculul cantităţii citărilor 
nu exprimă întotdeauna şi calitatea. Se poate întîmpla că o citare sau alta să nu fie în 
favoarea cercetătorului, să fie una critică şi apoi, din anumite considerente, o lucrare 
cu idei originale nu este publicată în reviste de prestigiu şi, în cazul acesta, nu poate 
fi citată. 

Oricum, la moment, citările rămîn a fi un instrument sigur şi fundamental de 
măsurare a calităţii rezultatelor ştiinţifice.  

Cea mai importantă bază scientometrică, ce pune în evidenţă citările, este de-
ţinută de către prestigioasa organizaţie ISI Thomson, Institutul pentru procesarea 
informaţiei ştiinţifice. Se consideră cea mai valoroasă bază scientometrică. Indexează 
circa 16 000 reviste din toate domeniile de cunoaştere, interpretate ca cele mai va-
loroase şi care, la rîndul lor, influenţează progresul ştiinţific şi tehnologic.

Spre regret, din motive financiare nu avem acces la ea. Din alte resurse in-
formaţionale care asigură accesul la mai multe baze de date cu citări şi cu conţinutul 
publicaţiilor recente: Web of Knowledje, WEB of Science cu acces la rezumatele 
articolelor din mai bine de 9,5 mii de reviste, Science Citation Index Expanded cu 
informaţii din circa 8 mii de reviste. 

Consultînd mai multe baze de date, am conturat următorul tablou informativ: 
22 citări pentru S. Băncilă: un articol citat de 9 ori, unul - de 7 ori, unul - de 3 ori, unul 
- de 2 ori, unul - o singură dată.

Coeficientul Hirsch pentru S. Băncilă este de 3.
Indexul Hirsch caracterizează excelenţa ştiinţifică a unui cercetător, punînd în 

calcul numărul de articole citate în ordinea descrescătoare a acestora.
Formula utilizată de Hirsch este Nc = ah2
Nc este numărul de citări proporţional cu pătratul indicelui h (calculat după 
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numărul de citări a fiecărui articol 9,7,3,2,1. 
a (constanta - un număr între 3 şi 5);
h în cazul S. Băncilă este 3; 
Nc = 3x9 = 27, număr aproape de 22. 
Pentru dl Topală am evidenţiat 10 citări, pentru E. Plohotniuc 8. 
Calitatea cercetării poate fi măsurată şi de indicatorii implementării rezultatelor 

cercetărilor în economie. 
Ilustrăm cele afirmate prin cîteva exemple: instalaţia „Разряд 3”, proiectată şi 

construită de P. Topală în colaborare cu cercetători din Rusia, a fost implementată la 
„ВИАМ” din Moscova, filialele din Habarovsk, Novosibirsk pentru obţinerea ma-
terialelor utilizate în aeronautică. Recent, echipa de cercetare a lui P. Topală a perfectat 
un contract cu Fabrica de sticlă din Chişinău. Va fi livrată informaţie cu noi forme 
de turnare a sticlei. Rezultatele cercetărilor lui S. Băncilă (Proprietăţile termice ale 
metalelor lichide) sînt utilizate la proiectarea reactoarelor nucleare. 

Fireşte, contribuţiile celor patru profesori, cercetarea cărora a fost în vizorul 
nostru, este modestă în raport cu contribuţiile marilor savanţi ai lumii, dar se face 
evidentă în circuitul ştiinţific mondial.   

În afirmarea profesorilor-cercetători ai Universităţii bălţene participă activ şi 
Biblioteca Ştiinţifică prin:

-	 informarea şi documentarea continuă a profesorilor cu noi descoperiri în 
ştiinţă, semnalate în documente ştiinţifice;

-	 informarea comunităţii academice mondiale cu rezultatul cercetării pro-
fesorilor prin prezentarea lui pe situl Bibliotecii;

-	 elaborarea bibliografiilor tradiţionale cu informaţie despre publicaţiile cer-
cetătorilor Universităţii.

Din relatările prezentate, concluzionăm că scientometria trebuie desăvîrşită 
în continuare pentru conturarea unei panorame cît mai obiective.  Este o problemă 
dificilă, costisitoare, dar trebuie neapărat rezolvată.
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ESTIMAREA SITE-ULUI BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB -                           
PARTE COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 

ASSESSMENT OF USARB SCIENTIFIC LIBRARY SITE                                              
AS A PART OF MANAGEMENT QUALITY

Igor AFATIN, Tatiana PRIAN

Abstract: Creating the library web page is an ongoing process, requiring a 
constant and permanent development. AWStats traffic control offers data aggregation 
and synthesizing statistical data of effectiveness of website which allows the library to 
estimate the quality of provided services to meet the needs of users. 

Key words: Scientific Library website, electronic services, avstats meter, statistical 
indicators, web statistics, evaluation

Pagina web este o importantă direcţie strategică de dezvoltare a activităţii unei 
biblioteci. Printre principalele obiective ale site-urilor de bibliotecă distingem:

	▶ informarea oportună a utilizatorilor externi şi cititorilor despre activitatea 
bibliotecii, asigurarea accesului continuu şi complet la informaţii, promovarea de 
produse şi servicii informaţionale;

	▶ studierea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor. „Feedback-ul", 
„Virtual Reference", „întrebări şi răspunsuri", forumuri şi bloguri sunt instrumentele de 
comunicare cu utilizatorii, avînd ca scop determinarea necesităţilor acestora, pentru a 
atrage cititorii reali şi potenţiali;

	▶ dezvoltarea cooperării profesionale în diverse domenii de activitate;
	▶ formarea imaginii bibliotecii ca centru socio-cultural.
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Realizarea acestor obiective presupune acumularea şi analiza unor date statistice 
de eficacitate. Există diverse metode de evaluare a eficacităţii unui site.

Utilizarea contorului de trafic AWStats este metoda cercetării 
formalizate. Prima versiune a programei AWStats apare în mai 
2000, fiind elaborată de Laurent Destailleur, specialist în domeniul 
tehnicii de calcul al companiei NLTechno, specializată în Open 
Source soft-wares (sistem de programe / aplicaţii „cu sursă deschisă”). Analizatorul 
conţinutului jurnalului de evenimente permite generarea de statistici precise şi detaliate 
pentru determinarea nivelului de utilizare a paginii web.

Unul din indicatorii de bază pentru determinarea nivelului de utilizare a site-
ului este cantitatea vizualizărilor (afişărilor) de pagini.

Realizările anului 2013 constituie circa 68,8% comparativ cu anul 2012 - 
30 611, pagini afişate în mediu pe lună în anul 2013 vizavi de 33 370 pagini în 2012 
(înregistrăm o scădere de 8,27%).
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Examinînd primele 9 luni ale anilor 2012 / 2013, luna septembrie a anului 2013 
a avut cel mai mare număr de vizualizări pagini - 43 070, 2012 – 46 314 afişări în 
luna martie. Pentru a avea un indicator cît de cît apropiat de anul 2012 e necesar de a 
înregistra peste 41 mii afişări în medie pe următoarele 3 luni ale anului curent.

Un alt indicator nu mai puţin important este numărul de vizite, care a crescut 
cu 22% în anul 2013 faţă de anul 2012.

Cele mai multe vizite  sînt înregistrate în lunile mai şi septembrie anul 2013. 
Media lunară de 4 031 vizite pentru anul 2013 exprimă o creştere de circa 41% faţă de 
2 362 vizite medii pe lună pentru anul 2012.

Scăderea neînsemnată a afişărilor de pagini şi creşterea semnificativă a vizitelor 
a produs un impact puţin negativ asupra unui asemenea parametru ca pagină per 
vizită.

pagini per vizită
a. 2013 – 7,59
a. 2012 – 14,12
a. 2011 – 17,92

Indicatorul Pagini per vizită reprezintă cantitatea de pagini afişate în timpul 
unei vizite (de un vizitator - un vizitator este diferit în cazul în care între cererile sale 
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de vizualizare e mai mult de o oră). În 2013 acest indicator a scăzut cu 1,86 comparativ 
cu 2012. Cu cît e mai mare nivelul de vizualizare, cu atît e mai sporit nivelul de interes 
pentru site.

Indicatorul vizitatori unici în AWStats este calculat prin sumarea lunară a 
acestor date ce nu indică o valoare exactă, dar ne permite de a avea o informaţie 
adecvată a acestora. 

vizite per vizitatori unici
a. 2013 – 2,35
a. 2012 – 1,91
a. 2011 – 2,08

Dacă e să comparăm parametrul vizite per vizitatori, în ultimii 3 ani s-a înre-
gistrat un spor de 19% faţă de anul 2012 şi 11% - 2011.

Un alt argument pentru care numărul de vizitatori unici ar trebui examinat ca 
o valoare relativă este metoda de determinare a acestuia - Internet Protocol Address 
pot fi alocate permanent sau temporar. Analizatorul de log fişiere examinează tot 
traficul unui host (IP) ce s-a contorizat pe site. În realitate, o reţea locală poate conecta 
mai mulţi utilizatori la un IP extern şi contorizează mai mulţi IP pentru un utilizator, 
în cazul adreselor IP dinamice.

