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Biblioteca Ştiinţifică ASEM în anul 2015

Resursele informaţionale ale bibliotecilor sunt
calificate drept potenţial intelectual şi material al
acestor instituţii, pentru că ele permit acoperirea
necesităţilor informaţionale ale comunității servite.
Epoca contemporană este caracterizată prin noul
rol al informaţiei, care este astăzi accesibilă prin
resurse electronice şi Internet. Informaţia
determină calitatea activității instituției de
învățământ. Republica Moldova devine tot mai
deschisă către diverse fluxuri informaţionale, iar
din cauza problemelor economice, sunt posibilităţi
reduse în valorificarea spaţiului informaţional.
Oricum, se face simţită tendinţa generală de
creştere a volumului informaţiei.
Conştientizarea problemelor menţionate, precum
şi transformările calitative în domeniul noilor
tehnologii informaţionale şi a mijloacelor de
transmitere a datelor au condus la necesitatea
căutării noilor soluţii pentru colectarea resurselor,
organizării mijloacelor de acces la ele al
utilizatorilor. Servirea tradiţională pe purtătorii pe
hârtie este înlocuită prin asistenţa utilizatorilor, bazată pe
oferirea informaţiei în format electronic, care poate fi multiplicată nelimitat şi accesată
operativ prin reţeaua globală, indiferent de timpul şi locul de accesare.
La 24 decembrie 2014 în cadrul şedinţei Senatului Academiei de Studii Economice, a
fost aprobat Planul de acţiuni al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM pentru anul 2015, întocmit pe
baza „Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)”. Direcţiile de
activitate ale BŞ ASEM în al cincilea an de implementare a Strategiei au vizat multiple
obiective de asigurare a suportului infodocumentar pentru învăţământul universitar şi
cercetarea ştiinţifică avansată. În anul 2015 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a fost prezentă la
diverse manifestări şi a adus contribuţii la promovarea imaginii instituţiei noastre. Am
sprijinit instituţia noastră în realizarea obiectivelor privind asigurarea pregătirii superioare
a economiştilor din Republica Moldova.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM în anul 2015 a fost integrată în 5 proiecte internaţionale:
Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale; Centrul de Informare al Uniunii
Europene; Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova); Proiectul TEMPUS
„Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor”; Proiectul
„Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica
Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul
învăţământului superior, realizat în colaborare cu Universitatea din Bergen.
Echipa Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM prin activităţile sale doreşte să fie flexibilă şi
conectată la tendinţele de evoluţie manifestate pe plan mondial, să alinieze serviciile şi
produsele informaţionale destinate utilizatorilor la standardele internaţionale.
Silvia Ghinculov, doctor în economie
Directorul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Misiunea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova are misiunea
de a contribui la dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei economice prin
satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor,
cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori

Valori

Satisfacţia clienţilor
Userism
Democraţia
Calitatea
Inovaţia
Schimbarea
Munca în echipă
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Proiectul managerial al anului 2015
Reperele profesionale ale anului 2015, contextul internaţional, naţional, au vizat
următoarele: Tema anului 2015 IFLA – „Dynamic Libraries: Access, Development and
Transformation”, „Biblioteci dinamice: Acces, Dezvoltare şi transformare”; Săptămâna
Accesului Deschis 2015: 19-25 octombrie; Tema generică a anului 2015 în Republica
Moldova: Anul Promovării Valorilor Europene și Anul poetului Grigore Vieru; Tema
generică pentru Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Anul 2015 – Anul advocacy pentru Inovaţie;
La nivel local anul 2015 este ultimul an de implementare a „Strategiei de dezvoltare a
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (2011-2015)”; 2015 – Anul European pentru dezvoltare; 2015
– Anul Internaţional al Luminii; 2015 – Deceniul energiei durabile pentru toţi (2014 2024); 2015 – Anul Internaţional al programului Apă pentru Viaţă (Deceniul 2005 – 2015)
2015 – Deceniul Biodiversităţii (2011-2020); 2015 – Deceniul de lupta împotriva
deşertificării (2010-2020).
Planul managerial al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM pentru anul 2015 a cuprins
următoarele obiective de bază:
Orientarea la diversificarea, personificarea şi convergenţa servirii
informaţionale
Optimizarea accesului diversificat al utilizatorilor la toate categoriile de
resurse informaţionale
Asigurarea funcţionalităţii şi modernizarea spaţiilor de lectură şi informare
Orientarea de marketing a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
Inovarea serviciilor şi asigurarea tehnico-organizatorică, logistică şi umană a
acestora
Perfecţionarea sistemului de promovare a organizaţiei
Implementarea Sistemului de Management al calităţii
Gestionarea raţională a resurselor şi a serviciilor
Alinierea competenţelor profesionale la performanţele standardelor
internaţionale
Implementarea sistemului complex de evaluare
Dezvoltarea colecţiilor specializate cu caracter didactic şi ştiinţific
Dezvoltarea bazei de date de înregistrări bibliografice în raport cu cerinţele şi
normele internaţionale
Implementarea Strategiei informatizării ASEM pentru perioada 2010-2015
Implementarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM (20112015)
Implementarea politicii de dezvoltare a colecţiilor în Biblioteca Ştiinţifică a
ASEM (2010-2015)
Participarea la crearea şi utilizarea produselor informaţionale integrate
Dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor informatice prin implementarea Softului ALEPH și Platformei PRIMO.
Reorientarea activităţii în vederea implementării serviciilor specifice
tehnologiilor Web 2.0
Implementarea tehnologiilor inovaţionale de arhivare electronică a informaţiei
ştiinţifice şi didactice (IR)
Integrarea bibliotecii în viaţa cultural-ştiinţifică ASEM pentru formarea
specialistului de înaltă calificare
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare.

Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Dezvoltarea colecţiilor de documente

În anul 2015 dezvoltarea colecţiilor s-a axat pe reprezentativitate şi pe răspunderea
nevoilor de învăţământ şi cercetare în domeniul economic. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice
a ASEM sunt organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor
prin achiziţii, donaţii, schimb şi alte surse. Procesele de selecţie, achiziţie, înregistrare şi
depozitare a diverselor tipuri de publicaţii de la cărţi până la documente multimedia s-au
realizat prin următoarele activităţi:
Aplicarea principiilor de bază ale dezvoltării colecţiilor: accesul liber la informaţie,
respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea,
coordonarea şi cooperarea etc.;
Orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente pentru
susţinerea procesului educaţional universitar şi a activităţii de cercetare;
Dezvoltarea colecţiilor prin acoperirea echilibrată a tuturor disciplinelor de studiu
şi a ariei lingvistice de interes;
Dezvoltarea colecţiilor de informaţii pe suport electronic;
Analiza permanentă a documentaţiilor necesare selecţiei: programele de studiu,
planurile de cercetare, bibliografiile obligatorii şi facultative, formularele de
deziderate ale utilizatorilor, studiile de marketing, planurile editoriale pentru
achiziţia curentă, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare, mărimea
promoţiilor universitare etc.;
Crearea unui cadru de colaborare dinamică care să faciliteze participarea
cadrelor didactice universitare la procesul de dezvoltare a colecţiilor de
documente şi a bazelor de date;
Perfecţionarea activităţilor de dezvoltare a colecţiilor prin utilizarea Internet-ului ca
bază pentru studierea ofertei pieţei editoriale, precum şi pentru realizarea
comenzilor de publicaţii;
Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific din ţară şi din străinătate în
vederea creşterii numărului de documente achiziţionate prin donaţii şi schimb de
publicaţii.
Participarea în Proiectele internaţionale (The World Bank Depository and
Regional Library Program; Centrul European de Documentare (EUi); Consorţiul
REM).
Activizarea fundraisingului în activitatea de dezvoltare a colecţiilor, eficientizarea
activităţii de recepţionare a tuturor ediţiilor de profil, editate în Moldova.
Colecţiile bibliotecii sunt dezvoltate pe o orientare preponderent pluridisciplinară, crearea
unui mediu de bibliotecă electronic care să corespundă cerinţelor de studiu şi de
cercetare ale utilizatorilor. La începutul anului 2016, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM
constituie 279211 volume.
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. În colecţiile bibliotecii în anul 2015 au fost adăugate şi puse la
dispoziţia utilizatorilor 2763 volume (560 titluri), în valoare totală 372268,22 lei.
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Figura 1. Dezvoltarea colecţiei 1992-2015

