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Senatul Universităţii de Stat  

„B.P. Hasdeu” din Cahul 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BIBLIOTECII  

UNIVERSITĂŢII DE STAT „B.P. HASDEU” CAHUL  

 

pentru perioada 2011-2015 
 

 

Preambul: 

 

Bibliotecile contemporane nu mai sunt înţelese ca un scop în sine. Rostul lor este strâns 

legat de cititori şi nevoile lor de informare.  

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Universităţii de Stat din Cahul se fundamentează pe 

ideea că biblioteca trebuie să devină un centru de importanţă strategică, un suport real pentru 

procesul de învăţământ, cercetare şi sistemul de instruire continuă. Biblioteca universitară este o 

parte integrantă a sistemului informaţional naţional, aflată prioritar în serviciul studenţilor, 

cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori.  

În anii 2011-2015 activitatea Bibliotecii universitare din Cahul va păstra identitatea şi rolul 

vital de interfaţă între utilizator şi informaţie şi se va dezvolta ca o organizaţie modernă, care 

îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice, dispunând de instrumente şi căi de acces bazate 

pe noile tehnologii.  

Calitatea procesului de servire este o latură a interfeţei cu utilizatorii şi necesită o orientare 

profundă către utilizator. Există o nevoie considerabilă pentru asistenţă în instruire, educare şi 

informare a utilizatorilor. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Biblioteca universităţii, în anii 2011-

2015, va avea planuri pentru instituirea unor noi nivele de competenţă, pentru schimbarea 

atitudinii personalului şi pentru a aduce noi îmbunătăţiri serviciilor oferite utilizatorilor.  

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

activitate, consolidează nevoile de dezvoltare a instituţiei noastre şi va sta la baza întocmirii 

planurilor anuale de activitate ale Bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul în 

următorii 5 ani. 

Schimbările socio-politice din societatea contemporană impun ca subiecţii pieţei 

informaţionale, inclusiv bibliotecile, să-şi reconsidere locul lor pe piaţă, conform noilor 

oportunităţi şi ameninţări de funcţionare în condiţiile economiei de piaţă şi noul mediu 

informaţional bazat pe Internet. Piaţa informaţională în Republica Moldova se caracterizează 

printr-o structură complexă şi o varietate de forme de furnizare a informaţiei. Creşterea 

numărului de actori din această piaţă este datorată sporirii rolului informaţiei ca resursă, 

creşterea cererii pentru informaţii şi utilizarea activă a tehnologiei informaţiei în producerea şi 

transmiterea informaţiilor. 

În Republica Moldova se implementează tehnologiile de creare corporativă a resurselor 

informaţionale. Astfel, problemele legate de dezvoltarea colecţiilor, precum şi experienţa 

internaţională în rezolvarea acestei probleme, tendinţele actuale de dezvoltare informaţională au 
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orientat bibliotecile spre crearea reţelei unice de informaţii, pe baza catalogului Naţional 

Colectiv şi Bibliotecă Naţională Digitală.  

Specificul activităţii bibliotecare la etapa actuală este caracterizat de o orientare puternică 

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. Utilizarea comună a resurselor informaţionale licenţiate de înaltă calitate permite 

bibliotecilor să satisfacă cererea de informaţii ştiinţifice cu costuri minime. 

Bibliotecile universitare deţin poziţia cheie pe piaţă informaţională. Importanţa lor va 

creşte cu amplificarea rolului ştiinţei şi educaţiei în societatea modernă. Această situaţie este 

legată şi cu politica de stat care sprijină inovarea în organizaţiile de cercetare pentru 

implementarea în continuare a inovaţiilor în producţie. Numai în aceste condiţii este posibilă o 

creştere economică stabilă, asigurarea competitivităţii ţării noastre pe piaţa mondială.  