În continuare vom examina utilizarea site-ului Bibliotecii după următoarele 
criterii: CÎND, CINE, CE şi CUM.

CÎND – criteriu ce are la bază scara de timp:
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Datele acumulate ne demonstrează, că sîntem vizitaţi 24 de ore din 24, iar 
intervalul orelor 1200 şi 1600 este mai productiv. 

Zilele de marţi, miercuri şi joi sînt cele mai încărcate. Circa 50% din totalul 
de vizite şi afişări pagini sînt efectuate în aceste zile - 142 vizite şi 1 178 afişări per zi, 
media fiind de 132 vizite, cu, respectiv, 999 afişări pagini.

Un bun indicator al calităţii unui site şi cît de utilizat este acesta o reprezintă 
durata medie a unei vizite. Acest indice este deosebit de relevant pentru evaluarea 
resurselor informaţionale expuse pe pagina Bibliotecii, deoarece ne permite a 
determina probabilitatea potenţialilor utilizatori. Dacă majoritatea utilizatorilor ce au 
accesat pagina o părăsesc imediat, atunci informaţia prezentată este insuficientă. Unii 
autori susţin că, dacă durata medie a unei vizite e mai mică de 2 minute, situaţia e 
„puţin plăcută”, în cazul cînd e mai mult de 6 minute se consideră „foarte bine”.

2013 2012 2011

0s-30s 72.8 % 62.2 % 59.9 %

30s-2min 5.9 % 8.6 % 7.8 %

2min-5min 4.5 % 6.2 % 5.6 %

5min-15min 5.1 % 7.4 % 7.3 %

15min-30min 3.4 % 4.8 % 5.2 %

30min-1h 72.8 % 5.7 % 6.8 %

1h+ 5.9 % 4.8 % 6.9 %

Durata medie 
a unei vizite

342 s – în jur de                   
6 minute

467 s – în jur de              
8 minute

578 s – în jur de                 
9 minute

Cifrele prezentate confirmă durata de „foarte bine” cu o medie de 5,7 minute, 
dar 72,8% vizite cu o durată de până la 30 s. e un factor care ne determină spre unele 
acţiuni pentru perfecţionare.
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CINE (gazdele) şi de unde vin virtual utilizatorii noştri.
Comparativ cu anul 2012, avem o mică scădere de 10% (cu 3 722) de gazde 

pentru anul 2013, dar să sperăm că acele 10% (şi mai mult) vor fi în creştere pînă la 
finele anului.

La moment, localizarea poate fi determinată doar la cele 1000 IP, expuse în lista 
AWStats, ceea ce constituie 3,23% din totalul de peste 30 mii. Acest număr de 1000 IP 
creează o imagine despre aria de localizare a utilizatorilor site-ului Bibliotecii.

9,3% sînt adresele IP din Bibliotecă (cu 104 posturi de internet), 24,1% sînt 
gazdele de peste hotare.
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Cele 3,23% de gazde expuse au 82,35% din totalul de afişări pagini pentru 
anul 2013. E îmbucurător faptul că gazdele din străinătate accesează nu doar pagina 
propusă de motoarele de căutare, dar şi altele. Este necesar de menţionat că cel mai 
mic număr de afişări pagini din cele o mie de gazde este de 21 accesări pagini pentru 
o gazdă. Biblioteca are cele mai multe pagini vizualizate 147 110 în mediu unei adrese 
îi revine - 1 581 afişări, Ucraina cu 45 afişări pentru un utilizator cu cele mai puţine 
1 172 pagini productiv.

Dacă analizăm cantitatea de pagini afişate în interiorul reţelei universitare şi 
exteriorul acesteia obţinem 54,94% vizualizări de pagini în reţeaua intranet.

La fel de important este şi ceea ce fac vizitatorii pe paginile noastre, care sînt 
paginile cu cele mai multe vizualizări.

Toate paginile site-ului, pentru o mai simplă navigare, sînt grupate în meniu pe 
compartimente. Diagrama ne prezintă clasamentul acestora după ultima modificare 
a meniului principal:

Pe parcursul acestor trei ani Biblioteca digitală indică un procent sporit de 
utilizare, 6 236 constituie 2,2% din totalul afişărilor în cele 9 luni pentru anul 2013 şi 
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comparativ cu anul 2012 această valoare este mai ridicată. Compartimentele Resurse, 
Feedback, Pagina utilizatorului au ataşate mai multe pagini, dar sînt analizate ca o 
unitate. Procentul de „usabulity” al acestor elemente este în scădere, şi ne dorim ca 
pînă la sfîrşitul acestui an situaţia să se schimbe.

Evenimente e pagină parte a compartimentului NOUTĂŢI şi pagină de start 
care are ataşate pagini ce conţin informaţii, fişiere şi imagini despre evenimentele ce 
s-au desfăşurat în incinta Bibliotecii. 

Pentru determinarea gradului de utilizare a acestei pagini, analizăm următorii 
indicatori: vizualizări per pagină 45; 7,0% din totalul accesărilor fişierelor descărcate, 
accesări per fişier – 52.

Să examinăm unele elemente din meniu separat.
Publicaţiile Bibliotecii un element al compartimentului PREZENTARE din 

meniul principal ce include submeniul său.

Pe parcursul anilor de referinţă datele prezentate sînt în scădere cu 79% mai 
puţine vizualizări pentru anul 2013, comparativ cu anul 2012. Un motiv ar fi expunerea 
publicaţiilor în bibliotecile deschise pe internet: Calameo, Open Library.

Scăderea cu 94% de accesări a fişierelor descărcate este explicabilă prin faptul că 
au fost modificate link-urile de acces la fulltext-ele publicaţiilor.

Reviste universitare – este un element separat al paginii de start cu meniul său. 
În diagrama propusă sînt analizate afişările de pagini ale acestor periodice. Scăderea 
numărului de vizualizări este influenţată parţial de trecerea revistelor pe blogurile 
proprii (Glotodidactica, Limbaj şi Context) şi, parţial, de faptul că nu s-au expus 
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numerele recente - Artă şi Educaţie artistică, ultimul număr fiind din anul 2012, NRF 
a rămas anul 2011.

Revistele electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md şi Confluenţe Biblio-
logice (versiunea nouă) sînt elemente separate. Prezentarea revistelor presupune o 
structură diferită cu diverse pagini şi fişiere ataşate.

Accesarea revistei Bibliouniversitas a crescut cu 22%, Confluenţe Bibliologice 
a înregistrat o uşoară scădere de 2%, dar să nu uităm că mai avem 3 luni la dispoziţie.
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Descărcările fişierelor *.pdf la fel se referă la CE consultă utilizatorii pe pagina 
web. Scăderea cu 28% a accesărilor fişierelor este cauzată de numărului mic de fişiere 
ce pot fi descărcate.

accesări pentru un fişier download
a.2013 – 43 ori
a.2012 – 65 ori
a.2011 – 45 ori

După numărul de hit-uri efectuate imaginile acumulează cel mai mare %, 
evident documentele cu extensia jpg, .gif, .png, ce se conţin pe paginile site-ului 
Bibliotecii, reprezintă cel mai mare număr după tip fişier.

Tip fişier %
Image (.jpg, .gif, .png) 71,6
HTML or XML static page 10,4
Adobe Acrobat file 1,8
altele 16,2
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Diagrama prezintă cum sînt descărcate fişierele în timpul unei vizite şi cît de 
des pentru un vizitator.

CUM sau care este modalitatea de acces la pagina web a Bibliotecii.

Top 10:

Sistemele de operare utilizate:                                         Browsere utilizate:

Utilizarea dispozitivelor şi telefoanelor mobile de ultima generaţie este reflectată 
cu apariţia unor noi sisteme de operare şi browsere specifice acestora. 0% indicat în 
tabelă presupune zecimi şi sau chiar sutimi din tot întregul.

2013 2012
Windows 96.9 % 98%
Linux 1.1 % 0.5 %
Necunoscute 1.1 % 0.8 %
Macintosh 0.6 % 0.3 %
Java Mobile 0% 0.1 %
Unknown Unix 
system 0% 0%

Symbian OS 0% 0%
Java 0% 0%
BlackBerry 0% 0%
BSD 0% 0%

2013 2012
Google 
Chrome 38.8 % 33.8 %

MS Internet 
Explorer 35.8 % 47.3 %

Firefox 19.7 % 13.5 %
Opera 3.2 % 3.8 %
Mozilla 0.7 % 0.6 %
Android 
browser 
(PDA/Phone 
browser)

0.5 % 0%

Safari 0.5 % 0.3 %
Necunoscute 0.2 % 0.3 %
Konqueror 0% 0%
Samsung 
(PDA/Phone 
browser)

0% 0%
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Ce motoare de căutare folosesc utilizatorii:

2013 2012
Google 95.2 % 93.5 %
Yandex 2.4 % 2.8 %
Unknown search engines 1.1 % 1.1 %
Microsoft Bing 0.4 % 0.6 %
Ask 0.2 % 0.4 %
Yahoo! 0.1 % 0.1 %

Cele mau utilizate cuvinte-cheie (termeni de căutare) fiind:

libruniv.usb.md 8.8 %
usb.md 2.2 %
biblioteca alecu russo balti 1.3 %
libruniv 1.2 %
biblioteca balti 1.2 %
biblioteca digitala 0.9 %
www.usb.md 0.9 %

Legătură de la o pagină externă (alt site cu excepţia motoarelor de căutare) – 
printre ele regăsim: Site-ul universitar; enciclopedia Wikipedia; bibliotecile deschise 
Calameo, Open Library; blogul Bibliotecii şi Blogurile sălilor; reţele sociale – Facebook. 