Din numărul total de intrări noi, 1983 exemplare sunt cărţi, 704 volume publicaţii seriale,
21 documente audio-video şi electronice, 9 manuscrise, 46 autoreferate. Media per titlu
constituie 5, ce indică o creştere în comparaţie cu anul 2014 (2,7). Media pe titlu este de
5,4 (total colecţie).
Din cele 2763 unităţi, 43% (1190 unităţi) sunt publicaţii didactice, 1369 unităţi reprezintă
literatura ştiinţifică. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat
asigurându-se 70 abonamente (descreştere cu 13 abonamente în comparaţie cu anul
precedent) în valoare de 148187 (147516,00 în 2014) lei la principalele publicaţii locale,
româneşti și ruseşti, atât cu caracter de informare generală, cât şi de profil economic,
conform cerinţelor înaintate de catedre, total intrări 704 volume (706 în anul 2014).
Numărul documentelor pe suport modern, achiziţionate în 2015, a fost mai mic decât în
anul precedent. S-au achiziţionat la această categorie de documente 21 unităţi (în 2014
– 53 unităţi). Pentru actualizarea bazei de date „Legislaţia Republicii Moldova” – s-au
cheltuit 6120 lei.
Rata de înnoire a fondului constituie 101 (56,0 în 2014). Cheltuielile pentru achiziţii de
documente per utilizator au scăzut faţă de anul precedent de la 77 lei la 37 lei (29 lei din
bugetul ASEM, în anul 2014 - 34 lei), intrările noi per utilizator sunt în descreştere şi
constituie 0,24 (0,14 din bugetul ASEM). Total bugetul pentru achiziţii de documente şi
alte resurse informaţionale: 426037,65 lei (328709 lei din bugetul ASEM).
Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ a crescut cu 460 volume (56 titluri) şi 12 ediţii
periodice (45 volume) în valoare de 38900,65 lei (16841 lei din buget ASEM), ceea ce
constituie o descreştere în comparaţie cu anul trecut (64551,74 lei, buget ASEM - 44607
lei). Din numărul total de intrări - 312 ediţii didactice, 69 ştiinţifice; dintre care 415 cărţi, 7
titluri ziare şi 5 titluri reviste. Per utilizator CNC revin 0,23 publicaţii noi. Cheltuielile de
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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achiziţie constituie 19,5 lei per utilizator, ceea ce reprezintă o descreştere în comparaţie
cu anul 2014 (32,3 lei).
2500
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Figura 2. Intrări noi în raport cu tipul publicaţiilor, anul 2015

Pe parcursul anului 2015 biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 724 volume în
valoare de 54719,14 lei, ceea ce reprezintă o descreştere în comparaţie cu anul 2014
(de la 38% până la 21%). Biblioteca Ştiinţifică ASEM a colaborat în acest context cu
organizaţii (Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Camera
Naţională a Cărţii, ASE Bucureşti) şi cu persoanele particulare.

21%
79%

Total

Figura 3. Donaţiile în structura achiziţiilor, 2015
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Figura 4. Intrări noi în raport cu genul şi limba publicaţiilor (2015)

În 2015 fondul de publicaţii al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM s-a îmbogăţit din diverse
surse:
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BD EBSCO
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Figura 5. Provienenţa intrărilor noi, 2015 (lei)
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Figura 6. Colecţia Bibliotecii la 1 ianuarie 2016

Pe parcursul anului 2015 din fondul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM au fost eliminate 3221
volume (110 titluri), ce constituie 1,2% (în anul 2014 - 2,6%) din totalul colecţiilor,
normele internaţionale de eliminare anuală fiind 5%. La 1 ianuarie 2016 colecţia
Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM constituie 279211 volume (52183 titluri). Valoarea totală a
fondului este de 10646093,41 lei.
Structura colecţiilor şi nivelul lor ştiinţific sunt elemente determinate de structura
procesului didactic şi nivelul cercetării din universitate. Disciplinele normative predate la
ASEM în marea majoritate sunt acoperite cu un număr suficient de manuale. Literatura
didactică constituie 63% din numărul total al publicaţiilor, ceea ce reprezintă un indicator
care corespunde cu normele internaţionale.

Alte 17970
7%
Didactică
176280
63%

Ştiinţifică 84961
30%

Figura 7. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM
după genul publicaţiilor
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Figura 8. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM
prezentată în limbi

În anul de referinţă au fost abonate 70 ediţii periodice în valoare de 148187 lei, ceea ce a
însemnat o descreştere numărului de abonamente şi creştere a cheltuielilor în
comparaţie cu anul 2014.

Colecţia de ediţii periodice constituie 853 titluri, acestea fiind reflectate în baza de date
de înregistrări bibliografice. Abonarea la ediţii periodice pentru anul 2016 a avut loc în
lunile noiembrie-decembrie 2015 în baza de concurs. Licitaţia a fost câştigată de
Moldpresa SA.
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Figura 10. Intrări ediţii periodice şi repartizarea lor după genul şi limbă

O sursă importantă de dezvoltare a colecţiilor este activitatea de schimb a publicaţiilor.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM întreţine relaţii de colaborare cu asemenea organisme
internaţionale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, cât
şi cu 37 parteneri din ţară şi de peste hotare. În colecţia bibliotecii au intrat 55 publicaţii
de la Comisia Europeană.
În anul 2015 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a primit 162 cărţi (125 în anul 2014) prin
intermediul schimbului de la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost
transmise partenerilor 172 cărţi şi 77 reviste, majoritatea fiind publicaţiile ASEM.
Fondul de Schimb este organizat în baza publicaţiilor corpului profesoral didactic, editate
la Centrul Poligrafic ASEM, dubletelor şi ediţiilor provenite din donaţii. Scopul acestei
activităţi este completarea suplimentară a colecţiei bibliotecii, precum şi promovarea
publicaţiilor cercetătorilor din ASEM. La 1 ianuarie 2016 Fondul de schimb constituie 91
volume.

Activitatea de catalogare şi indexare
În anul 2015 procesele de prelucrare, clasificare, catalogare şi indexare a publicaţiilor noi
intrate a realizat secţia „Achiziţie. Prelucrare”, axându-se pe crearea bazei de date în
corespundere cu standardele în vigoare şi în ideea constituirii unui sistem eficient de
regăsire a informaţiei. Această secţie a completat baza de date în anul curent cu 3061
înregistrări bibliografice cărţi.
Pentru a înlătura erorile de sistem şi pentru a veni în întâmpinarea doleanţelor
utilizatorilor au fost desfăşurate următoarele activităţi:
prelucrarea curentă a documentelor şi organizarea bazei de date;
analiza şi codificarea (în baza CZU) a conţinutului documentelor prelucrate;
utilizarea fişierului cu descriptori în vederea unificării atribuirii de descriptori şi a
compatibilizării funcţionării sistemului;
controlul coerenţei indicelor CZU şi a descriptorilor atribuiţi;
coordonarea activităţii de catalogare în subdiviziunile bibliotecii;
securizarea datelor din baza de date.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Baza de date centrală a bibliotecii conţine astăzi un număr de 104301 de unităţi de
înregistrare (45129 cărţi, 57078 articole, 1344 materiale AV, 750 seriale).
În trimestrul a patrulea a început implementarea Modulului Catalogare ALEPH, astfel,
începând cu 1 noiembrie toate documentele intrate în BȘ ASEM au fost catalogate în
acest sistem informatic - 233 volume.

