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Abstract: Analiza şi evaluarea sistematică a situaţiei bibliotecii este o sarcină indispensabilă 
managementului. Dezvoltarea Bibliotecii Tehnico – Ştiinţifice UTM în perioada 2005-2009 este 
marcată de următoarele tendinţe principale: îmbunătăţirea calităţii colecţiilor, extinderea 
serviciilor pentru utilizatori,aprofundarea activităţii cultural-educative, dezvoltarea creativităţii 
personalului. 
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Prezentarea situaţiei bibliotecii în diferite medii (instanţe superioare, comunitatea 
universitară, comunitatea profesională etc.) este o sarcină inerentă managementului. Se au în 
vedere, cel puţin, două raţionamente: 1) doar la nivelul managementului este posibilă abordarea 
integrală a activităţii bibliotecii, ceea ce este important pentru elucidarea cursului de dezvoltare; 2) 
prin tratarea de ansamblu a stării bibliotecii este mai lesne înţelegerea aspectelor ei în parte. 

 Orizontul de timp pe care îl abordăm vizează anii 2004 – 2009. 

 Această perioadă nu este marcată de progrese impunătoare sau creşterea exponenţială a 
nivelurilor de performanţă. Însă s-a înregistrat o situaţie cu tendinţe pozitive de dezvoltare, 
caracterizată de menţinerea unui ritm dinamic al vieţii. 

  

Tendinţele avute în vedere sunt: 

1. Îmbunătăţirea calităţii colecţiilor; 
2. Extinderea accesului la resursele electronice; 
3. Aprofundarea activităţii educaţionale; 
4. Dezvoltarea creativităţii personalului. 

 

Vom examina în continuare aspectele date. 



1. Îmbunătăţirea calităţii colecţiilor 
 

Încă în 2005, pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea completării colecţiilor, s-a propus  să fie 
numit în cadrul fiecărei Facultăţi un Coordonator pentru Achiziţii de carte, persoană de contact, care 
va ajuta Biblioteca să stabilească priorităţi în completare, va informa Consiliul Facultăţii despre 
planurile de achiziţii, necesităţile conform curriculum-ului universitar, asigurând astfel conlucrarea 
cu şefii de catedre, implicarea corpului profesoral-didactic în acest proces. În continuare a fost emis 
Ordinul Rectorului nr. 421-R din 21.06.2005 „Privind constituirea Consiliului Coordonator pentru 
Achiziţii de carte în cadrul U.T.M.”. 

 Rezultatele coordonării sunt vizibile: se examinează toate solicitările din partea catedrelor, 
se face selecţia riguroasă a documentelor conform priorităţilor şi necesităţilor procesului de studiu 
şi cercetare la U.T.M., evidenţa strictă a mijloacelor alocate. 

Tot în acest an, în cadrul programului „Fonduri documentare de bază” lansat de Agenţia 
Universitară a Francofoniei, Biblioteca U.T.M. a elaborat un proiect, care s-a finalizat cu obţinerea  
grant-ului de 1260 Euro. Au fost selectate şi achiziţionate 42 din cele mai recente publicaţii 
ştiinţifice şi de referinţă de la diferite edituri franceze.  

 

Formarea colecţiei de valoare, prin crearea copiilor electronice, a constituit procesul de bază 
desfăşurat pe parcursul anului 2006. Această activitate a fost reflectată în proiectul „Colecţia 
digitală a Bibliotecii U.T.M.”. A fost lansat şi realizat parţial mini-proiectul „100 cele mai solicitate 
cărţi – scanate”. 

În anul 2007 a demarat procesul de constituire a colecţiei în format electronic a lucrărilor 
profesorilor, ce include cicluri de prelegeri, manuale, programe etc., editate la Editura U.T.M. 
Iniţiativă dată a bibliotecii a fost susţinută la Consiliul de Administrare a U.T.M. prin luarea 
deciziei de a crea  baza de date nominalizată pe măsura prezentării lucrărilor în format electronic la 
editura Universităţii. În prezent, 180 publicaţii pot fi consultate pe pagina WEB, rubrica „Materiale 
editate la U.T.M.”. S-a lansat primul CD cu lucrările cadrelor didactice editate în 2007, ce conţine 
75 lucrări. 