Prezenţa Bibliotecii în spaţiul informaţional sporeşte gradul de utilizare a 
resurselor expuse pe pagina web a Bibliotecii.

Principalul avantaj al Internetului este posibilitatea comunicării directe între 
cel care oferă un serviciu şi beneficiar, iar o bună comunicare este vitală pentru orice 
activitate de marketing. Instrumentul de bază al marketingului on-line de bibliotecă 
este pagina web. Pagina web reprezintă legătura dintre bibliotecă şi utilizatorii ei, 
sub forma imaginii şi textului. În condiţiile actuale nu e suficient de a crea o pagină 
web. Este important să fie utilizată şi să aducă satisfacţie nu numai creatorilor, site-
ul trebuie să fie efectiv, să satisfacă nevoile de informare ale utilizatorilor. Aceasta se 
poate obţine prin evaluarea cantitativă şi calitativă a web site-ului cu ajutorul diferitor 
instrumente, metode şi mijloace pe baza materialelor acumulate în studiul formalizat, 
datelor statistice obţinute de la contoarele sau fişierele log. 
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CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII USARB                                                                                
ÎN INFRASTRUCTURA GLOBALĂ

INCREASED VISIBILITY OF THE USARB                                                                             
IN GLOBAL INFRASTRACTURE                                                                           

Silvia CIOBANU

Abstract: The author tells about the use of social media to promote the Scientific Library 
presence on website, blogs, social networks, open libraries, interactive catalogues etc. The 
library promotes educational services and products via the most modern marketing tools: 
Facebook, Twitter, Calameo, Issuu, Open Library, Linkedin, Flickr, Pinterest, Delicious, 
Google+, YouTube, Slideshare. 

Key words: Internet, social networks, online communication, visibility, scientific 
products

Vizibilitate
Prin mediul virtual informaţia sau produsul ajunge la mai multe persoane mai 

rapid. Nu putem fi siguri că această informaţie va fi văzută de toate persoanele cu care 
socializăm, însă, cu certitudine, vor fi cîţiva care o vor vedea şi care vor dori să afle mai 
multe, mergînd mai departe, accesînd informaţia dată, iar, daca ceea ce vor gasi le va 
face plăcere, o vor transmite-o şi ei, la rîndul lor.

Acesta este modul cel mai bun şi cel mai dezirabil prin care informaţia poate 
ajunge la un numar mare de beneficiari. Aici se poate observa cel mai bine importanţa 
alegerii reţelelor de socializare.

Pentru a ajuta transmiterea informaţiilor, bibliotecarii sînt cei care, înainte 
de toate, demonstrează că au încredere în produsele şi în informaţia pe care o pun la 
dispoziţie. Se foloseşte atît contul personal, cît şi contul sau pagina special creată pentru 
site.

Aactualmente este greu de imaginat activitatea unei instituţii bibliotecare fără a 
activa pe net, creşterea vizibilităţii pe web site sau în reţelele de socializare. Vizibilitatea 
on-line denotă numărul de utilizatori pe care o instituţie îi atrage prin diferite mijloace 
virtuale spre activitatea sa. Există o mulţime de surse de informare, dar e puţin timp 
pentru accesare. Acest fapt stimulează utilizatorii la stabilirea cîtorva surse concrete şi 
prioritare, de calitate pentru informare, printre care, sperăm, este şi site-ul Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB, blogurile şi conturile deschise în reţelele de socializare. Reţelele 
de socializare permit comunicare, socializare, participările la dezbateri şi exprimarea 
opiniilor. Ele nu au frontiere, limită de vîrstă, de timp.

Conform surselor, vizibilitatea on-line poate fi percepută prin: 
•	 Comunicate de Presă - strategie de marketing care are efect pozitiv şi oferă 

posibilitatea căutării după cuvinte-cheie în motoarele de căutare.
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•	 Articolele din motoarele de căutare. 
•	 SEO (search engine optimization – optimizarea motoarelor de căutare). 

Toate acţiunile de marketing au o componentă de SEO (optimizarea site-
ului Bibliotecii) de exemplu:  titluri, paragrafe, headere, stil de scris, linkuri 
interne, externe etc. 

•	 Newsletter. Apariţie regulată. Sporeşte foarte bine vizibilitatea şi elementul 
de branding. Un astfel de instrument creşte oricînd numărul de potenţiali 
beneficiari care, mai mult de atît, sînt şi controlaţi în procesul de comunicare.

•	 Semnătura din e-mail-uri. Aici se poate folosi zilnic ceva ce se cere să fie 
popularizat.

•	 Bloggingul. Blogul face o imagine mai bună şi este optimizat pentru motoa-
rele de căutare, serveşte şi ca element de social-media.

•	 Reţelele de sociallizare. Au explodat în ultima perioadă: LinkedIN, Twitter, 
Facebook, Google+ etc.

•	 Video. O experienţă foarte interesantă este producerea şi popularizarea ma-
terialelor video. YouTube este cel mai potrivit canal de distribuţie. 

•	 Marketingul Viral. Creşterea vizibilităţii instituţiei depinde şi de viralitate. 
Reţelele sociale şi internetul nu asigură succesul creşterii vizibilităţii, ci doar 
facilitează o distribuire mai rapidă către ceilalţi utilizatori, infectare intelectuală 
cu informaţii utile din colecţiile Bibliotecii. Transmiterea de la utilizator la 
utilizator, producînd material cu distribuţie gratuită care vor ajunge la mii de 
utilizatori. 

Elementele de mai jos asigură succesul marketingului instituţiei bibliotecare:
•	 Mesajul. Alegerea cu mare atenţie a mesajului ce se doreşte a fi transmis 

şi, lucrul cel mai important, cui îi este adresat. El trebuie să fie memorabil, 
interesant, atrăgător. Creativitatea este, cu siguranţă, un ingredient potrivit 
pentru succes. 

•	 Factorii de influenţă transformă un mesaj obişnuit într-unul viral. Fie că sînt 
specialişti în domeniu sau persoane cu un număr mare de conexiuni sociale, 
alegerea popularizării unui videoclip, a unei imagini etc. le poate aparţine 
exclusiv (din propria voinţă în urma menţionării sau / şi distribuirii pe 
reţelele sociale.

•	 Mediul de distribuţie este esenţial pentru o campanie de marketing viral 
de succes. Astfel, Facebook şi YouTube rămîn 2 dintre cele mai renumite şi 
eficiente medii de promovare on-line pentru conţinutul viral, fie că vorbim 
despre poze, meme-uri sau videoclipuri. Chiar şi asa, impactul unui conţinut 
viral este unul mult mai mare datorită răspîndirii „din gură în gură”. Mai e 
nevoie de context şi sincronizare. Trebuie să fim la curent cu schimbările 
ce ne înconjoară şi să profităm de momentul oportun pentru lansarea unei 
campanii virale.
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Cum lucrează social networking-ul pentru succes în BS USARB?

Bibliotecarul este cel ce dirijează cu reţelele de socializare, care sînt mijloace de 
promovare a paginii web a Bibliotecii, blogurilor ei, produselor virtuale, deţine con-
tact permanent cu beneficiarii sau potenţialii beneficiari. E inutil să scrii un articol 
genial pe blog, dacă nimeni nu ştie de el.

Tot prin intermediul reţelelor sociale, un profesionist poate fi la curent cu 
subiectele profesionale. 

Reţele de socializare exploatate în BŞ USARB
Facebook şi Twitter sînt, la ora actuală, cele mai populare reţele de socializare. 

Harta comunicărilor pe Facebook este imensă: biblioteci, bibliotecari, persoane fizice, 
oameni de artă, oameni de ştiinţă, tineri. În Facebook Biblioteca livrează informaţii 
către 1 071 prieteni, în Twitter, către 399.

Dacă activitatea de promovare implică materiale multimedia, se poaţe apela şi 
la un site de profil. De exemplu, dacă avem multe fotografii sau creaţii grafice, Flickr 
este prima alegere. Are în spate o comunitate care numără milioane de utilizatori şi 
poate fi conectat la alte reţele sociale. Avem postate aici 75 de albume (1 369 foto).

În YouTube sînt incluse 39 de postări. Cele mai vizionate sînt filmele despre 
USARB şi Bibliotecă – peste o mie de vizionări, ABRM - 20 de ani - 542, expoziţiile 
tematice - 260.

Printre cele mai apreciate se numără Linkedin, cea mai mare reţea profesională, 
dar şi printre cele mai bune instrumente de marketing profesionist. Conceput special 
pentru a dezvolta relaţiile de afaceri, a ajuns la 225 de milioane de utilizatori activi 
din peste 200 de ţări. Reţeaua este folosită în prezent cu succes pentru promovarea 
brandului şi pentru oportunităţile de marketing profesional. BŞ USARB este novice în 
această reţea, sperăm că contul Bibliotecii va deveni un serios post informativ în sfera 
noastră profesională şi nu numai.

