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Abstract: Exactitatea evidenţei colecţiilor depinde în mare măsură de verificarea fondurilor bibliotecii. În 
articol au fost descrise metodele şi tehnologia de verificare a colecţiilor. În baza experienţei au fost 
apreciate avantajele procesului de verificare: cunoaşterea aprofundată a colecţiilor, promovarea lor şi, ca 
urmare, îmbunătăţirea servirii utilizatorului. 
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Dezvoltarea colecţiilor de documente este unul din obiectivele fiecărei biblioteci. Acest proces 
prevede în mare măsură şi evidenţa colecţiilor. Verificarea este o parte componentă a evidenţei. 

Importanţa verificării colecţiilor constă în stabilirea exactităţii şi a realităţii datelor din registrele 
bibliotecii, diagnosticarea stării colecţiilor. Verificarea periodică este obligatorie, fiind un proces 
reglementator, ce se înfăptuieşte conform Instrucţiunii “Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” [1]. 
Termenii conform cărora se efectuează verificarea sunt stabiliţi în corespundere cu numărul de 
unităţi materiale existente în patrimoniul fiecărei biblioteci. 

De pildă, pentru fondul de la 60000 pana la 100000 exemplare de unităţi de inventar, cum este 
bunăoară şi cel din Colecţia de Literatură Ştiinţifică a Bibliotecii UTM, se recomandă verificarea o 
dată la 10 ani. În serviciul dat a fost efectuată verificarea conform indicaţiei Direcţiei Bibliotecii. 
Pentru aceasta am folosit metoda catalogului topografic. 

Catalogul topografic cuprinde fişele cu descrierea sumară a documentelor, care formează 
colecţiile unei biblioteci, organizate în ordinea locului pe care acestea îl ocupă pe raft. Destinaţia  
catalogului topografic este să oglindească exact întregul fond al bibliotecii ori numai al unei secţiuni 
aşa cum este aşezat pe rafturi, constituind, alături de catalogul alfabetic general de serviciu, cel mai 
cuprinzător instrument de evidenţă a colecţiilor bibliotecii. 

Metoda de verificare conform catalogului topografic are multe avantaje: 

   -    consum redus de timp; 

- protejarea înregistrărilor fizice a registrelor de inventar; 
- asigurarea corectitudinii şi eliminarea erorilor;  
- neîntreruperea activităţii cu publicul. 

Perioada de pregătire pentru verificarea colecţiilor a inclus: 



- verificarea corectitudinii aranjării publicaţiilor la raft după indicele de clasificare, semnul de autor; 

- eliminarea din circuitul lecturii a publicaţiilor uzate moral si fizic, a dubletelor, întocmirea 
proceselor verbale respective, eliminarea documentelor din cataloagele bibliotecii şi registrele de 
inventar; 

- lichidarea restanţelor utilizatorilor bibliotecii. 

 

În cadrul verificării propriu-zise au fost confruntate cărţile de la raft cu elementele înscrise pe 
fişa topografică; 

Dacă datele de pe fişa topografică au coincis cu cele de pe pagina de titlu a cărţii verificate, pe fişă 
s-a aplicat ştampila “verificat” ori s-a menţionat prin bifare. (Catalogul topografic a fost constituit 
cu mulţi ani în urmă cu sprijinul şefei serviciului “Beletristică” Potiomchina Elena). Pentru 
publicaţiile, care nu s-au găsit în procesul verificării, am întocmit un fişier. Acest fişier a fost 
verificat cu Catalogul General al Bibliotecii UTM, după ce administraţia a decis de a deconta aceste 
documente. 

 

În afară de metoda catalogului topografic, în practica biblioteconomică se cunosc şi alte metode 
şi tehnici de verificare a colecţiilor de biblioteca. 

