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Cuvinte cheie: bibliotecă universitară, publicaţii, colecţii, selecţie, achiziţie, donaţie, conservare, schimb de 
carte 

 

Colecţiile bibliotecii universitare constituie un adevărat tezaur ştiinţific şi didactic, dar şi un 
laborator al tendinţelor şi schimbărilor continue în Societatea Informaţională. 

Preocupaţi de formarea unor colecţii de calitate, specialiştii de bibliotecă reflectă periodic în 
publicaţii experienţa în acest domeniu, în speranţa de a-şi promova imaginea, dar şi de a obţine 
opinii. 

Pentru biblioteconomia Republicii este foarte importantă colectarea acestor experienţe, 
vizavi de cunoaşterea situaţiei, furnizarea informaţiei pentru dezvoltarea ştiinţifică. 

În prezenta comunicare ne-am propus să analizăm publicaţiile reflectate în revistele de 
specialitate, pentru a elucida problemele ştiinţifice în domeniul dezvoltării colecţiilor. 

Astăzi, când noile tehnologii moderne înaintează cu paşi rapizi, când Republica Moldova a 
aderat la „Procesul de la Bologna”, bibliotecile universitare îşi asumă responsabilitatea de a 
constitui colecţii ce ar face faţă  tendinţelor actuale.  O problemă importantă a bibliotecilor mari (ca 
vârstă şi volum), reflectată în publicaţia E. Zasmenco „Rolul bibliotecilor universitare în 
modernizarea învăţământului în contextul Procesului de la Bologna”, este  înnoirea lor, rata  de 
viaţă, acceptată de bibliotecile europene şi recomandată de IFLA fiind de 7-10 ani. [33] 

O altă latură importantă a problematicii colecţiilor constituie conservarea lor. Biblioteca 
Ştiinţifică US „A. Russo” din Bălţi îmbină două laturi intrinseci ale acestui proces: conservarea 
activă şi preventivă. Aceste două obiective sunt permanent în vizor, punându-se accent pe 
prevenirea şi încetinirea deteriorării fondurilor. 

În anul 2004, pentru prima dată în 18 ani de existenţă şi funcţionare a acestui lăcaş s-a reuşit 
reorganizarea întregului fond de carte, scopul fiind menţinerea ecologiei colecţiei. [26] 



Pentru a soluţiona mai eficient dezvoltarea colecţiilor este foarte importantă analiza utilizării 
documentelor. În publicaţia S. Ciobanu, dedicată Bibliotecii Universitare, aflăm că în urma 
sondajelor realizate la BŞ US „A. Russo” din Bălţi s-a constatat că, utilizatorul preferă cel mai 
frecvent, ca tip de documente, cărţile şi publicaţiile periodice. Relativ mai puţin sunt solicitate 
sursele pe suport electronic, în schimb Internetul este solicitat de toţi beneficiarii. Insuficient sunt 
consultate bazele EBSCO. 

Tot în acest articol s-a efectuat o analiză privind calitatea colecţiilor în funcţie de limba 
documentului.[10] 

Un rol important în dezvoltarea colecţiilor o constituie achiziţia. O politică de achiziţie nu se 
construieşte în grabă, mişcându-te pe drumul viitorului cu instrumente ori documente moderne, dar 
nici în baza unei conservări fundamentaliste, ci pe certitudinea stăpânirii unei colecţii construite cu 
răbdare, mereu reînnoite, cu imaginea comunităţii care o generează, veche din punct de vedere 
istoric, dar mereu nouă datorită indivizilor care o compun. 

Deoarece colecţiile bibliotecilor universitare trebuie să se formeze în baza unui plan de 
perspectivă pe 5-10 ani şi planuri anuale bine chibzuite, BŞ US „A. Russo” Bălţi a urmat acest 
model. Dezvoltarea fondului de carte se produce cu cea mai activă participare din partea catedrelor, 
secţiilor din structura facultăţilor, specialiştilor principali universitari, membrilor Consiliului 
Bibliotecar, care se numeşte „Serviciu comun pentru documentare”. 