Organizarea şi conservarea documentelor

Biblioteca ASEM în anul 2015 a realizat unele măsuri concrete de securitate şi integritate
a colecţiilor. În vederea asigurării condiţiilor optime de conservare a tuturor documentelor
din colecţii au fost desfăşurate următoarele activităţi:
preluarea şi conservarea în serviciile depozitare a tuturor documentelor intrate în
colecţie;
selecţia publicaţiilor deteriorate din colecţii în vederea restaurării;
legarea unui număr de documente deteriorate în activităţile de comunicare;
restaurarea documentelor (1417 ex.)
copierea documentelor din sălile de lectură;
desprăfuiri şi reorganizări de fonduri;
organizarea accesului liber în toate sălile de lectură.
Toate sectoarele ce adăpostesc colecţiile bibliotecii, acestea se confruntă şi în
continuare cu lipsă de spaţiu, cu toate că se exploatează spaţii noi de depozitare.
În afara principalei activităţii consacrate în mod direct servirii utilizatorilor prin sălile de
lectură şi prin sectorul de împrumut, în anul 2015 s-au desfăşurat următoarele lucrări,
specifice depozitelor: preluarea de la sectorul evidenţă şi introducerea în circuitul lecturii
a 2763 unităţi de depozitare. Din Colecţia de patrimoniu, au fost scoase peste 2600
volume pentru diverse expoziţii.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Comunicarea documentelor

Obiectivele fundamentale ale acestui sector sunt legate de perfecţionarea accesului la
informaţii şi documente şi dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale
informaţiei; adoptarea de programe adecvate de formare şi informare a utilizatorilor în
raport cu structura anului universitar, dinamica lecturii şi resursele umane ale bibliotecii;
colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri infodocumentare în vederea
satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor; realizarea periodică a unor studii
detaliate asupra utilizatorilor şi a nevoilor de informare.
Biblioteca ASEM deţine în structura sa 5 săli de lectură, un oficiu de împrumut şi un
Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 385 locuri, în care se pot
consulta aproximativ 280000 de documente de toate tipurile, iar oficiul de împrumut
poate pune la dispoziţia utilizatorilor săi 180000 de documente. Servirea studenţilor şi
doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi specialiştilor din sfera comercială, financiară,
bancară şi din afaceri s-a realizat în medie 54,8 de ore săptămânal.
De serviciile Bibliotecii în anul 2015 au beneficiat 11429 de utilizatori (din care activi
10320). Clienţii reali ai Bibliotecii ASEM sunt următoarele categorii: studenţi – 8924;
cadre didactice – 574; doctoranzi – 6; masteranzi – 457; alte categorii – 127; utilizatori
nespecifici – 231; utilizatori CNC – 1999.
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Figura 11. Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
Solicitările mari ale acestui important serviciu în anul 2015 se concretizează în câteva
date esenţiale:
11429 utilizatori persoane fizice;
116589 vizite;
28983 vizite virtuale;
186584 documente consultate şi împrumutate.
Aceste date, comparate cu cele planificate, ca şi cu cele ale anului anterior, adică 2014,
relevă următoarele:
frecvenţa pe întregul an a scăzut, faţă de anul precedent, cu 4204 unităţi;
numărul utilizatorilor a scăzut cu 1903 persoane;
numărul de documente consultate a scăzut, comparativ cu anul precedent, cu
13720 unităţi.
Un indicator important, care arată cel mai bine încărcătura de activitate cu publicul,
frecvenţa medie zilnică ponderată care, pentru 2015, a fost de 412, în descreştere cu
130 faţă de 2014.
Din cifre prezentate rezultă următorii indicatori de performanţă:
indicele de frecvenţă de 10,2 semnifică faptul că fiecare utilizator a venit la
bibliotecă în tot parcursul anului de peste 10 ori (în anul precedent de 9,0);
documente eliberate zilnic – 659, cu 239 mai puțin decât în anul 2014;
indicele de lectură 16,3 indică o creştere de 1,3 documente consultate de
fiecare cititor faţă de anul 2014;
numărul de documente consultate de utilizatori, raportat la numărul de
salariaţi – a crescut în 2015 cu 194 unităţi, dă valoarea de 3938 unităţi.
Perioadele cele mai încărcate ale anului sunt primul şi ultimul trimestru, perioade
corespunzătoare cu cele de activitate intensă din sistemul de învăţământ.
După conţinut, categoria de documente cu cea mai mare solicitare o reprezintă în
continuare literatura didactică 122384 (65,6%) din totalul documentelor consultate;
64200 (34,4%) ştiinţifică.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Figura 12. Împrumut şi consultanţă publicaţiilor în anul 2015
În anul 2015 numărul de utilizatori nespecifici a fost de 231, indicând o creştere faţă de
anul 2014 cu 17 utilizatori. Principala categorie de utilizatori sunt studenţii învăţământului
superior din capitală. Suma încasărilor constituie 4535 lei, constituind o diminuare cu 70
lei ori faţă de anul precedent.
Multiplele solicitări ale cititorilor au fost satisfăcute şi prin intermediul împrumutului
interbibliotecar. Împrumutul naţional şi internaţional sunt surse de completare ale nevoii
de informare şi documentare; aceste două servicii de bibliotecă sunt promovate în rândul
cadrelor didactice şi a cercetătorilor. Pe parcursul anului 2015 au fost acordate 159
împrumuturi (cereri primite 159). Publicaţiile oferite de către alte biblioteci au constituit
157 (din 157 cereri). În anul 2015 prestarea serviciilor auxiliare a constituit: scanare –
10000; listare – 20000; lucrări de legare, copertare şi restaurare - 1417.