Este important să ne postăm des, dar informaţiile trebuie să fie relevante in-
tereselor beneficiarilor noştri, să comunicăm cu ei, să răspundem la întrebări.
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În Slideshare sînt 136 postări: 103 prezentări şi 33 documente. Prin Delicious 
propunem – 70 de postari.

O altă enormă reţea de socializare, practică şi flexibilă este Google+. Face parte 
din fenomenul denumit Web 2.0. În Google+ avem 221 de prieteni, sîntem prezenţi 
în cercurile a 314 utilizatori, colaborăm fructuos cu cercul Cadrele didactice USARB.

Contul din Wikipedia oferă informaţii enciclopedice despre Biblioteca Ştiinţifică 
USARB, face trimiteri şi la alte reţele sociale.

BŞ USARB mai postează în Issuu, una dintre cele mai mari platforme 
informaţionale gratuite, 39 informaţii în 4 albume.

În Pinterest sînt plasate 20 de board-uri, cu 123 de accesări, 40 likes. Lucrările 
se deschid în Calameo şi Slideshare.

Catalogul OpenLibrary deţine 154 postări, lucrări ale cadrelor didactice şi 
bibliotecarilor bălţeni.
Cea mai populară platformă este Calameo. Pe interfaţa paginii web a Bibliotecii 
Ştiinţifice este plasată o pictogramă personalizată atractivă. Cele 54 de postări prezintă 
publicaţiile BŞ USARB.
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Platforma este foarte practică din punctul de vedere al statisticii accesărilor 
zilnice, lunare, anuale sau periodice.

Biblioteca Ştiinţifică USARB permanent tinde spre o comunicare mai amplă 
cu utilizatorii, colegii şi prietenii săi. Prin conturile din reţelele de socializare se pu-
ne în valoare munca bibliotecarului, promovînd informaţii folositoare utilizatorului 
care ţin de Colecţia Bibliotecii, publicaţiile Bibliotecii şi a comunităţii universitare, 
evenimente, oameni etc. Un mare beneficiu pentru reţelele de socializare este telefonia 
mobilă, Androizii. Astfel, practic, non-stop este posibilă comunicarea on-line.
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Cu toate acestea există un risc, pe care ţi-l asumi atunci cînd devii dependent de 
mediul on-line: acela de a uita să mai trăieşti viaţa off-line.
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BULETINUL ELECTRONIC INFORMATIV ACHIZIŢII RECENTE:
FEED-BACK 2012 – 2013

THE ELECTRONIC INFORMATION BULLETIN                                                       
RECENT ACQUISITIONS: FEEDBACK 2012 - 2013

Lina MIHALUŢA

Abstract: The author tells about the survey results on the use of Recent Acquisitions 
Information Bulletin in electronic form by the USARB teachers. The survey included 
questions regarding content, structure, presentation and dissemination of the bulletin.  
The  Electronic Bulletin, issued in 2006 with a bi-monthly periodicity, includes purchases 
on all areas of science. It is distributed at Department Chair and placed on the website 
and library  blog  and in the  catalogues etc. 

Key words: recent acquisitions, an electronic information bulletin, survey, Scientific 
Library, users, teachers staff

Pentru o bună funcţionare a bibliotecii trebuie să existe o bună organizare a 
activităţii, a produselor şi serviciilor pe care le pune la dispoziţie, precum şi o eficientă 
informare a utilizatorului. Misiunea Bibliotecii în viaţa comunităţii academice este de 
a crea noi servicii şi oportunităţi, care să raspundă cerinţelor de informare nu numai 
pe cale tradiţională, dar şi electronică pentru toate categoriile de utilizatori: studenţi, 
cadre didactice, colaboratori, elevi. 

Un grup prioritar în activităţile de informare îl constituie corpul profesoral – 
didactic al Universităţii. La fiecare 2 luni pentru acest grup de utilizatori, în scopul 
informării asupra achiziţiilor recente, este elaborat şi difuzat prin diverse metode / 
căi  Buletinul electronic informativ Achiziţii recente. Buletinul electronic informativ 
Achiziţii recente este oferit comunităţii academice prin intermediul paginii Web, cata-
loagelor deschise, expoziţiilor informative on-line începînd cu anul 2006, avînd o 
structură axată pe 4  domenii de ştiinţă şi o periodicitate bilunară etc.

S E C Ţ I U N E A / THE SECTION: 
PRACTICI COMUNICAŢIONALE ÎN SERVICIILE BIBLIOTECARE/ 

COMMUNICATIONAL PRACTICE IN LIBRARIAN SERVICES
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Ştiinţe socio-umanistice.
Drept. Economie 
Ştiinţe reale şi aplicate 
(Medicină. Agricultură) 
Ştiinţe filologice 
Artă. Sport 

Pentru a stabili care este gradul de satisfacţie şi impactul asupra culturii 
informaţiei a membrilor comunităţii Universitare cu privire la buletinul Achiziţii 
recente, Biblioteca desfăşoară periodic  sondaje, utilizînd metoda anchetei. Un astfel 
de sondaj a fost realizat în anul 2011, în urma căruia a fost modificată structura 
Buletinului în corespundere cu solicitările cadrelor didactice şi elaborată o nouă 
decizie în vederea efectuării  schimbărilor respective. Compartimentele  Buletinului au 
fost modificate astfel ca  să conţină mai multe domenii de ştiinţe pe profilul catedrelor. 

În acest an a fost realizat un alt sondaj care a avut 7 întrebări. La el au  participat  
61 de subiecţi, cu precădere cadre didactice: doctori, conferenţiari universitari, cu o 
experienţă mare în activitate. Din 65 de chestionare au revenit completate 61, ceea ce 
constituie 94%.

53 de respondenţi (87%) au constatat că Buletinul Achiziţii recente este o parte 
componentă a sistemului  de informare / documentare / cercetare a cadrului didactic.  
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Căile de informare privind  Buletinele informative

Din multitudinea de posibilităţi de informare privind noile achiziţii editoriale 
pe care le oferă Biblioteca face parte şi Avizul de pe pagina Web, fapt constatat din 
răspunsurile oferite de cărte cei chestionaţi. În proporţii egale, cadrele didactice se 
informează  prin  invitaţia expediată prin e-mail şi din rubrica respectivă plasată pe 
site-ul Bibliotecii.

Studiul efectuat ne-a 
demonstrat ca 46 (75%) 
cadre didactice utilizează 
informaţia obţinută în pro-
cesul de instruire, cercetatre 
ştiinţifică, cultură generală, 
proiecte, acreditare.
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Majoritatea cadrelor didactice 49(80%) în cadrul orelor de curs, informează 
studenţii despre noile publicaţii apărute la un domeniu sau altul. 

Important pentru noi a fost să determinăm care este gradul de satisfacţie  
privind conţinutul, structura, forma de prezentare şi difuzare a Buletinului informativ 
Achiziţii recente? 49 (80%) de respondenţi sînt mulţumiţi, iar 12 (20%) foarte 
mulţumiţi de felul cum este structurat şi difuzat acest Buletin informativ. Chiar dacă 
nici un răspuns nu este negativ, totuşi cadrele didactice au venit cu unele doleanţe 
în vederea îmbunătăţirii  formelor de prezentare şi difuzare a buletinului electronic 
informativ de care vom ţine cont şi vom încerca să le soluţionăm.

Propuneri în vederea îmbunătăţirii formelor de prezentare şi difuzare a 
buletinului electronic informativ : 

•	 transmiterea în format electronic pe poşta personală; 
•	 informarea profesorilor şi studenţilor pe adresele electronice ale acestora; 
•	 un seminar informativ despre e-buletin; 
•	 ar fi bine ca această informaţie să fie transmisă în cutia electronică a 

fiecărui cadru didactic al Universităţii; 
•	 mediatizarea personală; 
•	 calitatea serviciului mă satisface; 
•	 să fie un grafic  de expunere pe domenii, să se anunţe catedra prin aviz în 

forma tipărită despre existenţa e-buletinului; 
•	 sînt accesibile; 
•	 numai succese; 
•	 specializarea informaţiilor pe domenii de cercetare; 
•	 personal, nici n-am auzit de el – o persoană

Oportunităţi /servicii informaţionale on-line oferite de Bibliotecă prin 
intermediul Paginii Web libruniv.usarb.md

Expoziţii on-line Achiziţii recente
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Statistica accesării e-buletinului Achiziţii recente pagina Web a Bibliotecii 
conform datelor contorului Awstast pentru 2012-2013

Vizibilitatea Buletinului Achiziţii recente în spaţiul virtual

CALAMEO - http://ru.calameo.com/
Biletinul Achiziţii recente 2013:

Ianuarie - Februarie – 72 accesări, Martie - aprilie 42

ISSUU - http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba/ 
Buletinul Achiziţii recente 2012. Iulie - Septembrie – 2 568 vizualizări, 

Octombrie - Noiembrie – 95 vizualizări



60

Concluzii

Calitatea comunicării cu utilizatorii are un impact puternic asupra evoluţiei 
instituţiei. De aceea, precum ne recomandă literatura de specialitate, în Biblioteca 
noastră se pune un accent important pe instruirea personalului bibliotecar. Numai un 
specialist care poate opera cu noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale va 
asigura o informare calitativă a comunităţii pe care o deserveşte. 

