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INTRODUCERE 

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” se bazează pe ideea 

că biblioteca trebuie să devină un suport real pentru procesul de învăţământ, studiu și cercetare 

științifică a studenților, masteranzilor, cadrelor didactice şi altor categorii de utilizatori.  

Prezentul document este elaborat în conformitate cu prevederile art. 118, 119, 120 ale 

Cartei Instituției publice Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobată de Senatul 

Universității la 29 mai 2015 și în temeiul rezultatelor implementării Strategiei dezvoltării 

Bibliotecii Universității de Stat „B.P.Hasdeu” pe perioada anilor 2011-2015. 

În Republica Moldova a fost elaborat şi adoptat un set de acte juridice menite să 

reglementeze activitatea în domeniul biblioteconomic. Principalul act juridic este noua Lege cu 

privire la biblioteci (2017), care stabileşte bazele juridice în domeniul activităţii bibliotecilor, 

modul de funcţionare a diferitor tipuri de biblioteci şi de organizare a lor în Sistemul Naţional de 

Biblioteci (SNB).  

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu”, 2017-2020 a fost 

elaborată la atelierele de planificare strategică cu suportul companiei Centrul Pro Comunitate și 

SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectului Norvegian finanţat de Programul de Cooperare cu 

Eurasia în domeniul învăţământului superior, „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova” realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, 

Biblioteca  Universității din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.  

Scopul Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” 2017-

2020 este îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor informaționale, manageriale și  funcționale 

pentru satisfacerea  cerințelor utilizatorilor. Prin structură, funcționalitate, servicii și patrimoniu, 

Biblioteca trebuie să răspundă cerințelor complexe și variate de informare asigurând accesul la 

informație pe diferite tipuri de suporturi și respectiv diversificând serviciile folosind mijloacele 

tradiționale și electronice. 

Această strategie este elaborată în urma analizei situaţiei reale şi a planurilor anterioare de 

activitate, în urma rezultatelor sondajelor realizate. Colectarea datelor şi analiza acestora  au 

consolidat nevoile de dezvoltare a bibliotecii universitare și care vor sta la baza întocmirii 

planurilor anuale de activitate ale Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” în  următorii 4 

ani.  

În viziunea acestei strategii, Biblioteca Universitară își propune să satisfacă conceptul de 

”bibliotecă informațională”, percepută de comunitatea universitară ca un mediu informaţional 

modern cu servicii îmbunătăţite ce asigură acces la informaţii şi cunoştinţe, contribuind continuu 

la îmbunătăţirea calităţii educaţiei, cercetării şi culturii. 

Calitatea studiilor care se impune astăzi, se poate obţine numai cu o bibliotecă bine 

organizată, posesoară a unor baze documentare variate şi valorificate intens, o bibliotecă care ar 

asigura accesul operativ la sursele informaţionale şi documentare.  

Biblioteca universitară trebuie să devină modernă, să îmbine serviciile tradiţionale cu cele 

electronice, dispunând de instrumente şi căi de acces bazate pe noile tehnologii, care promovează 

lectura prin toate mijloacele, inclusiv prin Internet, și prin diversele evoluţii ale managementului 

bibliotecii. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

USC Universitatea de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul 

SNB   Sistemului Naţional de Biblioteci 

AD  Acces Deschis 

ABRM Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

CI Cultura Informației 

CM Centrul Multimedia 

DOAJ Directory of Open Access Journals 

Consorţiului REM  Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova 

EIFL Electronic Information for Libraries 

ONG Organizaţie neguvernamentală   

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 

RFID Identificarea prin Radio-Frecvență 

 

 

I. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE 

 

Misiunea Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul 

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul are misiunea de a contribui și a 

participa activ la dezvoltarea învăţământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităţilor 

informaţionale destinate susținerii programelor de învățământ și de cercetare ale studenţilor, 

masteranzilor şi altor categorii de utilizatori. 

 

Valori 

Accesibilitate, Satisfacţia utilizatorilor, Democraţia, Calitate, Cooperare, Inovaţie,  Munca 

în echipă. 

 

Prezentarea bibliotecii 

 

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul a fost constituită la 7 iunie 1999, odată 

cu fondarea Universităţii, fiind amplasată în două blocuri de studii și deține în structura sa 6 puncte 

de servicii: trei săli de lectură, Sala Împrumut la domiciliu, Serviciul Bibliografic-Informativ şi 

Centrul Multimedia. Un rol important în procesului de învăţământ  îl au serviciile centrelor și 

punctelor de informare: Centrul Englez, Centrul Francez, Centrul German, Centrul de 

Documentare și Informare ONU, Centrul de Informare al Uniunii Europene (EUi), Punctul de 

Documentare NATO. 