Biblioteca Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul este conştientă de rolul strategic 

pe care îl are în cadrul învăţământului şi cercetării academice. Aceasta urmează să devină un 

subiect activ al pieţei informaţionale din Republica Moldova, reprezentând o biblioteca ştiinţifică 

universitară, care asigură procesul de învăţământ şi cercetare. Analiza mediului intern de 

funcţionare a bibliotecii universitare este o componentă necesară a unui diagnostic complet al 

organizaţiei, pe baza acestuia va fi oferită o strategie pentru dezvoltare.  

Biblioteca universităţii în măsura posibilităţilor asigură condiţii favorabile pentru studiu, 

cercetare, informare şi documentare a celor aproape xxx utilizatori, tezaurizând un fond de peste 

xxx mii de volume. Colecţiile de publicaţii – cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, 

publicaţii electronice etc. – cuprind o mare varietate de lucrări din ţară şi străinătate în diverse 

domenii. Biblioteca universităţii este dotată cu 3 săli de informare şi un Centru Multimedia, 

capacitatea totală de primire fiind de 122 locuri.  

Colecţiile bibliotecii universităţii sunt organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de 

informare ale utilizatorilor prin achiziţii, donaţii, schimb şi proiecte, asigurând creşterea 

numărului publicaţiilor, îmbogăţirea valorică şi de conţinut a bibliotecii. Scăderea reală a acestei 

baze informaţionale este cauzată eliminării de proporţie a publicaţiilor dezactualizate. Ultimii doi 

ani s-a încercat o restructurare a fondului de documente prin eliminare, activitate complimentară 

şi opusă achiziţiei curente, care trebuie percepută ca un proces firesc în activitatea bibliotecii.  

Alocaţia bugetară, un cuantum din resursele extrabugetare şi eventualele achiziţii gratuite 

prin sponsorizări şi donaţii au constituit resursele cu care a fost realizată dezvoltarea colecţiilor. 

Rata de înnoire a fondului constituie xxx% şi este un indice în creştere în ultimii ani. Cheltuielile 

pentru achiziţii de documente per utilizator au scăzut  faţă de anii precedenţi de la xxx lei la xxx 

lei (xxxx lei din bugetul universităţii. Total bugetul pentru achiziţii de documente în anul 2010 – 

xxx mii lei (xxx mi lei din bugetul universităţii).   

Publicaţiile periodice reprezintă un suport important alături de materialele didactice pentru 

efectuarea studiilor şi cercetărilor (41 titluri), biblioteca cheltuind anual pentru abonare cca. 20 

mii lei.  

Încă o sursă foarte importantă de completare a fondului de carte la biblioteca universităţii 

sunt cursurile şi materialele propuse şi înaintate de cadrele didactice editate la tipografia 

„Centrografic” din Cahul. Pe parcursul a doi ani sau editat materiale didactice, cursuri, broşuri  

în număr de 19? titluri, 360? exemplare în sumă de 23800? lei. 

De serviciile bibliotecii în anul 2009 au beneficiat 6589 de beneficiari. Solicitările 

utilizatorilor se concretizează în câteva date esenţiale: 9328 frecvenţe; 12000 vizite virtuale; 

172932 documente consultate şi împrumutate.  

După conţinut, categoria de documente cu cea mai mare solicitare o reprezintă în 

continuare literatura didactică (xx%) şi beletristica (xx%) din totalul documentelor consultate. 

La toate cele relatate mai sus în bibliotecă avem probleme şi întâmpinăm destule 

complicaţii, printre care: 

• inexistenţa unei direcţii strategice clare; 
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• viziunea tradiţională asupra bibliotecii; 

• orientarea mai puternică spre mediul extern, decât spre cel intern; 

• orientarea spre piaţa informaţională şi consumatorii de informaţii insuficientă; 

• dezechilibrul în achiziţie de documente în format tradiţional şi cel electronic; 

• inexistenţa unui sistem flexibil de evaluare a serviciilor prestate şi a performanţelor 

personalului; 

• dificultăţi în implementarea inovaţiilor;  