Confruntarea directă a existentului cu evidenţele scriptice (cartea de inventar) este metoda cu un 
mare avantaj – este cea mai sigură metodă de verificare, deoarece bibliotecarii văd direct în faţă atât 
colecţia, cât şi registrul de evidenţă a colecţiei. Datele de pe pagina de titlu a cărţii sunt dictate cu 
glas tare pentru persoana care confirmă sau infirmă datele din registrul de inventar. Dar metoda dată 
are şi dezavantaje: 

- consumă mult timp; 
- sistarea împrumutului către cititori; orice întrerupere a activităţii echipei de verificare poate 

duce la greşeli ; 
- imposibilitatea asigurării unor condiţii de lucru ireproşabile pentru membrii echipei de 

verificare; 
- uzura permanentă a registrului de inventar. 
  

Confruntarea directă cu ajutorul fişei de control sau a fişei cărţii este o altă metodă de verificare. 
Ea presupune întocmirea pentru fiecare carte cîte o fişă de control sau cîte o fişă a cărţii după un 
anumit model, aranjarea fişelor în ordinea crescătoare a numerelor de inventar şi confruntarea lor 
cu registrul de inventar. Aceste metode sunt asemănătoare metodei catalogului topografic şi au 
avantajele:  

  - consum redus de timp; 

  - protejarea integrităţii fizice a registrelor de inventar; 

  - asigurarea corectitudinii, eliminarea confuziilor şi a înregistrărilor eronate [ 2, 59-71]. 



   

În Colecţia de Literatură Ştiinţifică a Bibliotecii UTM au fost verificate subcolecţiile ştiinţelor 
socio-umane şi anume: sport, istoria sportului, atletica uşoară, gimnastică, fotbal, turism, auto-
moto-sport, jocuri de iarnă, şah, precum şi geografie, istorie, etnografie.  Din domeniul artei s-au 
verificat: istoria artei, teoria artei, cinematografie, fotografie, muzică, opere muzicale, cântec, 
pictură, grafică. S-au verificat documente scrise în limba rusă şi română cu caractere chirilice. În 
procesul verificării a fost revăzută ordinea aşezării la raft a publicaţiilor, au fost lipite etichete cu 
cota cărţii pe copertă. Totodată, a fost efectuată şi repararea unor documente, cît şi igienizarea 
colecţiei. În total au fost verificate 3133 documente.  

Ţinem să menţionăm că procesul de verificare este o modalitate de îmbunătăţire a lucrului cu 
colecţiile. Am făcut cunoştinţă mai amănunţită cu fiecare document în parte (am răsfoit cartea, am 
citit cuprinsul, iar uneori chiar şi conţinutul cărţii). 

 Am atras atenţie literaturii la tematica: istoria artei , pictori renumiţi ai secolelor 19 şi 20, 
modul sănătos de viaţă, biografii ale sportivilor renumiţi, istoria cinematografiei etc. Colecţia 
posedă 124 denumiri  albume de pictură, printre care: Живопись Древнего Пскова, Из собрания 
Государственной Третьяковской Галереи, Шедевры Западно-Европейской живописи, 
Рембрант, Рафаэль, Рублев, Ван Дейк şi altele.  

Cu toate că documentele sunt de ediţie veche, ele pot prezenta interes şi astăzi atît pentru 
tineretul studios, cît şi pentru cadrele didactice universitare. Ne-am convins de acest fapt, 
organizând expoziţiile de carte „Pictori de geniu”, „Modul sănătos de viaţă– un obiectiv pentru 
fiecare”, „Istoria artei”. Popularizarea literaturii din aceste domenii ar putea mări împrumutul de 
carte, numărul de utilizatori ai Colecţiei de Literatură Ştiinţifică, indicii de circulaţie a colecţiilor. 

 

În concluzie: 

1. Verificarea colecţiilor este o acţiune planică. 
2. Este importantă respectarea Instrucţiunii cu privire la termenele de verificare, însă 

considerăm necesară segmentarea colecţiilor şi verificarea lor cât mai frecventă. 
3. Verificarea nu este doar o măsură a evidenţei colecţiilor; ea permite aprofundarea 

cunoaşterii de către bibliotecari a conţinutului colecţiilor, ceea ce asigură: 
           - servirea promptă a utilizatorilor; 

           - promovarea documentelor „uitate” de bibliotecă şi „neobservate” de utilizatori; 

           - folosirea efectivă a colecţiilor în activităţile ştiinţifice şi culturale ale bibliotecii. 
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