Analiza chestionarului ne permite să constatăm că: 
	cea mai mare parte - 87 %  din respondenţi au demonstrat o bună cunoaştere 

a serviciilor oferite de  Biblioteca Ştiinţifică; 
	sursa principală de informare asupra apariţiei şi consultării buletinului 

electronic informativ  Achiziţii recente este pagina Web a Bibliotecii şi avizul 
privind invitaţia la consultarea buletinului;

	conţinuturile Buletinului electronic informativ Achiziţii Recente este un 
suport informaţional foarte util în activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică.
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LUNARUL LICENŢIATULUI, MASTERANDULUI                                                                    
ŞI DOCTORANDULUI ÎN BIBLIOTECA USARB 

THE LICENCE'S, MASTERŢ'S, PHD'S MONTH                                                                   
IN THE SCIENTIFIC LIBRARY OF USARB

Anna NAGHERNEAC

Abstract: The article reflects the experience of preparing and promoting the Licence, 
Masterţ, Ph.D Month in Scientific Library of „Alecu Russo" State University of Balti, 
which were   organized and promoted in partnership with teachers staff. Month program 
comes to help them how to to identify the information, her interpretation, evaluation and 
use in creating new scientific products. Also, the month forms skills of elaboration and 
presentation of bibliographic  references used in research papers, and a good knowledge 
of some of the most various systems of information retrieval. 

Key words: research, information sources, databases, bibliographic references, 
information literecy.

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este parte 
integrantă a sistemului naţional de învăţămînt superior, participînd prin colecţiile 
şi serviciile sale la procesul de instruire, formare, educaţie şi cercetare. Odată cu 
integrarea colecţiilor bibliotecilor în sistemul informaţional global, devine tot mai 
evidentă necesitatea cultivării abilităţilor de regăsire şi utilizare a informaţiei în studiu 
şi cercetare.

Bibliotecile universitare deţin prioritatea în formarea culturii informaţiei a 
utilizatorilor, învăţîndu-i a se „mişca” cu uşurinţă în informaţii, fiid atraşi să se „plimbe” 
prin bazele de date, în cataloagele informatizate ale bibliotecilor lumii întregi, în 
CD-ROM-uri, enciclopedii. Trebuie să le cultivăm gustul de a descoperi o informaţie 
pertinentă, utilă sau să-i facem să citească o carte despre care au auzit din întîmplare prin 
peregrinările lor în labirintul informării şi documentării.

Biblioteca şi-a asumat misiunea de a educa utilizatorii universităţii încă din anii 
60 graţie prestanţei unui colectiv de bibliotecari competenţi şi bine instruiţi. Decenii la 
rînd Biblioteca a acumulat o experienţă bogată şi variată în formarea culturii informaţiei 
a utilizatorilor – condiţie esenţială a competenţei şi integrării viitorului specialist în 
societatea informaţională, înscriindu-se în contextul afirmaţiilor sociologului american 
Daniel BELL precum că „informarea este baza progresului societăţii. Mai multă informaţie 
înseamnă mai multă cunoaştere, mai multă cunoaştere înseamnă mai multă participare, 
iar mai multă participare înseamnă mai multă putere şi capacitate de prospecţie”.

În această ordine de idei, remarcăm în mod deosebit programul bine determinat, 
elaborat de Biblioteca Ştiinţifică, care, în parteneriat cu cadrele didactice, vine în 
ajutorul studenţilor la identificarea corectă a informaţiei, interpretarea ei, evaluarea şi 
utilizarea în crearea noilor produse ştiinţifice.



62

Lunarul licenţiatului / masterandului reprezintă o formă a asistenţei 
informaţionale care finalizează setul activităţilor de formare a culturii informaţiei la 
Universitatea bălţeană. Este o acţiune ce confirmă şi consolidează statutul bibliotecii 
drept un spaţiu de cercetare, de diseminare şi de condensare a capacităţilor ştiinţifice. Se 
organizează în primul semestru al ultimului an de învăţămînt universitar, bucurîndu-se 
de reuşită. Grup-ţintă: licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi. 

Pregătirea şi desfăşurarea Lunarului este coordonată cu cadrele didactice, fiind 
stabilit un orar aparte, cunoscut din timp de profesori şi studenţi (anunţ în grupe, la 
catedre, prin intermediul paginii web, telefon, e-mail personalizat). Este o activitate 
binevenită şi necesară, studenţii fiind la final de lucru asupra tezei, pot interveni 
cu schimbări în conţinutul şi structura acestora, pot opta pentru informaţii actuale 
depistate în noi baze de date, în achiziţii recente din colecţia Bibliotecii, în surse 
informaţionale tradiţionale noi. Lunarul are un impact pozitiv. Varianta definitivă 
a manuscrisului va avea de cîştigat în urma consultării documentelor prezentate la 
expoziţii, revizuirii referinţelor bibliografice, completarea lor 
cu noi documente consultate.

Pregătirea şi promovarea lunarului se face în dependenţă 
de tematica tezelor de licenţă/master. 

Colaboratorii Bibliotecii fac cunoştinţă cu temele de 
cercetare ale tezelor de licenţă/master din timp, fapt care 
influenţează calitatea Lunarului, dat fiind că se selectează acele 
documente care acoperă tematica tezelor.

Manifestarea are drept scop: 
•	 formarea deprinderilor de utilizare eficientă a resur-

selor informaţionale (pe orice suport) preconizate 
pentru cercetare; 

•	 cunoaşterea şi aplicarea elementelor de identificare bibliografică a 
documentelor;

•	 informarea continuă a utilizatorilor despre Achiziţiile recente (în orice 
limbă) în Bibliotecă: cărţi, reviste, anale, CD, DVD, materiale AV;

•	 deţinerea capacităţilor de căutare şi selectare a informaţiei necesare stu-
diului; priceperea de a analiza, generaliza şi aplica rezultatele ştiinţifice ale 
altor autori şi a obţine algoritmi noi, metode originale;

•	 formarea / cultivarea deprinderilor de elaborare şi prezentare a referinţelor 
bibliografice utilizate în cercetare. 

Lista referinţelor bibliografice este expresia atitudinii etice în raport cu sursele 
de informare utilizate.

Programul lunarului include următoarele activităţi:
	▶ Se organizează expoziţii tematice, informative, prezentări de documente la 

temele lucrărilor, ale noilor achiziţii, inclusiv, a materialelor bibliografice 
(bibliografii, biobibliografii, liste de recomandare, (CD, DVD, materiale 
AV). 
	▶ Se prezintă pagina WEB a Bibliotecii. 
	▶ Se prezintă bazele de date ce pot fi accesate în Bibliotecă pentru identificarea 
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informaţiei ce mai poate fi utilizată în lucrare: EBSCO Publisching (informaţie 
cu full-texte din 18 200 reviste, 2 500 cărţi cu translator automat în circa 35 
limbi). 
	▶ AGEPI (informaţie despre proprietatea intelectuală a Moldovei), AGORA 

(bază de date cu full-texte din 400 de documente din domeniile: agricultură, 
alimentaţie, ştiinţe sociale şi biologice), Institutul Cultural Român (informaţie 
despre activitatea instituţiei orientată spre asigirarea vizibilităţii şi prestigiului 
culturii române), EU Bookshop (librărie virtuală care oferă acces la 700 000 
publicaţii oficiale ale UE), World Bank (informaţie despre contribuţiile Băncii 
la reducerea sărăciei şi la creşterea economiei durabile), DOAJ (informaţie 
despre articole din mai bine de 1 500 reviste cu conţinut variat), NATO 
(informaţie despre angajarea comună a ţărilor Tratatului Atlanticului de Nord 
pentru cooperare), РГБ (asigură accesul la full-textele tezelor de doctor din 
colecţia Bibliotecii Naţionale a Rusiei).
	▶ Prezentarea expoziţiei „SALONUL EDITORIAL UNIVERSITARIA - Con-

tribuţii ştiinţifico-didactice 2012” (ale profesorilor şi colaboratorilor) prin 
care contribuim la valorificarea resurselor informaţionale proprii. În perioada 
respectivă expoziţia propunea utilizatorilor peste 140 lucrări: monografii, 
cursuri de lecţii, articole, comunicări. Documentele prezentate urmau a fi 
analizate şi aplicate în teze.
	▶ Prezentarea standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. 

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice si citarea resurselor de 
informare (ISO 690:2012, IDT). 

Standardul specifică reguli pentru expunerea corectă a referinţelor bibliografice 
şi a citărilor din toate tipurile de documente, inclusiv şi cele electronice (elementele 
referinţelor, modalităţile de citare). Referinţele bibliografice constituie un element 
absolut obligatoriu al lucrării ştiinţifice, ele demonstrînd nivelul de documentare 
a autorului vizavi de tema cercetării, reguli de expunere a documentelor la lucrări 
ştiinţifice bibliografice (cu prezentarea mostrelor de descriere în Power Point). 

