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„Biblioteca este o masă rotundă   
unde sunt invitaţi toţi spre a-şi exprima ideile” Al. Herzen 

Abstract: Biblioteca Institutului de Genetică si Fiziologie a Plantelor constituie una din subdiviziunile 
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, care oferă acces la 
lectură, informaţie, idei, inovaţii tuturor membrilor comunităţii ştiinţifice. Prin structura, funcţionalitatea şi 
serviciile sale biblioteca răspunde cerinţelor complexe şi diverse de studiu, informare şi documentare ale 
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici din cadrul ASM cât si in afara ei.  
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Biblioteca Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor este o parte integrantă a 
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, care 
furnizează rapid, corect şi de nivel calitativ şi ştiinţific informaţii studenţilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi altor posibili utilizatori. 

 

Obiectivele prioritare 

 

- Consolidarea rolului bibliotecii ca principală instituţie de cercetare, cultură şi educaţie. 
- Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori 

 

Coordonatele esentiale ale activităţii 

- asigurarea unei colectii adecvată sustinerii programelor de învătământ, de cercetare şi 
ştiinţă;  

- menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei; 



- prestarea serviciilor de calitate, accentuînd rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional; 

- orientarea activităţii serviciului bibliografic în direcţia dezvoltării serviciilor de referinţe;  

- realizarea instrumentelor bibliografice: bibliografii curente şi retrospective, ghiduri 
bibliografice şi cataloage bibliografice;  

- extinderea participării bibliotecii la circuitele cultural-ştiinţifice; 

- extinderea cooperării interbibliotecare.  

Colecţiile bibliotecii  

Fondul de publicaţii are o valoare culturală şi ştiinţifică deosebită şi cuprinde volume ale 
academicienilor, cercetătorilor ştiinţifici, teze, autoreferate din tară şi străinătate. Colecţia este 
bogată în culegeri de documente, dicţionare, enciclopedii generale şi de specialitate. Printre cele 
mai valoroase volume deţinute de bibliotecă se numără enciclopediile în mai multe volume pe 
fiziologia plantelor, genetică, citologie, ecologie, nutriţii minerale a plantelor:   

- Enciclopedia of Plant Physiology - 18 volume;  
- International Review of Cytology - 101 volume;  
- Annual review of plant physiology - 36 volume;  
- Annual review of Genetics - 31 volume;  
- Annual review of ecology and systematics - 28 volume;  
- Advances in Genetics – 20 volume;  
- Handbook of Plant Cell Culture; 
- Crop species – 3 volume;  
- Growth nutritions, and metabolism of cells in culture – 3 volume etc., 

 şi dicţionarele: A. Jacotă, I. Bâra Dicţionar explicativ de genetică; Dicţionar explicativ al limbii 
române; Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române; Dicţionar OXFORD explicativ ilustrat al 
limbii engleze; Dicţionar enciclopedic ilustrat; Dicţionarele de traducere dintr-o limbă în alta de la 
TEORA şi CARTIER etc. 

Colecţia reflectă discipline cum ar fi: genetica, fiziologia, biochimia şi protecţia plantelor, 
genetica moleculară, citologia, biotehnologia, botanica, ecologia, biofizica, selecţia si ameliorarea 
plantelor, etc.  
Fondul bibliotecii cuprinde 74352 unităţi de bibliotecă, înregistrate parţial în baza de date 
electronice, dintre care 30% din fond are acces liber la raft.   

Biblioteca achiziţionează publicaţii din ţară şi străinătate în conformitate cu tematica 
investigaţiilor ştiinţifice. O componentă aparte în completarea colecţiei o constituie şi lucrările 
cercetătorilor ştiinţifici, tezele de doctorat, autoreferatele, materialele congreselor, conferinţelor din 
cadrul institutului si din afara ei. Achiziţia documentelor este realizată în cea mai mare parte în mod 
centralizat fiind susţinută de către BŞC.  

De asemenea biblioteca deţine colecţii de periodice româneşti şi străine. Un partener durabil 
în achiziţia ediţiilor periodice este Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. În perioada de 
referinţă au fost abonate peste 22 titluri de reviste din Rusia. Astăzi biblioteca dispune de 52 titluri 
de ediţii periodice în limbile engleză şi română, 59 titluri în limba rusă. 

Oferta de servicii    

- Împrumut de publicaţii (la domiciliu şi în sala de lectură); 

- Împrumut interbibliotecar; 



- Elaborarea bibliografiilor la cerere din materialele congreselor şi conferinţelor 
organizate de Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor şi alte institute din afara 
academiei cu profil biologic; din disertaţii şi autoreferatele cercetătorilor ştiinţifici; din 
achizitiile recente si Internet; 

- Selectarea informaţiilor privind activitatea oamenilor de ştiinţă; 

- Acordarea de informaţii bibliografice cercetărilor ştiinţifici, masteranzilor şi 
doctoranzilor. 