Anul 2008 a fost marcat de o creştere esenţială a ediţiilor seriale, intrate în colecţiile 
Bibliotecii (peste 200 titluri periodice şi ziare din toate domeniile de studiu şi interes universitar).  

Biblioteca a introdus în practică studierea continuă a opiniei utilizatorilor privind 
dezvoltarea colecţiilor. În acest sens pe WEB a fost inaugurată rubrica „Propuneri pentru achiziţie”; 
la fiecare punct de servire au fost instalate „Boxe de idei”; s-au realizat mai multe sondaje, ce, 
direct sau indirect, au vizat calitatea colecţiilor. Menţionăm cele mai importante sondaje: „Calitatea 
de bibliotecă în viziunea beneficiarilor”, „Opinia beneficiarilor despre biblioteca 
U.T.M.”(sistematic), „Cultura informaţională a beneficiarului”, „Să îmbunătăţim calitatea 
tehnologiilor de bibliotecă”, „Rolul bibliotecii universitare în formarea specialiştilor” etc. 



O sursă importantă de achiziţie sunt publicaţiile editate la SRE U.T.M.: materiale didactice, 
cursuri, îndrumări metodice şi de laborator, programe ale cadrelor didactice U.T.M.; Biblioteca 
recepţionează în mediu anual 100 titluri/10000 u.m. 

Se întreţin permanent relaţii de schimb de publicaţii cu universităţile de profil din România, 
beneficiind de lucrările ştiinţifice recente ale savanţilor români.  

Anul 2009 a fost un an critic pentru achiziţia de publicaţii. Cu toate acestea, graţie relaţiilor 
de parteneriat, Biblioteca a avut parte de donaţii de proporţie, bogate în conţinut. Astfel, AGIR a 
oferit 133 titluri / 224 ex., lucrări în domeniul tehnicei de ultimă oră. Fondul Interstatal de 
Cooperare Umanitară a statelor membre a CSI a expediat către Biblioteca U.T.M. 238 titluri (ex.) 
de publicaţii noi în domeniul ştiinţei şi tehnicii, inclusiv o bogată colecţie de carte de 
biblioteconomie. 

Recent, Biblioteca a beneficiat de o impunătoare donaţie de literatură ştiinţifică, de cultură şi 
artă în limbile română, franceză, engleză, germană, italiană din partea savantului elveţian de origine 
română Titu-Marius Bajenescu. Pentru prima dată, în colecţii a intrat integral o Bibliotecă 
Personală. Este vorba de cărţi selectate cu grijă de autor pe parcursul vieţii, atât de specialitate, cât 
şi artă, cultură, beletristică.  

 

2. Extinderea accesului la resursele electronice 
 

O realizare semnificativă pe pagina WEB a bibliotecii a fost lansarea în 2005 a expoziţiei 
virtuale prin scanarea copertei şi a cuprinsului publicaţiei, având posibilitatea de accesare a 
înregistrării din catalogul electronic.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi cunoaşterii nivelului de satisfacţie a utilizatorilor 
au fost implementate câteva modalităţi de feed-back pe pagina WEB: contorizarea vizitelor, Boxa 
de Idei, Întreabă bibliotecarul. 

Au fost create fişiere în format electronic: Colaboratorii U.T.M.; Doctoranzii U.T.M.; 
Omagieri U.T.M.; Evidenţa personalităţilor U.T.M. (laureaţi ai diferitor premii, oameni emeriţi 
etc.); Profesori, foşti deportaţi; Publicaţiile profesorilor U.T.M. 