Din 2013 pe pagina web a Bibliotecii este prezentă rubrica: PAGINA 

UTILI-ZATORULUI / 
CERCETĂTORULUI http://
libruniv.usb.md/cercet/cercet.htm 

Studentul poate accesa de la distanţă informaţia plasată pe site. 

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de 
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informare: Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana 
Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, 
Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-
0.

Ghidul prezintă informaţii despre documentarea bibliografică, referinţa 
bibliografică şi posibiltăţile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale 
referinţei bibliografice, modalităţile de citare. Este dotat cu un glosar ce ţine de termenii 
şi definiţiile ghidului. 

 Experienţa de promovare de durată a Lunarului ne permite să concluzionăm 
că acesta:

• contribuie la motivarea licenţiaţilor / masteranzilor de a vizita sălile de 
lectură pentru consultare şi documentare;

• formează deprinderi de formulare a necesităţilor informaţionale;
• formează abilităţi de căutare, analiză, utilizare independentă a informaţiei 

selectate pentru studiu;
• amplifică competenţele informaţionale. 
• înzestrează participanţii cu o gîndire critică formată, o capacitate sporită 

de analiză, o bună cunoaştere a unor sisteme dintre cele mai diverse de 
regăsire a informaţiei.

Activitatea se desfăşoară în spaţiul Serviciului Informare şi Cercetare Bibliografică, 
participă profesorii, angajaţii mai multor servicii: CMC, Mediateca, Serviciul Informare 
şi Cercetare Bibliografică, Săli de lectură. Prezentările sînt însoţite de proiectare pe ecran. 
Lunarul are loc în timpul orelor de studiu, decanii şi profesorii facultăţilor considerînd 
că este o activitate binevenită şi absolut necesară.

Diagramele ilustrează în cifre organizarea lunarului în anul 2013
Lunarul s-a derulat între 15.februarie – 15 martie 2013 cu participarea a 28 

grupe de licenţiaţi şi masteranzi (500 participanţi) de la toate facultăţile Universităţii. 
Dacă facem o referire la indicii anilor 2012 şi 2011, vom contura următoarea 

diagramă:
Conform indicatorilor din diagramă, concluzionăm că Lunarul în anul 2013 a 

fost cel mai activ. Numărul grupelor prezente la activitate s-a dublat în comparaţie cu 
anii precedenţi.
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BLOGUL PROFESIONAL - CARTEA DE VIZITĂ 
A BIBLIOTECARULUI SECOLULUI XXI

PROFESSIONAL BLOG - A VISIT CARD 
OF LIBRARIAN IN THE 21ST CENTURY

Elena STRATAN

Abstract: The article describes the experience of creating a professional blog (Blogger 
platform), within the management project USARB Librarian Blog. The project are 
highlighted, training actions, blog facilities, librarians blogosphere, the impact of 
librarians.The blog is focused on presenting, archiving and updating Curriculum Vitae: 
professional experience, communication, articles / papers published, participation in 
training courses, professional meetings, etc.   

Key words: blog, librarians blogosphere, professional communication

Blogul - instrument modern de promovare
Biblioteca şi bibliotecarii USARB au fost deschişi întotdeauna inovaţiilor, 

adoptînd o atitudine profesională permanent constructivă, care să implice bune 
practici manageriale atît în privinţa serviciilor tradiţionale, cît şi a celor moderne. 
Paradigma informaţională on-line reconfigurează implicit biblioteca într-un spaţiu 
vital al informării, documentării şi comunicării. Pentru a face cunoscut acest spaţiu, 
bibliotecarul trebuie să-şi identifice priorităţile, să-şi atingă obiectivele, să-şi facă 
cunoscute acţiunile. 

În această ordine de idei, un blog al bibliotecarului vine să completeze / 
susţină aceste afirmaţii şi formulări, blogul fiind considerat unul din cele mai 
eficiente instrumente de comunicare on-line, folosit din ce în ce mai des în contextul 
interactivităţii tot mai crescute. 

Blogul este o pagină web de tip jurnal, în care articolele apar în ordine invers 
cronologică – cel mai nou articol apare primul, urmat de articolele mai vechi, care 
sînt arhivate.   Denumirea de blog provine din prescurtarea termenului „web log". 
Informatiile din blog sînt actualizate periodic   de către „blogger”, proces care se 
numeste  „blogging”. Cele mai populare platforme gratuite de blogging sînt Blogger 
http://www.blogger.com/ şi WordPress http://wordpress.com/. 

Blogurile pot fi personale, colective, corporative. După tipul conţinutului: blog 
de conţinut – are un conţinut unic publicat de autor; blog de monitorizare – conţine 
comentarii şi lincuri spre alte site-uri, bloguri; blog de citate – conţine citate din alte 
bloguri, evenimente etc.

Mesajul-cheie al unui blog: Cine sîntem? Ce facem? Ce avem de făcut?  
Facilităţi: jurnal on-line, pagină personală pe Internet, spaţiu deschis, CV on-

line, comunicare, promovare, publicaţii, prezentări, comunitate de prieteni, anunţuri, 
feed-back etc.
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Blogosfera pe net
Totalitatea weblogurilor şi a autorilor de bloguri a fost denumită Blogosferă. 

Conform sursei Wikipedia, numărul blogurilor a crescut de 60 de ori în ultimii trei 
ani. În februarie 2006, în întreaga lume existau aproximativ 27, 2 milioane de bloguri, 
față de 8 milioane în august 2005. În iulie 2011 numărul de bloguri la nivel global 
ajunsese la 164 milioane. Din acestea, 29 % erau din Uniunea Europeană şi 49 % din 
SUA. În anul 2012, 77 mln. bloguri erau create în Tumblr şi 56 mln în WordPress. 

Site-ul Blogosfera.md estimează circa 2  000 bloguri înscrise în Republica 
Moldova, 290 mii posturi publicate. 

Activităţi de management privind Proiectul Blogul Bibliotecarului USARB
În anul 2013, în Bibliotecă a demarat proiectul managerial Blogul bibliotecarului 

USARB, avînd drept scop extinderea infocompetenţelor bibliotecarului 2.0. Etapele de 
realizare:

• planificare, grup ţintă, responsabilităţi;
• acţiuni de instruire, traininguri în cadrul Programului de Formare profesi-

onală continuă; 
• crearea blogului personal pe platforma Blogger http://www.blogger.com/; 
• monitorizarea realizării proiectului. Blogging. 
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Conţinutul blogului bibliotecarului este axat pe prezentarea, actualizarea şi 
arhivarea Curriculum-ului Vitae, portofoliului profesional, care include: informaţii 
generale, educaţie, experienţa profesională, comunicări, articole / lucrări publicate, 
participări la cursuri de specializare, reuniuni profesionale, referinţe / aprecieri etc.  

Elementele de bază ale blogului sînt: numele, categorii, etichete, postări, arhiva, 
pagini, translator, formular de contact, liste de bloguri, link-uri, cititori, abonare etc. 

Cerințe pentru crearea blogului: deţinerea unui cont în Google care permite 
accesul gratuit la toate  produsele Google: căsuţa poştală Gmail, Blogger, Google 
Academic (Referinţe bibliografice), căutare în bloguri, reţeaua socială Google+, discul 
Google. 
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Blogosfera bibliotecarilor USARB

Impactul blogging 

Blogul personal este un mijloc ideal de comunicare, de interacţionare cu co-
munitatea bibliotecară on-line, de promovare a valorilor profesiei şi a blogosferei 
infobibliotecare.
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BLOGURILE BIBLIOTECII USARB: POSTĂRI, ACCESĂRI, COMENTARII

USARB LIBRARY BLOGS: POSTING, ACCESSING, REVIEWS

Adella CUCU

Abstract: The article describes the  Library blogs created within the project Through the 
Blogs of the Library Closer to the User in the Communication Service Collections. The 
collection data were based on May, 2012 and October, 2013 which contains analysis of 
accesses, posts and comments. 

Key words: reading rooms blogs, users, librarian statistics, feedback

În general, se crede că blogurile şi jurnalele virtuale sînt una dintre cele mai bune 
descoperiri care au apărut în viaţa noastră cu introducerea de „Web 2.0". În prezent 
crearea şi menţinerea blogurilor bibliotecii este un fenomen destul de obişnuit şi 
reprezintă un serviciu de bibliotecă bazat pe noile tehnologii de informare şi comunicare 
(NTIC). 

Termenii „Biblioteca Web 2.0", „blog“, „blogosfera“ sînt parte componentă a 
vieţii bibliotecarilor bălţeni. Accentuăm că blogosfera bălţeană este încă tînără, dar, ca 
orice început,  promiţătoare. 