Biblioteca universităţii asigură condiţii favorabile pentru studiu, cercetare, informare şi 

documentare a celor peste 1636 utilizatori, deținând un fond de peste 96.680 exemplare  de 

volume, (49702 titluri) de publicaţii didactice, ştiinţifice, beletristică, publicaţii seriale, programe,  

reviste, ziare, manuscrise, colecţii  de documente în format electronic și cuprind o varietate de 

lucrări din ţară şi străinătate din diverse domenii, în limbile română, rusă, franceză, engleză, 

germană, spaniolă, italiană, etc. 

O sursă importantă de completare a fondului de carte a Bibliotecii Universităţii sunt 

materialele înaintate de cadrele didactice.  

Achiziţia de publicaţii este şi ea una din activităţile fundamentale ale bibliotecii,  care 

permite actualizarea considerabilă a colecţiei Bibliotecii în conformitate cu cerinţele 

informaţionale  ale utilizatorilor. Achizițiile se bazează pe analiza şi susţinerea planurilor de 
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învăţământ ale facultăţilor, bibliografiilor selective şi obligatorii pentru fiecare disciplină și 

sugestiile cadrelor didactice.  

Și schimbul de publicaţii (naţional şi internaţional) este un mijloc important de dezvoltare 

a colecţiilor Bibliotecii Universitare. De-a lungul anilor s-a stabilit şi se menţine schimbul de 

publicaţii cu bibliotecile şi centrele informaţionale din Republica Moldova și România. Relaţiile 

de colaborare a Bibliotecii Universitare cu alte Biblioteci şi Centre informaţionale sunt stabilite în 

baza acordurilor încheiate, şi prevăd realizarea activităţilor de: primire,  expediere şi evidenţă a 

publicaţiilor din fondul de schimb.  

Un aport esenţial la dezvoltarea resurselor informaţionale a Bibliotecii Universitare îl au 

donaţiile de carte, parvenite din proiecte și din partea instituţiilor de stat şi nonguvernamentale: 

AO SYLLABUS, Camera Naţională a Cărţii RM, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului 

Cultural, Institrutul de Arheologie de pe lîngă Academia de  Știinţe, Academia de Științe a 

Moldovei, Muzeul Brăilei „Carol I”, Asociația „ASTRA”  Centrul de Resurse Juridice din 

Moldova ş.a. Deasemenea au contribuit la îmbogăţirea fondului de carte partenerii internaţionali 

ai bibliotecii noastre: Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi; Biblioteca Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava; Biblioteca Universităţii „1 decembrie” Alba Iulia; Biblioteca 

Universităţii „Petru Maior” Târgul Mureş; Universitatea Constantin Brăncuși din Târgu Giu etc.  

Biblioteca semestrial este abonată la 33 publicații periodice naționale, deasemenea și teze 

de doctorat,  descrieri  de brevete  de  invenţie, audiovizuale,  documente electronice etc.  

Una din provocările actuale pentru bibliotecile universitare este crearea unui mediu de 

bibliotecă electronic care să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor. 

Utilizatorii bibliotecii au acces gratuit la Internet, prin intermediul reţelei interne de calculator. 

Centrul Multimedia (CM) a devenit beneficiară a Proiectului Orange Café în iunie 2016, 

astfel, sala fiind amenajată cu mobilier modern, dotată cu echipament performant şi asigurată cu 

internet WiFi gratuit. Aici utilizatorii au posibilitatea de a consulta bazele de date, revistele 

electronice şi colecţia bibliotecii care deţine un fond de peste 110 CD-uri EBSCO unde sunt stocate 

revistele full-text din: Business Periodicals Collection, Business Source Elite, Academic Search 

FullTEXT International, Academic Periodicals Collection, Public Library FullTEXT, Biomedical 

Reference Collection. 

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul tinde să creeze o bogată 

infrastructură informaţională în scopul dezvoltării învăţământului universitar, oferirii accesului la 

informaţie, promovării informaţiilor ştiinţifice, dar şi îmbunătăţirea calităţii procesului de 

deservire a utilizatorului. Pentru a îndeplini misiunea, Biblioteca, în anii 2017-2020, îşi propune 

să instituie noi nivele de competenţe, pentru schimbarea atitudinii personalului şi pentru a aduce 

noi îmbunătăţiri serviciilor oferite utilizatorilor. 