• lipsa politici coerente de recrutare, motivare, dezvoltare control şi evaluare a personalului 

din biblioteca; 

• lipseşte sistemul de perfecţionare a bibliotecarilor la nivel local; 

• insuficienţa programelor guvernamentale de sprijin al bibliotecilor; 

• insuficienţa resurselor financiare; 

• oscilarea sezonieră a cererii la informaţie; 

• creşterea rapidă a preţurilor pentru achiziţii de documente, resurse; 

• amplificarea concurenţei pe piaţa informaţională; 

• devalorizarea informaţiei ca urmare a neutilizării acesteia;     

• scăderea majoră a numărului de absolvenţi la specialitatea biblioteconomie; 

• fluctuaţia personalului. 

 

Analizând cele expuse, planul strategic de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat 

„B.P. Hasdeu” pe perioada anilor 2011-2015 trasează priorităţile de viitor ale domeniului care 

vizează diverse aspectele muncii de biblioteca, de la cele ştiinţifice la cele administrative, având 

la bază experienţa acumulata de biblioteconomia mondiala. 

 

Scopurile strategice s-au reflectat în următoarele: 

 

• Sporirea esenţială a eficienţei activităţii învăţământului şi cercetării economice în baza 

formării şi utilizării unui mediu informaţional calitativ nou 

• Adoptarea filozofiei marketingului la toate nivelurile ale activităţii bibliotecii  

• Asigurarea reală a accesului la informaţie şi satisfacerea deplină a necesităţilor 

informaţionale ale utilizatorilor 

• Dezvoltarea competenţelor informaţionale ale cadrelor didactice şi ştiinţifice 

• Dezvoltarea unei infrastructuri organizaţionale, tehnice şi informaţionale de funcţionare a 

bibliotecii compatibilă cu standardele societăţii informaţionale şi a cunoaşterii  

• Instituirea sistemului de iniţiere a inovaţiilor ca premisa esenţială a dezvoltării efective a 

bibliotecii 

• Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor informaţionale pentru a menţine un nivel  

înalt  de satisfacţie a beneficiarelor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate 

• Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale şi conştientizarea rolului 

bibliotecarului în crearea şi dezvoltarea ofertei informaţionale 

• Maximizarea veniturilor extrabugetare  

• Activizarea proceselor de integrare şi colaborare instituţională, naţională şi internaţională 

în spaţiul unic ştiinţific şi educaţional 

 

Obiectivele generale şi specifice: 

 

 Orientarea la diversificarea, personificarea şi convergenţa servirii 

informaţionale 

a. Optimizarea şi simplificarea interacţiunii utilizator – biblioteca 

b. Personificarea procesului de servire; 

c. Optimizarea sistemului de comunicare; 

d. Extinderea şi diversificarea serviciilor;  

 

 

2011-2015 

2011-2015 

2011-2015 

2011-2015 
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e. Monitorizarea respectării eticii şi culturii în relaţiile cu utilizatorii; 

 

 Optimizarea accesului diversificat al utilizatorilor la toate categoriile de 

resurse informaţionale 

a. Valorificarea colecţiilor şi a resurselor informaţionale; 

b. Dezvoltarea şi promovarea accesului la colecţii şi resurse electronice; 

c. Dezvoltarea unui mediu confortabil în zonele de acces direct la 

informaţie 

 Asigurarea funcţionalităţii şi modernizarea spaţiilor de lectură şi 

informare: 

a. Revizuirea structurii colecţiei de documente în procesul de reamplasare 

în spaţii noi de depozitare; 

b. Extinderea capacităţii de depozitare; 

c. Insuficienta locurilor in sălile de lectura  care se observa din coraportul 

student/loc se necesită mutarea bibliotecii intr-o locaţie noua si 

impunerea întregului fond documentar în vederea asigurării unei mutări 

line cu o perturbare cit mai scurta a activităţii bibliotecii; 

d. Îmbunătăţirea condiţiilor climatice si necesitatea reparaţiei in sala de 

lectura nr.1; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii organizaţionale tehnice si informaţionale 

de funcţionare a bibliotecii universitare: 

a. Asigurarea financiara pentru achiziţia unui soft de biblioteca pentru 

crearea catalogului electronic (computerizarea catalogului tradiţional); 

b. Modernizarea echipamentului tehnic deţinut de centrul bibliografic; 

c. Reconfigurarea activităţii de restaurare a documentelor (procurarea 

aparatului pentru cusirea cărţilor, scaner, xerox, aparat de 

eurocopertare) 