În anul 2012, în cadrul proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de uti-
lizator,  în  serviciul Comunicarea Colecţiilor au fost create 6 bloguri: Blogul Sălii de 
Lectură nr. 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice,  Blogul Sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe 
Filologice, Blogul Sălii de Lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte, 
Blogul Oficiului Documente în Limbi Străine, Blogul Oficiului Documente Muzicale, 
Blogul Sălii de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică, scopul cărora este: 

•	utilizarea relevantă a instrumentelor de comunicare oferite de Internet;
•	amplificarea dialogului virtual Bibliotecar-Utilizator;
•	partajarea conţinuturilor educaţionale în regim non-stop;
•	studierea necesităţilor consumatorului şi extinderea implicită a ofertelor [1].
Ce reprezintă blogurile Bibliotecii? Blogurile Bibliotecii nu sînt doar un set de 

informaţii, ci şi un instrument foarte eficient pentru a cîştiga utilizatorii care stau pe 
net, pentru care informarea şi comunicarea în reţea a devenit o parte integrală a vieţii 
sociale.

În cazul în care Biblioteca dispune de un site oficial pentru a oferi servicii de 
bibliotecă de la distanţă (catalog electronic, livrarea documentelor electronice, colecţii 
digitale etc.), blogurile Bibliotecii pot fi modalităţi suplimentare pentru promovarea 
serviciilor de bibliotecă,  resurse şi programe în spaţiul virtual pentru toate categoriile 
de utilizatori reali şi virtuali, precum şi un mijloc de auto-realizare în comunitatea 
bibliotecară  profesională. 

Este important că actualmente blogurile Bibliotecii pot efectua mai multe 
funcţii şi ne oferă posibilitatea de a publica o varietate de informaţii (noutăţi, ştiri, 
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evenimente, recenzii la cărțile noi şi la publicaţiile periodice, expoziţii tematice 
virtuale etc.), de a întroduce materiale audio-video, de a efectua referinţe virtuale ş.a. 
Printre avantajemenţionăm: blogurile bibliotecii mai pot fi o platformă de comunicare 
bibliotecar-utilizator sau  utilizator-bibliotecar, vizitatorii blogurilor au posibilitatea nu 
numai să citească şi să comenteze pe blog, dar, de asemenea, pot fi şi coautori. 

Postările pe blogurile bibliotecii USARB sînt efectuate de către bibliotecarii din 
subdiviziunile respective care încearcă să acopere o varietate de aspecte şi subiecte şi, 
pentru o mai simplă navigare, sînt grupate pe compartimente. 

Sîntem permanent interesaţi de numărul de pagini vizualizate, de timpul petrecut 
pe site-ul blogurilor bibliotecii care sînt cele mai populare postări şi, nu mai puţin 
important, unde sînt plasaţi geografic vizitatorii virtuali  ş.a.

Programul statistic ne permite acumularea şi analiza unor date statistice: 
Acum / Ziua / Săptămînă / Lună / Toate datele. 
În baza datelor acumulate (mai 2012-octombrie 2013), vom analiza blogosfera 

actuală a bibliotecii. Au fost expuse în total - 178 de postări. 
Prezentăm un clasament în descreştere, al postărilor per blogurile subdivi-

ziunilor (Fig. 1.), din care rezultă că cele mai multe informaţii / materiale postate au 
fost expuse pe Blogul Sălii de Lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte 
– 81, care cuprinde mai multe domenii. 
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Fig. 1

Rezultatele utilizării blogurilor Bibliotecii ne demonstrează că ele au devenit 
salutabile nu numai pentru utilizatorii Bibiliotecii, dar şi pentru toţi cei care ne 
vizualizează. Un indice deosebit de relevant pentru evaluarea blogurilor este cantitatea 
vizualizărilor (Afişărilor de pagină / hits) – 14 435. Cele mai multe afişări de pagină 
/ hits îi revine Blogului Sălii de Lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. 
Arte – 3 971, deoarece şi numărul de  utilizatori reali este mai mare decăt în celelalte 
subdiviziuni, urmat de 3 384 afişări de pagină / hits ale Blogului Sălii de Lectură nr. 1 
Ştiinţe socioumanistice şi economice etc. 

Diagrama (Fig. 2) ne prezintă un clasament în descreştere al afişărilor de pagină 
per subdiviziuni. 

Fig. 2
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În continuare am efectuat un top al celor mai populare postări (Fig. 3). Datele 
prezentate demonstrează că Achiziţiile Recente, Lincurile utile / resursele electronice 
tematice selectate şi postate pe blogurile bibliotecii sînt cel mai des vizualizate de către 
vizitatorii tuturor blogurilor (Tabelul nr. 2). Expoziţiile on-line au aproximativ 318 
afişări de pagină. Vizitatorii sînt interesaţi şi de noutăţile care sînt expuse pe blogurile 
subdiviziunilor ş.a.

Fig.3

Vom examina în continuare cele mai populare postări pe blogurile subdiviziuni-
lor.  (Nr. Afişărilor de pagină / hits)
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Blogurile bibliotecii sînt vizitate / accesate nu numai de utilizatorii din Republica 
Moldova, dar şi din alte ţări (Fig. 4), deoarece au posibilitatea de a citi postările de pe 
blog, apelînd la ajutorul translatorului. 

Fig. 4

Alte ţări: Indonezia – 54; Franţa – 38; Serbia – 38; Izrael – 20; Brazilia – 19; 
Suedia – 19; Polonia – 18; China – 12; India – 7 ş.a. 

După cum am menţionat mai sus, o calitate pozitivă a blogurilor este neoficialitatea 
lor. Pentru „oficial" este site-ul Bibliotecii, iar blogul creat necesită o comunicare mult mai 
liberă. Vizitatorii blogului au posibilitatea de a  lăsa un  comentariu  legat de articolele de 
pe blog, creîndu-se astfel un mediu de comunicare între deţinătorii blogurilor şi toţi cei 
care le vizualizează. Comentariile apar în cîmpul: Lăsaţi un comentariu. Putem accesa 
rînd pe rînd fiecare comentariu primit,  putem  răspunde la ele sau să le ştergem. 

Comentarii selectate de pe blogurile subdiviziunilor: 
•	 Maria: Mulțumesc! (Comentariu lăsat referitor la World Bank e-Library - 

biblioteca electronică a Băncii Mondiale ( 22.1. 2012,blog sl1)); 
•	 Oxana: O expoziţie foarte interesantă. Mulţumim!  (Invitaţie la lectură expoziţia: 

CELE MAI CITITE ROMANE ALE SECOLULUI XX. (30.04.2013,blog sl2));
•	 Aндрей Усов: Pe acest blog am găsit informaţii utile, bravo celor ce 

lucrează asupra lui !!!  (Achziţii recente, cărți, reviste, CD-uri, achiziționate 
de Bibliotecă pe domeniile de profil ale sălii: Filosofie, Economie, Management, 
Drept, Geografie, Istorie (22 aprilie 2013, blog sl1));

•	 Anonim: Vă mulţumim, a fost foarte interesant (Ture ghidate prin spaţiile 
Bibliotecii în luna septembrie în cadrul Programului Noul Utilizator, care are 
drept scop integrarea studenţilor şi a elevilor în comunitatea utilizatorilor 
(22.09.2013, blog sl2));

•	 Юлия:   Моим стихам, написанным так рано, 
•	                Что и не знала я, что я – поэт, 
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•	                Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
               Как искры из ракет... 
               Спасибо за вдохновение! 
(expoziţia tematică dedicată poetesei ruse Marina Ţvetaeva  (04.09.2013,. 
Blog, sl 2)); 

•	 Anonim: Спасибо за полезную информацию и за реклю буклеты  (Ora 
de informare bibliografică cu studenţii anului I, Facultatea Ştiinţe ale Naturii 
şi Agroecologie (grupa GB11Z), în cadrul căreia bibliotecarii din sală au 
prezentat achiziţiile noi şi publicaţiile în serie din colecţia (28.03.2013, blog 
sl 3)); 

•	 Ana : O informaţie utilă! (Aniversările lunii decembrie (04.12.2012, blog, sl 
3)); 

•	 Anonim: Bună carte aveţi!!!; Expoziţii foarte interesante!;  Maria: Bravo! 
Expuneţi permanent cărţile noi (Expoziţiile lunii septembrie (25, 27, 
29.09.2013, blog sî1)).

•	 Anonim: Mersi pentru informaţii!; Elena: EXPOZIŢIA E BINEVENITA, 
MULŢUMUM (expoziţia Surse de referinţă în sl 4 (23. 09. 2013, blog 
ODLS)).
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Se difuzează postări / informaţii prin e-mail (la dorinţă) profesorilor, masteranzilor, 
studenţilor, pe rețele sociale. Partajarea informaţiilor pe RSS, Google +.

Publicitatea blogurilor prin Flyere pe care le difuzăm utilizatorilor în timpul 
vizitelor în sălile de lectură şi sălile de împrumut, în timpul turelor ghidate prin 
spaţiile Bibliotecii, în cadrul orelor de informare bibliografică etc.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                         
С ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДОЙ 

 THE INTERACTION OF THE USER WITH THE INFORMATION 
ENVIRONMENT

Snejana ZADAINOVA

Abstract: The  contemporary user  plunged in the information environment from 
childhood. He  lives among television, movies, books, magazines, computers, and so 
on. Information is playing an increasing role in the human life cycle, permeates all his 
activities.  Information environment or sphere is a world of information around the 
man and his world information activities.  The analysis of the user's interaction with the 
library information environment were proveded by using the survey method.