Specificul activităţii bibliotecii la etapa actuală este orientat spre cooperare, colaborare între 

biblioteci de diferite tipuri şi utilizare comună a e-resurselor. Participarea bibliotecilor la structuri 

asociative, precum este consorţiul „eIFL Direct Moldova”, condiţionează creşterea competitivităţii 

bibliotecilor participante prin furnizarea operativă a informaţiilor.  

În prezent, Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul are semnată Convenţia de 

colaborare între Biblioteca Știinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Sunt 

avantajoase relaţiile cu Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, fiind semnat acordul 

de fondare a Asociaţiei Universitare a Euroregiunii “Dunărea de Jos” (1 decembrie 2000). 

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” este membru al Consorţiului REM (Resurse 

Electronice pentru Moldova) şi participă în proiectul internaţional  „Modernizarea serviciilor 

bibliotecilor universitare din Moldova” finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia 

în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între  Academia de Studii Economice 

a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Braşov, 

România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova. Biblioteca este prezentă şi în reţelele 

sociale:  

http://siu.no/eng
http://siu.no/eng
http://www.ase.md/
http://www.ase.md/
http://www.uib.no/en
http://www.unitbv.ro/


                     INSTITUȚIA PUBLICĂ  

             UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

5 

 

FACEBOOK.com - https://www.facebook.com/biblioteca.usch 

În concluzie,  Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul poate aduce 

contribuţii semnificative la dezvoltarea învăţământului superior prin diversificarea principiilor de 

activitate şi aflându-se într-un continuu proces de schimbare.  

 

Servicii prestate 
 

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” Cahul oferă diverse servicii și tinde  să 

îmbunătăţească continuu calitatea serviciilor pentru satisfacera cerinţelor utilizatorilor prin 

modernizarea infrastructurii, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale.  

Biblioteca Universitară oferă următoarele servicii: 

 

Servicii documentare 
•  Acces la toate documentele din colecţia bibliotecii; 

•  Împrumut la domiciliu; 

• Consultarea publicaţiilor în sălile de lectură;  

• Rezervarea documentelor pentru un anumit termen; 

• Deservirea utilizatorilor în regim de „cerere-ofertă”; 

Servicii informaţionale şi de referinţe 

• Asistenţă informaţională pentru regăsirea informaţiei; 

• Asistenţă consultativă; 

• Cercetări bibliografice tematice; 

• Servicii de referință; 

• Organizarea activităţilor de informare. 

Servicii electronice 

• Asigurarea accesului la Internet gratuit pentru utilizatori;  

• Livrarea electronică a documentelor; 

•  Acces la bazele de date naţionale şi internaţionale; 

• Realizarea unui mediu informaţional competitiv pentru utilizatori; 

• Dezvoltarea serviciilor electronice în biblioteci; 

• Crearea posibilităţilor de consultare a documentelor electronice; 

• Crearea posibilităţilor de tehnoredactare şi copiere pe CD;  

• Furnizarea serviciilor electronice la cerere. 

Servicii comunicative 

• Înregistrarea utilizatorilor; 

• Orientarea şi îndrumarea utilizatorilor; 

      •     Instruirea utilizatorilor;  

• Organizarea expoziţiilor tematice;     

• Organizarea excursiilor;  

• Organizarea activităţilor culturale, educative, ştiinţifice, de informare; 

• Oferirea materialelor promoţionale; 

• Abonarea la publicaţiile periodice; 

• Înregistrarea achizițiilor şi evidenţa colecţiilor;  

• Diversificarea ofertei informaţionale a bibliotecii. 