Pe parcurs s-au extins serviciile electronice pentru beneficiari prin oferirea lucrărilor 
cadrelor didactice U.T.M. în format electronic, copiilor electronice a lucrărilor scanate de o cerere 
sporită. La cărţile scanate au fost făcute copii pentru sălile de lectură în corespundere cu domeniul 
de interes al facultăţilor. Numărul de pagini scanate, prelucrate la nivel de imagine este de cca 
10000.  

A fost asigurat accesul la bazele de date utilizate de mai mulţi ani EBSCO, VINITI, FIPS, 
iar în 2009 – la Springer. 

Pentru anul 2010 utilizatorii Bibliotecii au acces gratuit la baza de date Научная 
Электронная Библиотека (elibrary.ru) – 237 titluri de reviste tehnico-ştiinţifice din Rusia. 



În ajutorul utilizatorilor în 2009 au fost selectate cca 500 resurse cu acces deschis în 
Internet, acestea fiind reflectate în indicele „Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare”. 

 

3. Aprofundarea activităţii educaţionale 
 

Colectivul Bibliotecii susţine şi promovează ideea realizării funcţiei educaţionale a 
bibliotecii, având în vedere că procesul universitar este nu numai unul didactic, dar şi educativ. 
Universitatea trebuie sa fie locul în care să domine o atmosferă moral-spirituală înaltă, astfel încât 
pereţii instituţiei să formeze omul, să-i dezvolte personalitatea. Şi, aici, un rol important aparţine 
bibliotecii, posibilităţile ei educative fiind diverse. 

Biblioteca conţine în colecţiile sale literatură artistică, publicaţii în domeniul artei, sportului, 
religiei, etc., ce se actualizează continuu. Personalul este competent şi conştient de importanţa 
activităţii educaţionale. Există susţinerea interesată a conducerii Universităţii, facultăţilor şi 
profesorilor. Totodată, se observă interesul tineretului pentru manifestările cultural-educative.  

Multe activităţi educative sunt desfăşurate în cadrul campaniilor educaţionale, cum ar fi 
Combaterea SID-ei, Drepturile Tineretului în Republica Moldova, Dreptul la informaţie, 
Creativitatea şi inovarea la UTM, Tinerii şi misiunea ortodoxă. Anul 2010 a fost proclamat Anul 
lecturii la UTM. În ultimii ani realizăm Programele de Bibliotecă: Orizontul profesiei inginereşti, În 
ajutor licenţiatului.  

Activităţi de amploare sunt dedicate evenimentelor şi datelor remarcabile, acestea având 
generic semnificativ: Femeia în societate; Egalitate de gen; Doina dorurilor noastre; Grigore 
Vieru – în memoriam; Protecţia mediului ambiant; Cartea – trecut, prezent, viitor; Portul popular 
– artă şi stil.  

La astfel de manifestări sunt invitate personalităţi notorii: scriitori, oameni de ştiinţă, 
specialişti practicieni, preoţi, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale. 

O realizare importantă a Bibliotecii este cenaclul literar „Ora de vârf”, condus de profesorul, 
pictorul-grafician Victor Cobzac. Sub egida cenaclului au fost editate 2 volume de versuri ale 
tinerilor poeţi ai Universităţii. 

Impact educativ au şi activităţile cultural-ştiinţifice. Aici, enumerăm: expoziţiile lucrărilor 
profesorilor U.T.M., prezentate în cadrul conferinţelor ştiinţifice republicane şi universitare; 
seminare; mese rotunde; lecţii. În mod aparte menţionăm: Vernisajul de pictură şi grafică 
studenţească la U.T.M., Concertul de muzică mecanică, dedicat Anului Internaţional al Fizicii, 
Spectacolul de pantomimă cu ocazia Zilei Naţionale a Ştiinţei. Biblioteca oferă sprijin în 
organizarea Simpozionului Internaţional „Cucuteni – 5000 Redivivus. Ştiinţe exacte şi mai puţin 
exacte”.  

Anual, Biblioteca organizează peste 250 expoziţii, diverse activităţi educative şi cultural-
ştiinţifice. 

