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Analiza colecţiei de documente în domeniul industriei textile, efectuată de filiala Bibliotecii U.T.M. de la 
Facultatea de Industrie Uşoară a demonstrat, pe plan pozitiv – existenţa unei colecţii reprezentative de 
materiale didactice şi periodice, pe plan negativ – completarea insuficientă cu publicaţii noi, inclusiv în 
limba română. Elaborarea politicii de achiziţie şi sporirea dotării financiare – sunt probleme stringente 
ale bibliotecii. 
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Dezvoltarea colecţiilor poate fi considerată una dintre cele mai complexe responsabilităţi 
ale bibliotecilor, în sensul de a-i asigura un caracter dinamic, înnoire prin achiziţionarea de 
documente de ultimă oră. 

Concepţia achiziţiei s-a modificat substanţial în direcţia unei severe reevaluări a colecţiilor 
prin stabilirea unei directe corelări cu cerinţele utilizatorilor. Rolul bibliotecarului responsabil cu 
achiziţia creşte simţitor, iar principiile de selectare a documentelor trebuie să fie foarte clare şi 
dictate de specificul şi profilul bibliotecii, de nevoile de studii şi cercetare.  În acest scop este 
necesar de a studia aprofundat colecţiile bibliotecii pentru a constata gradul de completare, 
complexitatea ei, a  depista lacunele în achiziţia de documente.  

Examinând colecţia de documente în domeniul Industriei Textile am luat în considerare 
următorii parametri: 

- Tematica 
- Structura colecţiei 
- Actualitatea 
- Limba documentelor 
- Nivelul dotării 
- Gradul de utilizare 

Colecţia de documente din domeniul Industriei Textile a bibliotecii Facultăţii Industria 
Uşoară cuprinde 1687 titluri cu 8690 exemplare. S-a constatat că tematica colecţiei este adecvată 
necesităţilor facultăţii, deoarece reflectă toate domeniile şi aspectele referitoare la industria 
textilă. Sunt prezente în colecţie documente referitoare la: 



- Utilajul Industriei Textile 
- Materii prime şi materiale ţesute 
- Tricotaje şi lucrul manual 
- Modelare şi design vestimentar 
- Istoria costumului 
- Desen, pictură şi arte plastice 
- Pielărie şi marochinărie 
- Tehnologia coaserii etc. 
 

Structura tipologică a documentelor de asemenea este dictată de procesul de studii. 
Predomină în structură tipul de materiale didactice: manuale, cicluri de prelegeri, indicaţii 
metodice, în total – 5190 exemplare. 

Un loc important ocupă albumele de cusături şi ornamentele populare, cărţile cu reproducţii 
şi lucrările de masterat care servesc drept material de studii. 

O sursă informaţională importantă o constituie periodicele  (23 titluri), care sunt aducătoare 
de cunoştinţe noi sau recuperează deficitul de informaţie din colecţie. 

Totuşi structura colecţiei, în funcţie de tipurile de documente, nu poate fi considerată 
perfectă. Sunt puţine materiale de referinţă cu privire la industria textilă, inclusiv dicţionare 
explicative, ce sunt îndeosebi solicitate de beneficiari. Se resimte insuficienţa monografiilor din 
domeniul industriei uşoare. Ar fi de dorit ca şi lucrările doctoranzilor în domeniul industriei 
textile să fie acumulate la bibliotecă.  

 

Categoriile de documente au o mare importanţă, fiindcă fiecare în felul său oferă un anumit 
tip de cunoştinţe, or completându-se reciproc permit bibliotecii să asigure integral acoperirea 
informaţională  a cerinţelor utilizatorilor. În plus, cititorii au preferinţe diferite pentru tipurile de 
documente:  cineva doreşte să consulte manuale, altcineva monografii, altcineva documente 
electronice etc. 

Unul dintre cei mai semnificativi parametri ai colecţiei este actualitatea. Studiul colecţiei 
industriei textile a arătat că 80% din documente sunt depăşite de vreme, deoarece bază a colecţiei 
a servit  un lot de cărţi primite de la un colegiu de profil ce a fost desfiinţat. Majoritatea cărţilor 
au fost editate în anii  '70-80 ai sec. trecut. Cărţi despre utilaj nou şi tehnologii performante 
aproape ca nu există în colecţie, deşi achiziţia se face anual. Nu se ajung nici mijloace financiare 
pentru procurarea documentelor noi.  

Făcând analiza achiziţiei de carte nouă constatăm că în 2005 s-au procurat 24 titluri / 106 
exemplare, ceea ce este mai mult decât în 2006, atunci fiind achiziţionate 8 titluri a câte 4 
exemplare. În anul 2007 bibliotecii i s-a distribuit doar un singur dicţionar poliglot de 
specialitate.  

Deci achiziţionarea documentelor noi este în scădere. 

O mare lacună a colecţiei s-a depistat la analiza documentelor după limbă. S-a constatat că 
în limba rusă sunt 1480 titluri de carte, inclusiv 79 titluri de manuale, iar în limba română doar 



207 titluri de carte, inclusiv 19 titluri de manuale. În limba engleză şi franceză cărţi de 
specialitate există doar 2 titluri. La moment achiziţia curentă e la fel preponderent în limba rusă. 
Unul din motive este că în Republica Moldova nu se editează literatură în domeniul industriei 
uşoare. Şi, deoarece literatura de acest profil ce se editează în Rusia se consideră adecvată 
procesului de studiu, se procură documente în limba rusă. 

Ar fi bine să sugerăm editorilor din Republica Moldova să încerce traducerea unor manuale 
din industria textilă. Astfel s-ar ameliora nivelul dotării cu carte în limba română a domeniului 
respectiv. 

Nivelul dotării cu cartea de specialitate este de 5-6 exemplare per beneficiar. Nivelul 
dotării cu cartea de specialitate în limba română e mai scăzut, alcătuind 0,8 unităţi. Mai mult se 
solicită literatura nouă, recent procurată. 

În ansamblu, anual se împrumută în jur de 108 555 exemplare. Analiza ce s-a făcut pe un 
eşantion de 50 titluri de carte de specialitate a arătat că gradul de utilizare este de 3 unităţi per 
beneficiar. Din cauza că multe titluri sunt într-un singur exemplar indicele de circulaţie este 
foarte sporit – 17 unităţi, aici întrând şi periodicele care oferă informaţia de ultima oră. 

În concluzie se poate de menţionat că biblioteca sub aspect tematic asigură cerinţele 
informaţionale ale beneficiarilor cu literatură de specialitate. Se  conştientizează necesitatea 
reînnoirii constante a colecţiei din domeniul industriei textile.  

În acelaşi timp sunt şi probleme nesoluţionate, cea mai stringentă fiind achiziţia de carte 
nouă în limba română. Este insuficient şi numărul de exemplare, ceea ce împiedică  satisfacerea 
concomitentă a cerinţelor utilizatorilor cu material didactic. 

 

Pentru a îmbunătăţi dezvoltarea colecţiei se propune: 

1. Elaborarea politicii de achiziţionare a bibliotecii cu reflectarea tuturor parametrilor 
dezvoltării colecţiilor. 

2. Sporirea dotării financiare a achiziţiei de documente. 
3. Completarea  colecţiei de specialitate (industria textilă) cu documente electronice. 
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