• Informarea utilizatorilor despre colecţii, precum şi despre apariţiile editoriale are loc prin 

intermediul mai multor forme: expoziţii de „Cărţi noi în Bibliotecă”, la catedrele 

universitatii „Intrări noi în colecţia uzuală a Bibliotecii USC” (în format electronic sau 

tradiţional); 

 

 

https://www.facebook.com/biblioteca.usch
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ANALIZA SWOT 

 

Avantaje/Puncte tari 

- Servicii moderne – Acces la Baze de date;  

- Formarea profesională continuă şi recalificarea personalului; 

- Cadrul de reglementare al activităţilor biblioteconomice;  

- Cooperare eficientă între universităţi;  

- Colecţii dotate corespunzător procesului educaţional; 

- Servicii informaţionale gratuite;  

- Implementarea cursului „Cultura informaţiei”; 

- Diversificarea serviciilor şi produselor; 

- Susţinerea, colaborarea eficientă cu structurile universitare; 

- Suntem membrii Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) 

Puncte  slabe 

- Nivelul de pregătire profesională insuficientă al personalului, conservatismul 

personalului, motivare slabă a personalului, lipsa tinerilor specialişti;  

- Structura organizatorică învechită; 

- Orientarea mai puternică spre mediul extern, decât spre cel intern; 

- Dotarea insuficientă cu echipamente şi tehnologii moderne; 

- Insuficienţa resurselor financiare; 

- Lipsa normativelor de reglementare a proceselor de muncă din bibliotecă; 

- Lipsa softurilor pentru biblioteci; 

- Diminuarea numărului de utilizatori activi; 

Oportunități 
- Învățarea pe tot parcursul vieţii;  

- Accelerarea dezvoltării tehnologiilor informaţionale;  

- Legislaţie îmbunătăţită; 

- Diversificarea şi extinderea serviciilor informaţionale; 

- Utilizarea bibliotecii ca spaţiu de socializare; 

- Utilizatori cu cerinţe noi; 

- Parteneriatul cu catedrele, alte structuri Universitare; 

- Înregistrarea revistelor știinţifice în AD şi plasarea permanentă  a articolelor de 

reviste pe platforme on-line; 

- Formarea continuă a personalului din bibliotecă. 

Ameninţări 

- Instabilitate economică şi retribuirea insuficientă a muncii; 

- Insuficienţa programelor guvernamentale de sprijin al bibliotecilor; 

- Criza demografică; 

- Piaţă de utilizatori instabilă; 

- Interesul scăzut faţă de bibliotecă;  

- Diminuarea numărului de utilizatori activi; 

- Creşterea rapidă a preţurilor pentru achiziţii de documente, resurse; 

- Scăderea majoră a numărului de absolvenţi la specialitatea biblioteconomie; 

- Salarizarea inadecvată a bibliotecarilor; 

- Reducerea numărului de personal; 

- Lipsa susţinerii bibliotecilor din partea guvernului; 

- Diminuarea interesului utilizatorilor pentru resursele documentare ale 

bibliotecilor. 
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II. CONȚINUTUL STRATEGIC 2017 - 2021 

 

Scopul şi obiectivele Strategiei   

 

Scopul strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 

2017-2021 este de a asigura accesul la resurse şi servicii de calitate contribuind la dezvoltarea 

învăţământului universitar, oferirind și promovând informaţiile ştiinţifice.  

 

SCOPURILE STRATEGICE s-au reflectat în următoarele aspecte: 

- Asigurarea accesului la informație și satisfacerea deplină a necesităților informaționale ale 

utilizatorilor; 

- Dezvoltarea și diversificarea serviciilor și produselor informaționale ale Bibliotecii USC; 

- Dezvoltarea, modernizarea unei infrastructuri organizaționale, tehnice și informaționale de 

funcționare a bibliotecii compatibilă cu standardele informaționale; 

- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor informaționale pentru a menține un nivel înalt 

de satisfacție a utilizatorilor; 

- Promovarea unor politici de marketing pentru optimizarea activității bibliotecii; 

- Dezvoltarea continuă a competențelor profesionale  și conștientizarea rolului 

bibliotecarului în dezvoltarea ofertei informaționale; 

- Integrarea bibliotecarilor în programe și concepte strategice biblioteconomice pentru a 

răspunde rigorilor la un nivel profesionist. 

 

Pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor biblioteca identifică următoarele OBIECTIVE 

GENERALE: 

 

1. Lobby şi advocacy pentru dezvoltarea bibliotecii universitare. 

2. Dezvoltarea unui sistem de management calitativ. 

3. Implementarea proiectelor comune de dezvoltare. 

4. Instruirea şi motivarea/stimularea utilizatorilor. 

5. Asigurarea unui spaţiu confortabil şi dotat cu mobilier modern. 

6. Asigurarea unui management eficient al colecţiilor. 

7. Cadru de perfecţionare şi motivare a personalului. 

8. Promovarea imaginii/serviciilor bibliotecii universitare. 

 

Viziuni pentru următorii ani 

  

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în următorii patru ani, 2017-2021, 

este orientată în direcţia realizării unor performanţe metodologice, manageriale şi tehnice 

funcţionale, situate la un nivel înalt.  