Activitatea de asistenţă informaţională şi documentară
Direcţiile
prioritare
ale
activităţii
de
asistenţă
informaţională
au
fost
valorificarea colecţiilor şi a
bazelor de informaţii prin
crearea unor instrumente
specifice,
necesare
procesului de învăţământ şi
cercetare; cunoaşterea şi
satisfacerea în cel mai înalt
grad
aşteptările
utilizatorilor.
Au fost întreţinute relaţii
permanente cu facultăţile şi
catedrele pentru alcătuirea
bazei de date a publicaţiilor
corpului profesoral-didactic al ASEM (contribuţiile profesorilor, cercetătorilor,
bibliotecarilor etc., apărute în publicaţii locale şi străine).
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Scopul tuturor acţiunilor a fost sprijinirea utilizatorilor în dobândirea cunoştinţelor
necesare procesului de învăţare: cunoaşterea structurilor de informare şi documentare,
formarea în cercetarea documentară şi în utilizarea resurselor informaţionale.
Specialiştii bibliografi au efectuat cercetări tematice la comandă în număr de 90, folosite
în diverse activităţi de către utilizatorii bibliotecii dintre care enumerăm:
la fundamentarea unor programe de cercetare;
în cazul activităţilor de elaborarea a tezelor anuale, de licenţă etc.;
în cazul studenţilor angajaţi în câmpul muncii pentru rezolvarea problemelor
activităţii lor;
în cazul activităţilor de diversificare a producţiei pentru acoperirea unor noi cerinţe
ale pieţei, achiziţiei de utilaje sau tehnologii;
în cazul negocierii unor contracte de parteneriat etc.
Asistenţa utilizatorilor în sectorul de referinţe constituie un segment important în
activitatea Secţiei Bibliografice. Acestei activităţi îi sunt dedicate 9 ore/zi în toate zilele
săptămânii. Beneficiarii sunt ghidaţi în demersurile lor de cercetare. În 2015 utilizatorii au
beneficiat de 4021 referinţe bibliografice, 30572 consultaţii despre utilizarea OPAC. Au
fost realizate lecţii la cursul „Cultura Informaţiei” cu studenţii ASEM: anul I de studii 72
grupe; masteranzi – 52 grupe.
Biblioteca a participat la redactarea Anexei de publicaţii la Raportul de activitate ştiinţifică
a ASEM în conformitate cu cerinţele CNAA, AŞM şi standardele internaţionale de
completare a datelor bibliografice. Ţinând cont că referinţele bibliografice în continuare
trebuie obligatoriu elaborate în conformitate cu standardul internaţional ISO 690:2010, în
baza deciziei Senatului din 27 februarie 2013, s-au realizat un şir de acţiuni de instruire a
cadrelor didactice cu privire la prezentarea corectă a publicaţiilor în rapoartele ştiinţifice.
În anul 2015 s-au organizat acţiuni de prezentare şi instruire la 6 catedre. Au fost
realizate şi multiple consultaţii individuale autorilor.
În anul 2015 au fost înmagazinate 3352 de înregistrări bibliografice din reviste şi
culegeri. S-a optat pentru completarea colecţiei cu publicaţii ale instituţiilor superioare din
învăţământul superior din R. Moldova şi, în special, materialele simpozioanelor,
conferinţelor pentru a avea o bună reflectare al procesului de cercetare economică
autohtonă şi totodată, bibliografia completă a cercetătorilor ASEM. În cadrul secţiei
bibliografice a continuat şi activitatea orientată spre uniformizarea accesului la autorii
ASEM. Preocuparea de bază a fost urmărirea, expertiza şi validarea punctelor de acces
AUTORI Persoane fizice - 379 de nume.
Optimizarea activităţii de informare a fost realizată prin semnalarea publicului despre
noutăţile editoriale (expoziţii on-line pe site), organizarea permanentă a expoziţiilor de
informare. În 2015 au fost trimise 12 liste bibliografice cu informaţii despre noile achiziţii
de carte în Biblioteca Ştiinţifică ASEM. Cu scopul sporirii eficienţei informării profesorilor
şi studenţilor au fost organizate 64 expoziţii de Intrări noi, 160 expoziţii tematice, 3
expoziţii virtuale, 1 expoziţii de fotografii, 2 expoziţii de pictură, 26 activităţi publice
culturale la care au participat cca. 3400 persoane, numeroase personalităţi ale culturii şi
ştiinţei.
Activităţile culturale în anul 2015 au avut drept scop informarea publicului despre
oportunităţile noi în activitatea Bibliotecii ASEM (noutăţi editoriale, baze de date,
instrumente de informare, servicii noi, întâlniri cu personalităţi marcante). În activitatea
culturală şi de promovare a bibliotecii s-a prezentat o ofertă atractivă, determinată de
interesele principalelor categorii de utilizatori. Pe lângă aceste manifestări s-au organizat
şi numeroase alte microexpoziţii în spaţiile cu acces liber la raft al publicului.
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015
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Tematica activităţilor publice şi a expoziţiilor de carte, 2015

Ianuarie
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Februarie
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Martie
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Mai
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Iunie
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Septembrie
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Decembrie
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Agenda culturală a fost variată şi a inclus un şir de manifestări de informare şi activităţi
publice. Astfel, sălile de lectură au găzduit diverse întruniri: conferinţe, prezentări publice
şi activităţi în parteneriat cu Senatul Studenţesc.
În anul 2015 s-a efectuat informarea directă a utilizatorilor în grupe (masteranzi, studenţi)
prin e-mail (Listele Publicaţiilor Noi, lista resurselor electronice, oferite de BŞ ASEM).
Tematica activităţilor publice şi a expoziţiilor de carte, expuse pentru publicul larg sunt
postate pagina web a bibliotecii.
Expoziţii de fotografii:
„50 de poeme în imagini: mai vechi şi mai noi” (permanent)
„ASEM la aniversarea de 24 de ani” (24 septembrie)
Expoziţii de pictură:
Lucrări din creaţia lui Simion Zamşa (permanent)
Lucrări din creaţia lui Gheorghe Vrabie şi Dorinei Cojocaru-Vrabie (permanent)
Lucrări din creaţia Valentinei Brâncoveanu (permanent)
Lucrări din creaţia a artistului plastic Vasile DIDÂC (permanent)

Activităţi culturale, ştiinţifice şi de instruire 2015:

1.

2.

Serata literar-muzicală „Un dor imens de
Eminescu”, dedicată împlinirii a 165 de ani de
la naşterea marelui poet, Chişinău, R.
Moldova, 15 ianuarie 2015 (103 participanţi)

Ședinţa Clubului „Norvegia – ţara fiordurilor”
(Norway – the Land of Fjords) „Descoperă
Norvegia”, Chişinău, R. Moldova, 29 ianuarie
2015 (57 participanţi)
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3.

Ziua Siguranței pe Internet, Campanie de
informare „Împreuna facem internetul mai
bun”, Chişinău, R. Moldova, 10 februarie
2015 (108 participanţi)

Lansarea cărţii „Курс высшей математики
для экономических специальностей”, autor
– Dumitru Zambiţchi, dr. şt. matem., conf.
univ., Chişinău, R. Moldova, 12 februarie
2015 (60 participanţi)
4.

5.

6.

Recreaţia literară „Citim Vieru”, activitate
dedicată aniversării a 80 de ani de la naştere,
Chişinău, R. Moldova, 13 februarie 2015 (124
participanţi)

Grigore Vieru - purtător al valorilor naţionale.
Recital de poezie a studenţilor Colegiului
Naţional de Comerţ, Chişinău, R. Moldova, 18
februarie 2015 (54 participanţi)

Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015

29

2015

7.

„Ştiinţa nu are hotare naţionale”. Valeriu
Canţer la 60 de ani, acad., dr. hab., prof.
univ., preşedinte CNAA, Chişinău, R.
Moldova, 5 februarie 2015 (75 participanţi)

Atelier de creativitate „La Vatra neamului”,
Chişinău, R. Moldova, 6 martie, 2015 (43
participanţi)
8.

Seminar profesional „Codul Educației al
Republicii Moldova: schimbări în sistemul
învățământului universitar”, Chişinău, R.
Moldova, 16 martie 2015 (35 participanţi)
9.
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10.

Campania „BiblioASEMia: Cărţile şi lectura
sunt aripile sufletului”, ed. a II-a”, dedicată
Zilei Mondiale a Cărţii şi Dreptului de Autor şi
Zilei Bibliotecarului, Chişinău, R. Moldova, 23
aprilie 2015 (203 participanţi)

11.

Lansarea cărţilor editate de Radio Europa
Liberă Chişinău: „Jurnal săptămânal la
Europa Liberă”, ed. A 10-a; „Realitatea cu
amănuntul la Europa Liberă”, ed. a 8-a de
Iulian Ciocan, Chişinău, R. Moldova, 24
aprilie 2015 (87 participanţi)

12.