 



4. Dezvoltarea creativităţii personalului 
 

Problema dezvoltării creativităţii personalului devine o preocupare importantă în activitatea 
Bibliotecii vizavi de implicarea mai profundă  în procesul de informare şi cunoaştere. Rolul 
bibliotecarului nu constă numai în a servi utilizatorii, dar şi a-i ghida în enormul torent de 
informaţie, creând pentru ei produse informatice sintetice şi de referinţă. Înseşi, caracterul 
intelectual al muncii specialistului de bibliotecă presupune dezvoltarea elementului de creativitate 
în vederea perfecţionării activităţii profesionale. Contează şi interesul pentru propria formare. 

În conformitate cu Politica de formare profesională a personalului, Biblioteca a organizat 
o Şcoală de formare profesională continuă, în cadrul căreia bibliotecarii au ascultat diverse cicluri 
de lecţii, organizate cu diferite categorii de salariaţi. Pentru managerii superiori şi funcţionali a fost 
susţinut ciclu de lecţii cu genericul Aspecte teoretice şi metodologice în biblioteconomie.  

Biblioteca a organizat pentru personal şi utilizatori seminarul cu tema „Anul 2009 – Anul 
Creativităţii şi Inovării”. La fel, un grup de specialişti ai Bibliotecii au participat la atelierul 
profesional „Creativitate. Inovaţie. Bibliotecarul…” în cadrul CID AGEPI. 

Activitatea de cercetare este o sarcină importantă a Bibliotecii U.T.M. Prin intermediul ei 
sunt valorificate inovaţiile de biblioteconomie, elucidate contradicţiile şi problemele cu care se 
confruntă biblioteca, propuse soluţii pentru îmbunătăţire. Temele de cercetare realizate de 
Bibliotecă sunt: Managementul calităţii, Calitatea tehnologiilor, Dezvoltarea colecţiilor, Cultura 
informaţională. 

 Rezultatele investigaţiilor au fost expuse în cadrul Conferinţelor ştiinţifice organizate de 
Biblioteca U.T.M. (2004, 2007, 2008), ABRM, alte biblioteci din Republică. Pe parcursul ultimilor 
5 ani am realizat 40 publicaţii. 

Atestarea cadrelor bibliotecare pentru obţinerea gradelor de calificare a determinat 
implicarea activă a personalului în munca de cercetare. În general, aceasta se încadrează în tematica 
ştiinţifică a Bibliotecii, exprimând totodată necesităţile individuale de cercetare, vizavi de 
interesele, abilităţile şi deprinderile pentru activitatea teoretică şi practică a persoanelor, în parte. De 
exemplu, menţionăm studiile: „Crearea bazei de date analitice a bibliotecii şi gestionarea ei”, 
„Utilizarea tehnologiilor moderne de bibliotecă în scopul satisfacerii necesităţilor procesului de 
studiu”, „Organizarea umană a muncii în cadrul managementului de bibliotecă”, „Analiza 
colecţiilor Bibliotecii”. Din 2006 până în prezent au fost atestaţi 34 bibliotecari, fiecare având tema 
sa de cercetare.  

O dovadă a creativităţii personalului sunt cercetările bibliografice. Ultimele realizări al în 
acest domeniu se referă la lucrările: Valeriu Dulgheru. Biobibliografie; Ion Samusi. Biobibliografie; 
Ion Bostan. Biobibliografie; Publicaţiile profesorilor şi cercetătorilor U.T.M. 

În sinteză: activitatea Bibliotecii este în continuă dezvoltare; cursul spre schimbare şi 
inovaţie este constant; se optează pentru o strategie de creştere în domeniile principale (dezvoltarea 
colecţiilor, extinderea accesului la resursele electronice, aprofundarea funcţiei educative a 
Bibliotecii); se mizează pe potenţialul uman: personalul Bibliotecii, utilizatori, corpul profesoral-
didactic. 
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