 Sensibilizarea factorilor de resort privind integrarea bibliotecarilor în 

programe si conceptele strategice biblioteconomice si educaţionale: 

a. Amplificarea sistemului de instruire continua a bibliotecarilor; 

b. Sprijinirea si orientarea bibliotecarilor pentru obţinerea gradelor de 

calificare; 

c. Asigurarea instruirii permanente a personalului prin participarea la 

cursuri de specialitate de scurta durata; 

d. Crearea suportului informaţional – didactic pentru procesul de instruire 

continua a bibliotecarilor, asigurarea accesului la acesta (manuale, 

ghiduri, buletinul şcolii de biblioteconomie din moldova, etc.); 

e. Pentru eficientizarea utilizării resurselor financiare se vor face demersuri 

pentru aderarea la consorţii de biblioteci; 

 Orientarea de marketing: 

a. Perfecţionarea activităţilor ce ţin de studierea ofertei pieţei editoriale şi 

relaţiile cu furnizorii; 

b. Implementarea unor forme moderne de studiere a nevoilor de informare; 

c. Promovarea unor politici de marketing pentru optimizarea activităţii 

bibliotecii 

d. Monitorizarea cerinţelor utilizatorilor ca parte a politicii de dezvoltare a 

bibliotecii si a planificării; 

 Reconfigurarea documentelor de reglementare: 

a. Elaborarea regulamentului de organizare si funcţionare a bibliotecii cu 

drepturi si obligaţii clar stabilite pentru utilizatori   

b. Crearea si multiplicarea „ghidul utilizatorului” pentru informarea 

beneficiarelor asupra tuturor serviciilor existente in biblioteca   

2011-2015 
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 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare: 

a. Extinderea proiectelor de colaborare cu organismele internaţionale; 

b. Intensificarea relaţiilor prin donaţii şi schimb de publicaţii; 

c. Extinderea relaţiilor de colaborare dintre biblioteca universităţii si alte 

biblioteci   

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între bibliotecă şi cadre didactice: 

a. Ţinând cont de resursele financiare limitate ale universităţii se va impune 

o corelare mai buna a solicitărilor de achiziţii de la facultăţi. Este 

necesara o colaborare strânsa între lucratorii bibliotecii si cadrele 

didactice. Propunem formarea unei comisii de achiziţii din care sa facă 

parte câte un specialist de la toate catedrele si bibliotecarul responsabil de 

achiziţii; 

b. O colaborare mai strânsă între cadrele didactice, prorector activitate 

educativă şi extracurriculară şi personalul bibliotecii pentru organizarea 

activităţilor de promovare a valorilor naţionale şi culturale, momente 

comemorative, medalioane, lansări de carte.  
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2011-2015 

2011-2015 
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Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare a 

Bibliotecii Universitare (2011-2015) este nevoie de o monitorizare permanentă şi de evaluarea 

rezultatelor activităţilor întreprinse. Întrucât Strategia este concepută pe o perioadă de cinci ani 

obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune 

anual.  

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările mediului de 

funcţionare, Strategia poate fi revizuită.  

Realizarea obiectivelor stabilite impune un efort comun al utilizatorilor, lucrătorilor 

Bibliotecii şi a structurilor abilitate ale Universităţii, întemeiat pe deciziile concrete ale Senatului 

USC „B.P. Hasdeu”. 

 