Lansarea cărţii „Aud văd; Văd aud: notiţele
unui traducător” de Valentin Reabţov,
specialist principal, traducător în cadrul
Parlamentului Republicii Moldova, Chişinău,
R. Moldova, 27 aprilie 2015. (65 participanţi)
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13.

14.

15.

Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”,
organizat în cadrul Proiectului „Servicii de
informare inovatoare și durabile pentru
din
Republica
învățământul
superior
Moldova”, finanţat de Programul Norvegian
de Cooperare cu Eurasia în domeniul
învăţământului superior, realizat în parteneriat
între Academia de Studii Economice din
Moldova şi Universitatea din Bergen.
Chişinău, R. Moldova, 27-29 aprilie 2015 (75
participanţi)

Masa rotundă „Oportunităţi de dezvoltare a
bibliotecilor universitare din Republica
Moldova”, care a inclus prezentarea
Raportului privind rezultatele sondajului
„Studierea necesităţilor profesionale a
bibliotecarilor din Republica Moldova” (prof.
Angela
REPANOVICI,
Universitatea
Transilvania, Braşov, România), dezbateri pe
marginea
raportului
și
identificarea
subiectelor pentru noul proiect, ASEM,
Chişinău, R. Moldova, 28 aprilie 2015 (65
participanţi)

Atelier „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor
bibliotecilor universitare”, care a avut ca scop
identificarea rolului bibliotecii în modernizarea
învăţământului şi promovarea ştiinţei în
contextul actual, ASEM, Chişinău, R.
Moldova, 29 aprilie 2015 (66 participanţi)
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16.

17.

18.

Masa rotundă cu genericul „Promovarea
valorilor europene”, dedicată Zilei Europei,
Chişinău, R. Moldova, 7 mai 2015 (58
participanţi)

Ședinţa Clubului „Norvegia – ţara Fiordurilor”,
consacrată Zilei Naţionale al Norvegiei,
Chişinău, R. Moldova, 15 mai 2015 (89
participanţi)

Seminarul de diseminare a informaţiei
„Consolidarea capacității instituționale a
asociației profesionale”, 8 iulie 2015 (53
participanţi)
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19.

20.

21.

Salonul „Studium”, publicaţiile cadrelor
didactice ASEM, ed. a III-a, Chişinău, R.
Moldova, 22 septembrie - 2 octombrie, 2015.
(251 participanţi)

Omagiu aniversar „Paul Bran – profesor,
manager”, fondator de şcoală economică,
Chişinău, R. Moldova, 25 septembrie 2015
(73 participanţi)

Lansarea cărţilor profesorilor Facultăţii
Contabilitate: Vasile Bucur: eminent om de
ştiinţă, promotor neobosit al cercetării la cea
de-a a 75-a aniversare: biobibliografie; Viorel
Ţurcanu: Profesor, savant, manager în cadrul
şcolii superioare: La cea de 70-a aniversare
şi 45 ani de activitate didactică şi ştiinţifică;
Profesorul universitar Alexandru Nederiţă la a
60-a aniversare; Ţurcanu Viorel, Mihăilă
Svetlana. Contabilitatea de gestiune & control
de gestiune; Culegerea Abordări teoretice şi
practice ale contabilităţii moderne, Chişinău,
R. Moldova, 29 septembrie 2015 (60
participanţi)
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22.

23.

24.

Suită de activităţi dedicate Săptămânii
Accesului Deschis: Inaugurarea Săptămânii
Open Acces cu genericul „Deschişi pentru
Colaborare; Prezentarea platformelor OA
„Accesul Deschis la informaţii ştiinţifice şi
tehnice pentru cercetători”; Ziua resurselor
OA pentru cercetători, studenţi, masteranzi,
doctoranzi: Cum utilizăm Accesul Deschis
pentru informare, instruire şi cercetare
(promovarea web site-ului BŞ a ASEM şi a
depozitului digital instituţional IREK-ASEM),
Chişinău, R. Moldova, 19-25 octombrie, 2015
(418 participanţi)

Campanie de promovare a lecturii şi
informării dedicată Zilei Internaţionale a
Tineretului „Informează-te, citeşte şi vei
reuşi!”, Chişinău, R. Moldova, 8-25 noiembrie,
2015 (209 participanţi)

Masă rotundă „Voluntariatul - calea spre
TINEri”, Chişinău, R. Moldova, 4 decembrie,
2015 (58 participanţi)
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Crearea de servicii noi şi facilităţi noi pentru utilizatori

Accesul on-line al publicului la informaţie de la toate terminalele amplasate în
bibliotecă
Informarea asupra documentelor
existente în alte sisteme prin
accesul INTERNET la bazele
de date din sistemele respective
Dezvoltarea
paginii
Web
www.lib.ase.md
Dezvoltarea
serviciului
de
Livrare
electronică
a
documentelor
Organizarea Expoziţiilor virtuale
Crearea
posibilităţilor
de
consultare
a
documentelor
electronice
Asigurarea accesului Internet
gratuit pentru public
Furnizarea serviciilor electronice
la cerere
Crearea
posibilităţilor
de
tehnoredactare şi copiere
Extinderea accesului liber la
colecţia în limbi străine, colecţia
Băncii Mondiale şi la colecţia
Centrului de Informare al Uniunii
Europene
Extinderea accesului liber la
colecţie în toate sălile de lectură
Diversificarea
ofertei
informaţionale
a
bibliotecii.
Aceasta este adresată utilizatorului
la
punctele de servire: Catalogul electronic (OPAC); Baze de date (EBCO, Elgar Online,
Oxford Online Products, Polpred, Gale Cengage Learning, Palgrave Macmillan
Journals, Emerald); manuale electronice ASEM
Dezvoltarea Bibliotecii digitale a publicaţiilor ASEM
Dezvoltarea Repozitoriului instituţional ASEM http://irek.ase.md
Digitizarea tezelor de doctorat.
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Modernizarea şi informatizarea bibliotecii
Obiectivul principal pentru 2015 a fost continuarea
derulării programului de informatizare a bibliotecii.
Pentru îndeplinirea scopului propus s-au realizat
următoarele activităţi:
reorganizarea şi arhivarea BD Tinlib cu
copierea
arhivelor
pe
serverul
bibliotecii;
efectuarea exporturilor de date din
Tinlib pentru conversia datelor în noul
sistem informatizat ALEPH;
organizarea activităţi de iniţiere IT
pentru angajaţi;
oferirea indicaţiilor practice (la cerere)
la utilizarea aplicaţiilor MS Word, MS,
Excel, Browsere Internet etc.;
studierea posibilităţilor Platformei PRIMO, pentru a fi pusă la dispoziţia
utilizatorului;
configurarea posturilor de
lucru;
asigurarea lucrărilor de
redactare
şi
de
tehnoredactare şi de
multiplicare
(proceseverbale, registru inventar,
afişe, invitaţii, borderouri,
permise
utilizatori,
etichete cod de bare, liste
bibliografice,
materiale
promoţionale etc.).
prelucrarea
publicaţiilor
editurii
ASEM
pentru
integrarea lor în Biblioteca digitală ASEM (26 titluri; CD);
prelucrarea tezelor de doctorat (10 teze);
efectuarea lucrărilor de tehnoredactare a materialelor promoţionale privitor la
activitatea bibliotecii şi serviciile oferite;
pregătirea şi multiplicarea materialelor necesare pentru organizarea
Săptămânii Accesului Deschis, activităţilor culturale şi ştiinţifice;
tehnoredactarea publicaţiilor Bibliotecii Ştiinţifice ASEM;
Dezvoltarea site-ului bibliotecii www.lib.ase.md;
actualizarea site-ului Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale
pentru
Învăţământul
Economic
superior
din
Moldova”
https://newinformationservices.wordpress.com.
întreţinerea paginii de prezentare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM în YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/BibliotecaASEM;
actualizarea blogului EIFL-OA Moldova http://eifloamoldova.wordpress.com/
întreţinerea paginii de prezentare a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
FACEBOOK.com https://www.facebook.com/biblioteca.asem.
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În anul 2015 s-au înregistrat 28983 de vizite virtuale pe site-ul bibliotecii.