De exemplu, în publicaţia „Reformarea colecţiei bibliotecii: totaluri şi sugestii la 10 ani” 
autorii redau munca colosală, ce a fost depusă la BŞ US „A. Russo” Bălţi pe parcursul a 10 ani. 
Sunt menţionate de asemenea organizaţiile şi persoanele care au contribuit la acest proces.[30]  

Din perspectiva analizelor s-a constatat, că problema financiară a atins mult sfera 
biblioteconomică în perioada restructurării. Biblioteca ASEM se ciocneşte  şi ea de lipsa finanţelor. 
Datele statistice demonstrează o scădere a achiziţiilor de carte. Principalele surse sunt: bugetul 
ASEM – 60%, restul revenind donaţiilor. Această situaţie impune căutarea noilor surse de finanţare, 
asupra cărora atrage atenţie cercetătoarea A. Susarenco. [28] 

Problematica  selecţiei şi achiziţionării calitative din torentul producţiei editoriale este o 
latură a muncii asupra colecţiilor de carte. Tehnologiile informaţionale, pe care le implementează 
Biblioteca ASEM permit să construiască în mod diferit activităţi în domeniu, e posibilă 
comunicarea în regim computerizat (on-line) cu librăriile, editurile şi alte organizaţii ce se ocupă cu 
comercializarea producţiei editoriale. Principalii furnizori sunt organizaţiile care oferă informaţiile 
necesare în Internet: Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Fundaţia SOROS, Editura 
Economică, Alianţa Franceză, Educational Centre SRL Oxford Press, SWETS, Librărie virtuală 
AMAZON. [1] 

În altă publicaţie a A. Susarenco din anul 2001 se descrie colecţia Bibliotecii ASEM ce 
constituie un ansamblu viu de documente, care se dezvoltă în funcţie de evoluţia procesului de 
studii, îşi lărgeşte pe an ce trece spectrul de discipline, orientându-se astfel la cerinţele societăţii. O 
problemă este creşterea colecţiei în limbi moderne. [27] 



În articolul  D. Caduc sunt reflectate importantele surse ce au contribuit la dezvoltarea 
colecţiei BŞ US „A.Russo” Bălţi. Oportunităţi moderne de evidenţă a bugetului Achiziţii oferă 
Programul Aplicativ Buget Achiziţii, elaborat de serviciul Automatizare. [3] 

O amplă analiză a torentului documentar intrat în colecţia BRŞA în anul 2002 îl putem găsi 
în articolul A. Cechirlan. Autoarea pune în evidenţă intrările după principiul tipologic şi tematic. [5] 

Sursele de completare a colecţiilor BRŞA rămân cele tradiţionale: cumpărare, depozit legal 
naţional, depozit internaţional FAO, donaţii, substituire, proiecte. Din cauza resurselor financiare 
limitate Biblioteca a fost lipsită de posibilitatea de a achiziţiona reviste referative de profil agrar, 
gen de publicaţii foarte solicitat de către cititori, nu s-a realizat abonarea la publicaţiile periodice 
străine şi achiziţionarea bazelor de date agricole dorite (AGRIS, CARIS, AGROS, Cab Abstracts, 
FAOSTAT). 

În alt articol al autoarei A. Cechirlan  sunt descrise donaţiile ce au ajutat la completarea 
colecţiilor cu literatură străină. [7] 

Datorită relaţiilor de colaborare cu Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO, 
BRŞA devine în anul 2000 Bibliotecă Depozitară FAO în Moldova. Pe această cale în colecţiile 
bibliotecii au intrat numeroase documente. Printre publicaţiile electronice se numără bazele de date: 
AGRIS şi FAOSTAT. În anul 2003 Biblioteca obţine accesul la baza de date AGORA (900 de 
reviste ştiinţifice din domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente). 

În anul 2005 o donaţie voluminoasă de carte venită de la Universitatea de Stat din Carolina 
de Nord a contribuit la acoperirea unor goluri informaţionale şi documentare din colecţia de limbi 
străine a BRŞA. 

Pentru ca procesul de achiziţii să se realizeze la un nivel cât mai înalt s-a elaborat „Politica 
de dezvoltare a colecţiilor BRŞA” care este un instrument practic şi eficient pentru bibliotecarii 
implicaţi în procesul de achiziţie de documente, iar comisia „Managementul colecţiilor”, printre 
activităţile ce le desfăşoară, analizează şi starea de lucruri în dezvoltarea resurselor informaţionale, 
caută soluţii privind optimizarea situaţiilor, deliberează asupra principiilor şi modalităţilor de 
dezvoltare a colecţiilor BRŞA. [6]  

Colecţiile de documente ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic (DIB) din 
cadrul ULIM tind să corespundă noilor cerinţe înaintate de necesităţile comunităţii universitare. 

DIB a elaborat „Politica de dezvoltare a resurselor documentare şi informaţionale” ce 
reglementează metodologic şi practic procesul de dezvoltare a resurselor tradiţionale şi 
netradiţionale, editate în diferite limbi, în diverse ţări. 