Key words: Internet, information environment, communications, information space, 
email catalog, blog

Новое тысячелетие характеризуется качественным скачком в развитии 
коммуникоционно-информационных технологий. Развитие вычислительной 
техники и сетевых технологий, появление новых носителей информации 
создали предпосылки для коренного изменения традиционной информационно-
библиотечной технологии и развития новых видов сервиса, предоставляемого 
пользователям библиотек.

Обучение с использованием новых информационных технологий су-
щественно расширяет кругозор обучающихся и их контакты, учитывает их 
индивидуальные особенности и потребности, создает возможности усвоения 
ими современных знаний и умений. 

Информационное мировоззрение является стержнем, скрепляющим в 
единое целое все компоненты информационной культуры – бибилиотечно-
библиографические знания, культуру чтения, знания возможностей новых 
информационных технологий. 

Воздействие специфических социокультурных особенностей Интернет-
коммуникаций создаёт объективную возможность влияния на формирование 
ценностных ориентации личности студента.

В современном мире студентам необходимо овладеть таким уровнем 
информационной культуры, который позволял бы продуктивно регулировать 
и систематизировать информационные потоки, гармонично сочетать разно-
образные источники информации, использовать их в целях самообучения, 
саморазвития и самовоспитания.

Современная библиотека - это не только книгохранилище и читальные 
залы, но и центр информации и культуры. А современный библиотекарь теперь 
специалист в информационном пространстве, навигатор в океане информации.
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В настоящее время библиотека как информационный и культурный центр 
должна не только обеспечивать качество всех предоставляемых информационно-
библиотечных услуг, но и обучать пользователей библиотеки современным 
технологиям работы с информацией.

Пользователю информации требуются сформированные навыки эффек-
тивного взаимодействия с информационной средой, умение использовать пре-
доставляемые ресурсы в процессе обучения и научной работы.

Одним из показателей современного качественного образования является 
умение студентов ориентироваться в мировом информационном пространстве, 
владение навыками работы с большим и постоянно меняющимся массивом 
информации, владение информационной культурой.

Выявление и исследование этих умений и навыков пользователя Научной 
Библиотеки нашего Университета является важнейшим условием успешной 
работы по обслуживанию и обеспечению информационных потребностей 
читателей.

В исследовании была использована анкета Interacţiunea utilizatorului modern 
cu spaţiul informaţional. Анкета направлена на выявление уровня информационной 
культуры пользователя 2.0. В анкетировании принимало участие 60 респондентов. 
Из их числа 10 преподавателей, 10 студентов 1 курса, 10 студентов 2 курса, 10 
студентов 3 курса, 10 студентов 4 курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Часть вопросов данной анкеты были направлены на выявление техни-

ческого обеспечения респондентов и возможностей постоянного доступа к 
сети Интернет. Результаты показали, что большинство опрошенных владеют 
персональными компьютерами и являются пользователями Интернета. (Рису-
нок 1;2)

Рисунок 1 
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Рисунок 2

Так как практически все респонденты имеют доступ к Интернету, 
логично было узнать для чего они его используют.

•	 72 % указывают на то, что Интернет способствует расширению их 
кругозора, помогает процессам саморазвития, восприятия глобального 
мира;

•	 47% считают, что Интернет способствует повышению их образовательно-
го уровня;

•	 50 % опрошенных используют Интернет для общения и возможности 
самореализации

Рисунок 3
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Рисунок 4

Васильев К. в монографии «Образование и 21 век. Информационные и 
коммуникационные технологии» указывает, что “Интернет — гипертехнология, 
включающая в себя все остальные, и ее успех объясняется тем, что она может 
“дать всем все”…В анкете на вопрос Для чего Вы используете Интернет? были 
предложены следующие варианты ответов:

•	 Поиск информации;
•	 Научные исследования;
•	 Электронная почта;
•	 Общение в реальном времени;
•	 Torrent и т. д.

88 % респондентов используют Интернет для поиска информации;
50 % опрошенных используют глобальную сеть в своей научной дея-

тельности;
87 % отвечающих на анкету пользуются электронной почтой и общением 

on-line;
Как показывают результаты анкеты, кроме вышеперечисленного Ин-

тернет служит для скачивания всевозможной информации (Torrent), игр on-
line и прочего.
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Рисунок 5

Существенным составляющим информационных ресурсов пользова-
телей является web-сайт Библиотеки http://libruniv.usb.md/, при помощи которого 
читатели имеют доступ к электронным каталогам, Интернет-ресурсам, Базам 
данных, социальным сетям Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare. Посетив 
сайт библиотеки пользователь имеет возможность получать оперативную 
информацию о деятельности библиотеки, проводимых мероприятиях, об 
информационных и тематических выставках, получить виртуальную справку.

Анкета показала, что:
•	 Ежедневно на наш сайт заходят 25 % респондентов;
•	 По мере необходимости к сайту Научной Библиотеки обращаются 43 % 

опрошенных;
•	 14 % - еженедельно, а ежемесячно – 9 %.

Радует тот факт, что на варианты ответов «Никогда не посещаю» 
положительных ответов нет.(Рисунок 5)

Рисунок 6
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Электронный каталог является составной частью справочно-библио-
графического аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами и 
обеспечивает одновременный и быстрый поиск.

По результатам опроса, 62 % респондентов обращаются к электронному 
каталогу в поиске информации. Соответственно 38% не пользуются каталогом 
on-line, но надо учесть тот факт, что в анкетировании принимали участие 
студенты 1 курса, которые еще не имеют достаточных навыков использования 
знаний, приобретенных в рамках курса «Основы информационной культуры».
(Рисунок 6)

Рисунок 7

Вузовская библиотека БГУ «А. Руссо» является информационно-техно-
логическим центром, организующим и обеспечивающим информационную 
поддержку образовательных и научно-исследовательских процессов.

Как видим, большая часть респондентов (63 %) признают инфор-
мационную и техническую обеспеченность Библиотеки на должном уровне. 
Частично удовлетворены - 16 %, и только 10 % опрошенных высказывают 
неудовлетворенность информационной и материальной обеспеченностью 
библиотеки. (Рисунок 7)
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Рисунок 8

В век техники, компьютерных технологий и тотальной нехватки времени 
Библиотека электронных книг – это замечательное изобретение современ-
ности, позволяющее быстро, эффективно и с наименьшими затратами найти 
необходимый источник информации.

Немаловажное значение представляет оценка отношения респондентов 
к книгам в электронном формате: 60% пользователей предпочитают книги 
традиционные и в формате on-line и 40 % склонны к чтению в традиционном 
формате. Согласно опросу можно отметить, что только электронное чтение не 
является основной прерогативой современных читателей. (Рисунок 8)

Рисунок 9
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Рисунок 10

Социальные сети – это очень популярное явление. По результатам многих 
опросов и голосований, только 2% из общего числа пользователей никогда не 
заходили в социальные сети и толком не знают, что это такое. Зато постоянных 
посетителей социальных сетей, которые заходят туда каждый день и проводят 
там не менее часа, по данным всё тех же опросов, целых 97%. Факты очевидны 
– социальные сети, как магнит, притягивают посетителей, и они отдают сетям 
массу свободного времени: 

Facebook - 52 %
Twitter – 13 %
Odnoklassniki – 80 %
Google+ - 37 %
Мой мир – 25 %
YouTube – 21% 
Большая популярность соцсетей указывает на то, что современный 

пользователь остро нуждается в общении. Блог — это виртуальный дневник. 
Этимология слова «блог»: web log. Значимое слово здесь log — запись событий 
или повседневной деятельности. 

Сегодня трудно найти вузовскую библиотеку, которая в интересах сво-
его пользователя не искала бы новых подходов к совершенствованию процессов 
обслуживания, формы и содержания работы с целью обеспечения полноты и 
доступности информации в том числе и соцсети.

Последний вопрос анкеты предполагал предложения по усовершен-
ствованию работы библиотеки в области ориентирования в информационной 
среде. Студентами были высказаны следующие предложения:

Mai multe cărţi în format electronic
Biblioteca are nevoe de aparataj modern



88

Mai mare viteză internet
Echipament tehnic mai performant
Aş dori ca toate manualele să fie în format electronic
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что деятельность 

библиотеки направленная на соединение традиционных форм обслуживания 
и внедрение инновационных идей, способствует привлечению пользователей 
в библиотеку и ориентации их в информационном пространстве, повышению 
качества библиотечных услуг.

Главная цель информационного пространства очевидна. Обеспечить 
доступ пользователя к необходимым ему документам не зависимо от того, в 
каком виде они представлены и в каком месте хранятся. Современный пользо-
ватель должен в совершенстве владеть информационными ресурсами и ориен-
тироваться в информационном пространстве.

В современных условиях персонал библиотек должен пройти путь от 
традиционных библиотекарей до информационных консультантов, способных 
правильно ориентировать своих читателей в многообразии информационных 
ресурсов, доступных по сети Интернет, а также обеспечивать им получение 
необходимой информации с требуемой полнотой и точностью.
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