Blogul EIFL-OA Moldova http://eifloamoldova.wordpress.com/ în anul 2015 a fost
vizualizat de 5137 ori (în anul 2014 - 6749). Au fost adăugate 28 posturi noi (arhiva
acestui blog - 79 de posturi). Cea
mai aglomerată lună din an a fost
octombrie, cu 1009 de vizite. Cei
mai mulţi vizitatori au venit din
Republica Moldova, România şi
Italia.
Site-urile de top care au făcut
trimitere la blog în 2015 au fost:
www.libruniv.usb.md;
www.lib.ase.md;
www.facebook.com;
www.abrm.md; http://www.idsi.md/
şi reţele private.
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Site-ul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic
superior din Moldova” https://newinformationservices.wordpress.com în anul 2015 a fost
vizualizat de 1107 (în anul 2014 - 1887 de ori). Au fost publicate 3 articole noi (arhiva
acestui blog - 26 articole). Cea mai aglomerată lună din an a fost mai, cu 292 vizite. Cei
mai mulţi vizitatori au venit din Republica Moldova, România şi Norvegia.

Administrarea reţelei locale
administrarea BD „Juristul” cu reînnoire săptămânală;
susţinerea reţelei locale de calculatoare a bibliotecii pentru o activitate eficientă a
tuturor serviciilor bibliotecii.
Actualmente, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM oferă acces la 15 baze de date (peste 35000
de reviste cu textul integral), majoritatea reprezentând resurse ştiinţifice licenţiate fulltext. Resursele propuse pot fi accesate urmând link-ul de pe pagina Web a Bibliotecii
ASEM http://lib.ase.md/. Accesul la resurse este oferit în cadrul reţelei de calculatoare
ASEM. Bază de date Academic Search Premier (resursa EBSCO) este o bază de date
multidisciplinară oferă textul integral a peste 4600 de publicaţii, inclusiv textul complet a
peste 3900 de titluri verificate de experţi (recenzate şi cotate ISI). Sunt disponibile
versiuni în format PDF începând din 1975 pentru peste o sută de publicaţii şi sunt oferite
referinţe citate care oferă posibilitatea de căutare în peste 1000 de titluri. Bază de date
Business Source Premier (resursa EBSCO) este cea mai utilizată bază de date pentru
căutări în domeniul economic şi social, oferind texte integrale din peste 2300 de reviste,
inclusiv texte complete din peste 1100 de titluri verificate de experţi. Această bază de
date oferă texte integrale începând din 1886 şi referinţe citate cu posibilitate de căutare
începând din 1998. Business Source Premier este superioară bazelor de date
concurente deoarece oferă texte integrale din toate domeniile afacerilor: marketing,
management, MIS, POM, contabilitate, financiar şi economie. Această bază de date este
actualizată zilnic în EBSCOhost.
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În afară de abonare la baze de date, Biblioteca
Ştiinţifică organizează anual acces la baze de
date ştiinţifice în regim de testare (Trialuri):
Gale Cengage Learning, care publică cărţi și
articole din reviste full-text: Small Business
Collection;
GVRL
–
Business;
Business
Economics and Theory; Business Insights: Global Business and Industry;

Resursele Palgrave Macmillan Journals: Economics;
Finance;
Business,Management;
Marketing;
Development and Global Studies.

Resursele Editurii Emerald –
baza de date multidisciplinară.

Statistica utilizării bazelor de date EBSCO indică o pondere mai mică în comparaţie cu
anul 2014 la toţi indicatori:
2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Căutări

14870

17801

15387

7500

10496

4021

5219

4405

Total Full Text

1572

2273

3491

1217

2580

1049

1995

1165

PDF Full Text

1255

1741

2174

955

1879

643

1449

719

HTML Full Text

314

531

449

248

699

401

524

443

Image/Video

3

10

16

11

2

5

22

3

Smart Link

59

267

58

14

123

87

29

36

Abstract

695

1199

1058

565

819

634

589

1992

Direcţia inovaţională - înregistrarea
revistelor ştiinţifice ale organizaţiei în
directoriu
Accesului
Deschis.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM are un rol
de
promovare
a
cunoştinţelor
economice din Republica Moldova în
mediul electronic global. Astfel, direcţia
inovaţională în activitatea Bibliotecii
Ştiinţifice ASEM devine înregistrarea
revistelor ştiinţifice în directoriul
Accesului
Deschis
şi
plasarea
permanentă a articolelor din reviste în
aceste platforme online.
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Obiectivele colaborării dintre Biblioteca Ştiinţifica ASEM şi Departamentul Ştiinţă:
creşterea clasamentului al instituţiei prin îmbunătăţirea criteriilor de eficienţă, stabilite de
CNAA (publicaţii, indicele de citare etc.); promovarea rezultatelor cercetărilor ale
instituţiei în mediului ştiinţific global; promovarea cadrelor didactice, cercetătorilor,
tinerilor absolvenţi, doctoranzi în comunitatea ştiinţifică mondială. Primul rezultat
semnificativ în această direcţie inovaţională a bibliotecii a fost înregistrarea revistei
“Economica” în
directoriul „OAJI” – Open Academic Journals Index:
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425. În anul 2015 revista “Economica” a fost
înregistrată în alte două baze de date: Electronic Journals Library http://rzblx1.uniregensburg.de/ și Universal Impact Factor http://www.uifactor.org/.
În prezent Biblioteca Ştiinţifică a ASEM deţine 124 calculatoare, dintre care pentru
utilizatorii 82; scanere – 4; printere – 13; laminator – 1.
Pe parcursul anului 2015 Centrul Multimedia a fost frecventat de 23351 utilizatori.
Numărul maxim de frecvenţe este de 3502 în luna mai. Frecvenţa lunară a utilizatorilor,
în comparaţie cu anii precedenţi este reprezentată în Tabel şi Fig.14.

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
3810
8290
8393 8402 6469 3195
5467
8835
10209
7525
4110
8801
9594 7413 8603 2570
6232
9429
10255
7485
4051
8404
9226 7246 8408 2806
6391
10516
11149
8526
2482
9352
10083 9403 8678 3265
5521
8162
7884
6819
1097
6993
6591 4305 6485 2213
3626
5502
4031
4613
1309
4817
4320 2827 4455 1210
3089
4523
4522
3054
1194
3478
2837 1697 3148 1160
1909
2597
3711
3147
996
3227
2732 1979 2906 873
1847
3527
3277
2871
1102
3400
2602 1993 3105 950
1896
3707
3658
2647
1396
2964
2564 1965 3698 906
1660
2389
3180
2903
1223
2534
3004 2000 3502 836
1563
2415
3406
2868

a.2005
a.2006
a.2007
a.2008
a.2009
a.2010
a.2011
a.2012
a.2013
a.2014
a.2015

4000
3500
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2000
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0

Figura 14. Vizite CM, 2014-2015
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Analizând acest indice, se poate menţiona că se observă o tendinţă de descreştere a
numărului de frecvenţe faţă de anii precedenţi. Totodată menţionăm că în lunile
februarie, mai, noiembrie şi decembrie indicatorul de frecvenţă este în creştere.
Un post de lucru pentru utilizator revine la 139 persoane (156 în anul 2014). Pentru
optimizarea funcţionării bibliotecii în sistem informatizat se impune o modernizare a
echipamentelor informatice în zona de circulație a colecțiilor.