Biblioteca va lucra în direcţia creării unui mediu adecvat de formare şi informare, va 

dezvolta deprinderi pentru educaţie permanentă, şi va oferi suportul necesar pentru integrarea în 

societatea informaţională şi a cunoaşterii, organizând activităţi pentru utilizatorii care vor beneficia 

de spaţii adecvate şi dotate conform cerinţelor. Colaborarea bibliotecii cu facultăţile şi catedrele 

va avea un impact semnificativ asupra activităţii de cercetare şi instruire a utilizatorilor.  

 Aşteptările noastre sunt ca Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul să 

devină un adevărat centru de informare educaţională, culturală şi de petrecere a timpului liber, 

îmbunătăţind serviciile existente, dezvoltând servicii noi, relevante instruirii, cercetării şi practicii 

de calitate. 
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CE VEDEM REALIZAT ÎN 2021 ÎN DEZVOLTAREA BIBLIOTECII? 

 

1) Parteneriate eficiente şi  dezvoltate 

 Participarea la proiecte locale şi internaţionale; 

 Parteneriate instituţionale, locale şi internaţionale. 

2) Infrastructură modernă şi dotată 

 Spaţii adecvate  pentru învăţare-cercetare- recreere; 

 Dotare cu echipament tehnic performant. 

3) Infrastructură informaţională uşor accesibilă 

 Crearea Repozitoriu Instituţional; 

 Servicii informaţionale de calitate; 

 Resurse informaţionale relevante profilului instituţiei. 

 Acces deschis la multiple resurse informaţionale. 

4) Management performant (inovativ) 

 Bibliotecă bazată pe creativitate şi inovare; 

 Cadru de reglementare  actualizat/aprobat. 

5) Spaţiu informaţional academic unic 

 Biblioteca universitară – parte componentă a spaţiului academic unic; 

 Biblioteca – centru informaţional multifuncţonal. 

6) Resurse umane motivate  

 Personal calificat şi motivat; 

 Incadrarea personalului de bibliotecă în diferite activităţi de îvăţare continuă; 

7) Resurse financiare adaptate/corespunzătoare necesităţilor  

 Buget relevant misiunii; 

 Finanţare adecvată. 

8) Echipament şi tehnologii moderne 

 Sistemul  RFID  

 Servicii electronice moderne. 

9) Utilizatori instruiţi și motivaţi 

 Cultura informaţiei dezvoltată; 

 Curriculum pentru cursul CI integrat la nivel universitar. 

 

DIRECŢIILE STRATEGICE 

 

Prioritatea I. Biblioteca universitară – sursă de informaţie autentică 

 Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților beneficiarilor. 

 Dezvoltarea colecţiilor şi a resurselor informaţionale. 

 Formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul CI. 

Prioritatea II. Promovarea serviciilor bibliotecii universitare 

 Realizarea unui program anual de promovare a imaginii bibliotecii. 

 Organizarea anuală a unei acțiuni de advocacy în comunitate. 

 Consolidarea şi dezvoltarea imaginii bibliotecii. 

Prioritatea III. Asigurarea unui management de calitate 

 Actualizarea și implementarea cadrului de reglementare a bibliotecii conform actelor 

legislative și normative în domeniu. 

 Modelarea structurii funcționale în conformitate cu diversificarea serviciilor de 

bibliotecă. 

 Stimularea bazată pe performanță a personalului de bibliotecă. 
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Prioritatea IV. Crearea unui mediu atractiv pentru comunitate 

 Asigurarea spațiilor funcționale adecvat necesităților utilizatorilor. 

 Dotarea cu echipament modern cu 15% anual până în anul 2021. 

 Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne până la finele anului 

2021. 

 

 

FINALITĂȚI 

 

Pe parcursul implementării Strategiei se va efectua monitorizarea permanentă a 

rezultatelor obţinute, în baza coordonării acţiunilor tuturor factorilor implicaţi în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare și avansare a prestației personalului angajat în USC.  

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua anual, fiind apreciat gradul de realizare a 

rezultatelor preconizate şi fiind propuse măsuri de redresare a situaţiei în caz de necesitate. 

 