Utilizatorii  

Utilizatorii potenţiali ai bibliotecii sunt: studenţii, masteranzii, doctoranzii si cercetătorii 
ştiinţifici de la Universitatea de Stat, Universitatea Agricolă, Universitatea de Stat din Tiraspol, 
Universitatea AŞM, Institutul de cercetări ştiinţifice Porumb şi Sorg „Porumbeni”, Centrul de 
Resurse Genetice Vegetale al AŞM, Institutul de Protecţie a Plantelor etc. Aici putem enumera şi 
alte categorii de utilizatori care manifestă un interes deosebit, o pasiune în domeniul biologiei, 
chimiei, geneticii, fiziologiei, ecologiei, biologiei moleculare etc. 

 O analiza a utilizatorilor care frecventează biblioteca, ne demonstrează că studenţii se 
constituie într-un public fidel. Ei frecventează regulat biblioteca (de cîteva ori pe săptămîna) fiindu-
le necesară aprofundarea unor probleme prin studiu individual. Interesele de informare şi studiu al 
studenţilor este variată, fapt ce denotă cerinţe în funcţie de specialităţi şi de anii de studiu, care nu 
pot fi satisfăcute decît într-un cadru ce permite o participare individuală şi diferenţiată. 

O categorie importantă de utilizatori o constituie cadrele didactice şi cercetătorii care 
lucrează la diverse discipline de studiu, teme de specialitate sau lucrări de cercetare. Biblioteca se 
străduieşte sa le asigure, în limita posibilităţilor informaţii adecvate si actuale.  

Elemente de perfecţionare a activităţii de bibliotecă 

Un obiectiv important al bibliotecii este şi informatizarea acesteia. Pentru realizarea acestui 
deziderat avem în vedere următoarele aspecte: 

-  Dezvoltarea bazei de date  a bibliotecii realizat în baza programului Qseries. Avem în 
vedere în acest sens, continuarea construirii bazei de date a bibliotecii în ritm avansat. 
Conversia bazei de date existente la momentul respectiv în programul dat. 

- Conectarea bibliotecii la Internet a permis optimizarea şi diversificarea serviciilor 
informaţionale prestate beneficiarilor, oferind accesul la baze de date, cataloage, cărţi şi 
reviste pe diverse medii electronice.  

Sala oferă utilizatorilor acces la unele publicaţii dintre cele solicitate, prezente în bazele de 
date ale revistelor electronice în cadrul programului INTAS (Springerlink, Oxford University Press, 
etc.), OPAC, bazele de date EBSCO.  

Inventarierea electronică a literaturii şi introducerea lor în baza de date este necesară şi 
obligatorie. Acest lucru este necesar atât pentru efectuarea unor statistici ce oferă informaţii asupra 
colecţiei din bibliotecă cât şi pentru uşurarea unor procese curente de selecţie, sortare în baza de 
date. Etichetele de barcod este un proces necesar şi util, care permite identificarea rapidă a 
documentelor. Acest proces se realizează în continuu. 



Promovarea resurselor infodocumentare 

În scopul de a cunoaşte mai profund activitatea oamenilor de ştiinţă, lucrărilor ştiinţifice 
biblioteca a organizat fişierul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, care oferă 
posibilitate grupurilor interesate să adere la informaţia respectivă. 

Valorificarea colecţiilor speciale  constă în prezentarea lucrărilor ştiinţifice în cadrul unor 
expoziţii cu subiect tematic, cum au fost: 

1. Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării;  
2. Tehnologii biologice avansate şi impactul lor în economia Moldovei; 
3. Tehnologii biologice avansate şi impactul lor în economie produse naturale: Tehnologii de 

valorificare a lor în agricultură, medicină şi industria alimentară; 
4. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea;  
5. Fiziologia şi biochimia plantelor la început de mileniu: realizări şi perspective;  
6. Fiziologia şi biochimia plantelor de cultură (aspecte ecologice); 
7. Inginerie genetică şi biotehnologii moderne; 
8. Genetica şi ameliorarea plantelor în Republica Moldova; 
9. Genetica şi ameliorarea plantelor, animalelor şi microorganismelor. etc. 

Pe parcursul anului organizăm expoziţii a publicaţiilor recente, care servesc un bun suport 
informaţional pentru utilizatori. 

În scopul promovării şi evidenţierii personalităţilor de ştiinţă s-au elaborat bibliografii care 
sunt plasate pe pagina WEB a BŞC. Aici enumerăm: academicianul  Pavel Vlad, academicianul 
Boris Matienco, cercetătorul ştiinţific principal Stepan Şveţ.  

În proces de lucru este şi biobibliografia academicianului, profesorului Anatol Jacotă. În 
acest context ne vom strădui şi în continuare să lărgim aria de cercetare şi elaborare a altor 
bibliografii ale savanţilor ţinând cont de domeniul respectiv.  

Desfăşurându-şi activitatea potrivit strategiei în domeniul ştiinţei, informaţiei şi a 
învăţământului biblioteca este într-o continuă modernizare a activităţii sale, orientate spre o politică 
de prestare a serviciilor informaţionale moderne şi eficiente pentru realizarea la un nivel mai înalt a 
funcţiilor sale în susţinerea procesului de cercetare. 

Optimizarea tuturor activităţilor de bibliotecă duce la creşteri considerabile atât cantitative, 
cât şi calitative. Managementul dezvoltării colecţiilor are ca scop promovarea instituţiei prin 
valoarea colecţiilor de documente, prin calitatea resurselor informaţionale puse la dispoziţia 
utilizatorilor.  
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