Activitatea ştiinţifică şi inovaţională
Organizarea activităţii ştiinţifice. Activitatea ştiinţifică în Bibliotecă Ştiinţifică a Academiei
de Studii Economice se realizează în cadrul tuturor secţiilor în concordanţă cu profilul
activităţilor realizate şi cu programul activităţii ştiinţifice. Temele cercetărilor,
responsabilii, componenţa grupurilor sunt aprobate de către directorul bibliotecii.
Rezultatele activităţii ştiinţifice şi inovaţionale sunt prezentate în formă de rapoarte,
proiecte, documente reglementare, publicaţii, propuneri inovaţionale şi recomandări
pentru implementarea rezultatelor cercetărilor.
Managementul activităţii ştiinţifice şi inovaţionale este realizat de către directorul
bibliotecii. Organizarea cercetărilor ştiinţifice, formarea problematicii este realizată de
către directorul adjunct, care este responsabil de conţinutul, nivelul ştiinţific şi calitatea
lucrărilor realizate, precum şi pentru formularea recomandărilor în baza cercetărilor
efectuate în scopul implementării în practică.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM este integrată în 5 proiecte internaţionale: Centrul de
Informare Publică a Băncii Mondiale; Centrul de Informare al Uniunii Europene;
Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova); Proiectul „Servicii de informare
inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de
Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior,
realizat în colaborare cu Universitatea din Bergen; Proiectul TEMPUS „Servicii
Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor” la care participă şapte
biblioteci universitare din Republica Moldova.
În anul 2015 au fost realizate activităţi de cercetare şi asistenţa de specialitate cu
următoare tematică:
Managementul resurselor informaţionale şi documentare;
Biblioteca ASEM - arie de aplicare a strategiilor de marketing;
Crearea bibliotecilor digitale şi arhivelor electronice deschise;
Cultura informaţiei;
Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare.
În anul 2015 Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei s-a aflat
în procesul de modernizare, care a contribuit la dezvoltarea calităţii sistemului de
informare şi documentare. Direcţiile de înnoire au vizat extinderea accesului la informaţie
prin organizarea unui mediu adecvat proceselor specifice de studiu şi cercetare,
asigurând spaţii de informare la nivelul cerinţelor actuale şi ale nevoilor informaţionale.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM şi-a intensificat acţiunile de diseminare a experienţelor şi
practicilor de succes, organizând 3 întâlniri la nivel internaţional şi dezbateri profesionale
la nivel naţional.
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În primul trimestru al anului 2015 Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a realizat o cercetare de
natură calitativă cu tema: „Studierea necesităţilor profesionale ale bibliotecarilor
universitari din Republica Moldova”, având scopul evaluării oportunităţilor de dezvoltare a
serviciilor bibliotecilor şi de instruire a bibliotecarilor din universităţile din Republica
Moldova. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate în cadrul reuniunii conducătorilor
bibliotecilor universitare, care a avut loc în luna aprilie 2015.
În activitatea complexă ce se derulează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM se includ organic
şi alte preocupări şi implicaţii importante ce ţin de elaborarea strategiilor şi politicilor ale
SNB, CBN, ABRM, participarea la realizarea proiectelor în parteneriat: MISISQ,
Consorţiul REM şi altele.
Pe tot parcursul perioadei de raportare au fost transmise către ministere, departamente,
consiliile profesorale din facultăţi şi către Senatul ASEM informaţii şi analize privind
activitatea Bibliotecii ASEM:
Baza tehnico-materială a Bibliotecii ASEM şi asigurarea informaţională a
procesului de cercetare;
Biblioteca în contextul evaluării a activităţii educaţionale în cadrul ASEM;
Asigurarea procesului de instruire şi cercetare prin dezvoltarea unei baze
documentare şi de informaţi;
Integrarea resurselor digitale în spaţiul informaţional universitar;
Alinierea la standardele internaţionale a activităţii infodocumentare.
Direcţiile de activitate ale Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM au vizat multiple obiective de
asigurarea calităţii suportului infodocumentar pentru învăţământul universitar şi
cercetarea ştiinţifică avansată. Sistemul de Management al Calităţii în Biblioteca
Ştiinţifică ASEM în anul 2015 a vizat următoarele activităţi:
Implementarea Procedurii de proces „Controlul furnizării serviciului”
Implementarea Procedurii a sistemului de management al calităţii „Acţiuni
corective”.
Auditul privind respectarea prevederilor ISO 9001 şi Sistemului de Management al
calităţii ASEM realizat la 16 februarie 2016 s-a rezultat cu o acţiune recomandată de
către responsabili de proces verificat (Auditor principal – Mihail Cernavca, auditor –
Sergiu Baciu). Personalul a întreprins acţiuni corective şi a obţinut rezultate pozitive la
procesul observat.
Activitatea redacţională şi editorială a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM a fost axată pe
actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul bibliotecii www.lib.ase.md;
prelucrarea publicaţiilor editurii ASEM pentru integrarea lor în Biblioteca digitală ASEM
(26 titluri; 1 CD); editarea materialelor necesare pentru informare, activităţilor culturale şi
ştiinţifice; efectuarea lucrărilor de tehnoredactare a materialelor promoţionale privitor la
activitatea bibliotecii şi serviciile oferite. Au fost publicate 40 articole din revista
„Economica” în Open Academic Journals Index (OAJI) http://oaji.net/.
Numărul total de publicaţii – 30, inclusiv: monografii, manuale – 2; bibliografii – 4; articole
de popularizare – 12; contribuţii din monografii şi culegeri – 10; articole din reviste editate
în străinătate – 2.
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Cărţi publicate 2015:

Publicaţii
ASEM
2015
[CD].
Coord.
S.
GHINCULOV; realizare tehnică A. GUDIMA; D.
NICHIFOR. Ch.: ASEM, 2015. (Seria Biblioteca
digitală ASEM).
Conţine 26 publicaţii full text, editate la Editura ASEM
în anul 2015.

De la Luca Pacioli la contabilitatea modernă. Acad. de
Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. ; alcăt.: Silvia Habaşescu
[et al.] ; resp. şi coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM,
2015. – 100 p. ISBN 978-9975-75-733-1
Lucrarea prezintă bibliografia distinşilor profesori şi
cercetători ai Facultăţii Contabilitate a ASEM, reformatori ai
domeniului contabilităţii din Republica Moldova: prof. univ.,
dr. hab. Viorel Ţurcanu; prof. univ., dr. hab. Vasile Bucur;
prof. univ., dr. hab. Alexandru Nederiţa; conf. univ., dr.
Valentina Paladi, conf. univ., dr. Eudochia Bajerean.