Modalităţile achiziţiei documentelor în limbi străine utilizate de DIB ULIM, sunt relatate de 
N. Ghimpu. Tot ea efectuează şi analiza conţinutului intrărilor în colecţii. [16] 

Deseori bibliotecile universitare îşi modelează şi dezvoltă colecţiile după structura 
bibliotecilor universitare din străinătate. La fel din experienţa de peste hotare vine şi ideea 
„Prietenilor bibliotecii”, celora care preferă să-şi facă onoare cu cartea, investind în construcţia de 



biblioteci, susţinându-le în dezvoltarea lor. Despre acestea relatează cercetătoarea Elena Harconiţa. 
[17] 

În bibliotecile universitare a: US „A. Russo” Bălţi, USM, ASEM, ULIM, UTM, US „Ion 
Creangă” schimbul naţional şi internaţional de documente este considerat ca sursă eficientă de 
completare a colecţiilor. Realizări mai modeste în această privinţă înregistrează bibliotecile 
Academiei de Muzică, Teatru si Arte Plastice, Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, 
universităţilor din Cahul şi Comrat. Obstacolele  cu privire la schimbul de carte sunt: procedura 
anevoioasă de devamare şi taxele vamale, cheltuielile mari pentru expediţiile poştale, numărul 
limitat de documente destinate schimbului [33].  

În multe articole se abordează subiectul colaborărilor, proiectelor, granturilor şi donaţiilor 
privind dezvoltarea colecţiilor. Se menţionează că de proiectele: Tempus Tacis, „Library Training 
for Moldova”, „Proiectul Puşkin”, colaborarea cu Institutul Cervantes (Spania), Institutul de 
Cercetări Filologice şi Interculturale (Franţa, Belgia), Fundaţia SOROS Moldova, donaţiile 
ambasadelor SUA, Kanada, Austria, Alianţa Franceză – au beneficiat majoritatea bibliotecilor 
universitare  din Moldova. Datorită acestor mijloace s-au lichidat golurile din colecţiile de limbi 
străine. 

Deoarece pagina WEB, de regulă, conţine informaţii despre resursele documentare ale 
bibliotecilor, publicaţiile cu această temă pot fi atribuite şi problematicii colecţiilor de bibliotecă. 
De exemplu, comunicarea conţinutului paginii WEB a BŞ US „A. Russo” din Bălţi permite 
cunoaşterea colecţiilor acesteia. Accesând pagina aflăm date despre volumul colecţiilor, inclusiv 
cărţi şi reviste periodice. Pentru bibliotecari este îndeosebi, importantă plasarea pe WEB-ul acestei 
biblioteci a revistei de specialitate „Confluenţe bibliologice”. [11] 

Un fapt interesant, la care se referă L. Mihaluţa, este că mai târziu această bibliotecă 
lansează o nouă versiune a paginii WEB (http://libruniv.usb.md/) pe care se plasează şi biblioteca ei 
digitală. Articolele scanate din publicaţiile, care fac parte din Depozitul Legal Universitar, se 
localizează în Biblioteca digitală on-line. [20]  

Prezentarea paginii WEB este reflectată şi în publicaţiile autorilor: N. Cheradi, L. Costin, V. 
Ciorba, I. Tătărescu [8; 9; 20; 14; 12; 29]. 

O importanţă mare are Baza de date EBSCO utilizată de bibliotecile universitare. Mai multe 
publicaţii relatează despre abonarea acestei baze de date şi posibilităţile ei. Sunt descrise practicile 
bibliotecilor: BŞ US „A.Russo” Bălţi, USM, BRŞA etc. [2] 

De exemplu, în cadrul proiectului EBSCO Publishing, Bibliotecii ASEM are acces la 5 baze 
de date. Ele sunt oferite on-line prin Internet şi în format CD-ROM sau DVD-ROM. Detalii despre 
conţinutul lor sunt menţionate în articolul D. Olaru. [22]  

Un rol important în constituirea unei colecţii integre şi promovarea acesteia revine 
colecţiilor specializate. 

Despre conţinutul şi importanţa Colecţiei în limbi moderne a Bibliotecii ASEM, dar mai 
ales despre colecţia de ediţii enciclopedice, dicţionare explicative şi lingvistice putem afla în 
publicaţia V. Pritula şi A. Tănase. [23] 



Sunt preţioase lucrările în care se analizează structura colecţiilor specializate. De exemplu, 
la BŞ US „A.Russo” Bălţi, colecţia de publicaţii în limbi străine conţine publicaţii periodice în mai 
multe limbi. Cele mai multe titluri sunt în limba engleză şi franceză. [19]  

O altă colecţie valoroasă a acestei biblioteci este şi cea de „Carte rară şi carte cu autograf”. 
Caracterul acestui fond s-a constituit în timp, chiar dacă a fost completat sporadic, înglobează sute 
de cărţi, din toate domeniile cunoaşterii umane, cărţi devenite piese de muzeu. De-a lungul 
deceniilor pe filele unor cărţi s-au depus amprentele, sigiliile multor oameni din perioada anterioară. 
În colecţia „Autograf” se păstrează cărţi cu dedicaţii oferite de autori anume instituţiei date. [18] 

Prezenţa a două cărţi de muzică religioasă constituie o adevărată comoară pentru BŞ US „A. 
Russo” din Bălţi. [24] 

Nu mai puţin preţioase sunt şi scrierile cantemiriene apărute în timpul vieţii scriitorului cât 
şi lucrările publicate ulterior, pe care BŞ US „A. Russo” din Bălţi le deţine în colecţiile sale. Mai 
multe detalii despre aceste opere putem sustrage din publicaţia V. Topalo. [32]  

Colecţia de carte rară a Bibliotecii bălţene deţine peste 600 de titluri documente în limba 
română din colecţia „Biblioteca pentru toţi”, ce cuprinde opere din toate domeniile cunoaşterii 
umane – remarcabile prin renumele autorilor, măiestria grafică şi valoarea bibliofilă. Este salutabil 
faptul că ea a reuşit să însumeze informaţiile interesante despre cărţile rare, editând două fascicole 
„Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii” (2000; 2003), care sunt însoţite şi de adnotări 
de rigoare. [21]  

BŞ US „A. Russo” din Bălţi posedă şi o secţiune aparte a colecţiei de Carte Rară, cărţi ale 
scriitorilor din ţară şi de peste hotare. Colecţia Scriitorilor Clasici români conţine un set de 
documente variate ce se referă la viaţa şi opera lui V. Alecsandri. Descrierea acestora este 
menţionată în articolul V. Ganea. [15]  

Colecţia Punctului de Informare a Biroului Consiliului Europei conţine documente din 
diverse domenii de activitate: drepturile omului, cooperare juridică, democraţia locală, educaţie şi 
cultură, sport, ocrotirea sănătăţii, mediu înconjurător. [31] 

Un exemplu de implementare reuşită a conceptului SPB (Sistemul Publicaţiilor 
Bibliografice) este colecţia de bibliografii „Universitaria”. Pe parcursul a 10 ani s-au editat 33 de 
lucrări (aceste lucrări pot fi accesate şi în format electronic: www.library.ulim.md.). Această 
colecţie este rodul muncii bibliologilor de la DIB ULIM. Despre ea putem lua cunoştinţă din 
publicaţia L. Corghenici. [13] 

La finele acestei cercetări menţionăm că tematica dezvoltării colecţiilor universitare a fost 
abordată de bibliotecile ASEM, BŞ US „A.Russo” din Bălţi, BRŞA, ULIM, autori: Bogdan A., 
Bordeniuc M., Caduc D., Caraiman A., Cechirlan A.,  Cheradi N., Ciobanu S., Ciorba V., 
Corghenici L., Costin L., Ganea V., Ghimpu N., Harconiţa E., Lunic N., Melnic L., Mihaluţa L., 
Nagherneac A., Olaru D., Pritula V., Secrieru V., Surlaru L., Susarenco A., Tănase A., Tătărescu 
Iu., Tlehuci F., Topalo V., Zasmenco E. 

Au fost prezentate următoarele subiecte: înnoirea şi conservarea colecţiilor; calitatea 
colecţiilor; politicile de achiziţii; sursele de finanţare; sursele de completare; importanţa aplicării 



tehnologiilor informaţionale în procesul de achiziţie; Pagina WEB şi crearea bibliotecii digitale; 
schimbul naţional şi internaţional de carte; experienţa bibliotecilor americane; colecţiile 
specializate.  

Deşi, nu s-a efectuat o analiză profundă, au apărut multe întrebări în ceia ce priveşte 
colecţiile bibliotecilor universitare. 

Una din ele este că experienţe inovatoare ar putea fi şi în alte biblioteci, dar acestea nu sunt 
reflectate în revistele de specialitate. 

Alt  aspect al dezvoltării colecţiilor este istoria lor. Aceasta, însă, nu este examinată de sine 
stătător în publicaţii, ci în contextul istoriei bibliotecilor în ansamblu.[25]  

Nu este elucidată problema achiziţiei, prelucrării şi conservării documentelor electronice, ea 
prezentând interes pentru mulţi lucrători din domeniu. 

Dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor universitare la etapa actuală este marcată de multe 
probleme. Devenind obiect al cercetărilor ştiinţifice, acestea ar putea fi soluţionate mult mai uşor. 
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