Ion ŞPAC, Silvia GHINCULOV. Revista „Basarabia
economică” (1919‐1940): cercetare bibliografică. Bibl. Şt.
a Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală
„Andrei Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: [s.
n.], 2015 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al
ASEM). – 191 p. ISBN 978-9975-75-734-8.
„Basarabia Economică: revistă socială, economică, statistică
şi financiară” constituie o sursă informaţională de prestigiu
referitoare la perioada imediat următoare după Unirea
Basarabiei cu România din 1918. Creşterea economică şi
ridicarea nivelului de trai al populaţiei basarabene din
perioada
dată
constituiau
o
problemă
de
mare
responsabilitate. Studiul vine să fixeze evenimentele din ţinut, pe tot parcursul anilor
respectivi, să înregistreze toate aspectele de conţinut, toţi participanţii la evenimente etc.,
contribuind astfel la implementarea în circuitul ştiinţific a documentelor inserate în
paginile revistei. Prezenta lucrare bibliografică oferă informaţii preţioase, care permit
reconstituirea tabloului amplu al profilurilor economice din acea perioadă, al
preocupărilor agenţilor comerciali, proprietarilor şi micilor negustori, precum şi preţioase
date statistice referitoare la aceste activităţi.
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РАЙЛЯН, Елена, САВЧУК, Оксана. Инновационная
маркетинговая стратегия в деятельности научной
библиотеки. Кишинэу: ASEM, 2015. 217 с. ISBN 9789975-75-722-8.
Scopul acestei ediții a fost dezvoltarea unei strategii
inovatoare de marketing a Bibliotecii Științifice a ASEM ca
un instrument necesar pentru a promova crearea unui
sistem mobil, inovator, unic, competitiv de oferire a
produselor și a serviciilor informaționale de înaltă calitate,
pentru a maximiza satisfacerea nevoilor de informare ale
utilizatorilor.

Relaţiile ştiinţifice internaţionale, inclusiv
DATE
privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2015

Nr.
d/o

1.

2.

Numele,
prenumele,
gradul şi titlul
ştiinţific,
ale savantului

Repanovici
Angela, prof. dr.
ing., dr. marketing

Landøy Ane

Ţara şi
denumirea
organizaţiei în
care activează
savantul

România,
Universitatea
Transilvania din
Braşov

Norvegia
Universitatea din
Bergen
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Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
(realizarea proiectelor
comune, stagiu, participări
la manifestări ştiinţifice)
Reuniunea Internaţională
„Tendinţe noi în servirea
utilizatorilor bibliotecilor
universitare”, organizat în
cadrul Proiectului „Servicii de
informare inovatoare și durabile
pentru învățământul superior
din Republica Moldova”,
finanţat de Programul
Norvegian de Cooperare cu
Eurasia în domeniul
învăţământului superior,
realizat în parteneriat între
Academia de Studii Economice
din Moldova şi Universitatea
din Bergen.
Reuniunea Internaţională
„Tendinţe noi în servirea
utilizatorilor bibliotecilor
universitare”, organizat în
cadrul Proiectului „Servicii de
informare inovatoare și durabile
pentru învățământul superior
din Republica Moldova”,
finanţat de Programul
Norvegian de Cooperare cu
Eurasia în domeniul
învăţământului superior,
realizat în parteneriat între
Academia de Studii Economice
din Moldova şi Universitatea
din Bergen.

Termenul vizitei

27-29 aprilie 2015

27-29 aprilie 2015
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3.

Rydving Karin

Norvegia
Universitatea din
Bergen

Reuniunea Internaţională
„Tendinţe noi în servirea
utilizatorilor bibliotecilor
universitare”, organizat în
cadrul Proiectului „Servicii de
informare inovatoare și durabile
pentru învățământul superior
din Republica Moldova”,
finanţat de Programul
Norvegian de Cooperare cu
Eurasia în domeniul
învăţământului superior,
realizat în parteneriat între
Academia de Studii Economice
din Moldova şi Universitatea
din Bergen.

27-29 aprilie 2015

DATE
privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste
hotare în anul 2015

Nr.
d/o

Ţara, denumirea
organizaţiei
vizitate

Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
(realizarea proiectelor
comune, stagiu, participări la
manifestări ştiinţifice)

Letonia,
Biblioteca
Universităţii
Tehnice din Riga

Project management group
meeting în cadrul proiectului
Tempus „Servicii Informaţionale
Moderne pentru Îmbunătăţirea
Calităţii Studiilor” (MISISQ) cu
genericul „Raportarea
activităţilor din anul 2014.
Planificarea pentru anul 2015”

15-16 ianuarie
2015

România,
Academia de
Studii Economice,
București

Stagiu de cercetare la programul
„Managementul organizației”

1-30 aprilie
2015

Numele,
prenumele,
gradul şi titlul
ştiinţific,
Anul naşterii

1.
Gudima Ana

2.

3.

4.

5.

Ghinculov Silvia
doctor în
economie

Cheradi Natalia
doctor în
comunicare,
Gudima Ana

Lituania,
Biblioteca
Universităţii de
Medicină din
Kaunas

Ghinculov Silvia
doctor în
economie

Norvegia, SIU,
Oslo

Ghinculov Silvia
doctor în
economie

Franţa, QQML,
Paris
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Training Meeting în cadrul
proiectului Tempus „Servicii
Informaţionale Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor”
(MISISQ) cu genericul
„Studierea softului de biblioteca
ALEPH şi Primo”
Eurasia End Seminar, în cadrul
Proiectului „Dezvoltarea noilor
servicii informaţionale pentru
învăţământul economic superior
din Moldova”,
7th Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries
International Conference
(QQML2015), în cadrul
Proiectului „Servicii de informare
inovatoare şi durabile pentru
învăţământul superior din
Republica Moldova”

Termenul
deplasării

14-18 aprilie
2015

3-9 mai 2015

25-30 mai
2015
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6.

7.

Ghinculov Silvia
doctor în
economie

Lituania,
Biblioteca
Națională din
Vilnius

Ghinculov Silvia
doctor în
economie
Cheradi Natalia
doctor în
comunicare

România,
Biblioteca
Centrală
Universitară
„Mihai Eminescu”,
Iaşi

8.

Gudima Ana,
Sclifos
Constantin

Ungaria,
Biblioteca
Universităţii din
Debrecen

9.

Cheradi Natalia
doctor în
comunicare

Ucraina, ULA,
Kiev

10.

Railean Elena
doctor în
economie

Letonia, Riga

Management Meeting în cadrul
proiectului Tempus „Servicii
Informaţionale Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor”
(MISISQ)

25-28 iunie
2015

Cea de-a XXVI-a Conferinţă
Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România
„Biblioteca şi provocările epocii
digitale”

8-11
septembrie
2015

Staff training Meeting în cadrul
proiectului Tempus „Servicii
Informaţionale Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor”
(MISISQ) cu genericul
„Experienţe europene în
organizarea şi gestionarea
repozitoriilor instituţionale”
Vizită de studiu la Asociaţia
Bibliotecarilor din Ucraina în
cadrul Proiectului „Consolidarea
capacităţii instituţionale a
Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova”
Adunarea Generală EIFL

16-19
septembrie
2015

8-10
octombrie
2015

12-14
noiembrie
2015

Managementul şi marketingul în bibliotecă
Structura organizatorică, coordonarea resurselor umane şi perfecţionarea personalului.
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM are o structură organizatorică funcţională care răspunde
misiunii şi scopurilor sale. Îşi desfăşoară activitatea în trei locale, având 5 compartimente
de activitate specializată. În anul 2015, luna iunie a fost efectuată optimizarea structurii
bibliotecii prin lichidarea a trei secții și reducerea a 9 posturi (Anexa). La 1 ianuarie 2016
schema completă de posturi este de 48 posturi. Angajaţii au pregătirea profesională
adecvată rolului şi funcţiei pe care o îndeplinesc în condiţii de respectare a calităţii şi
termenelor stabilite de programele de activitate.
Activitatea de coordonare a resurselor umane în anul 2015 a fost continuată din punct de
vedere al calităţii comunicării şi al climatului socio-profesional dobândite pană în prezent.
La bibliotecă îşi desfăşoară activitatea 47,5 angajaţi: 4 la Biblioteca CNC, 47 salariaţi au
studii superioare, inclusiv de specialitate 38. La Biblioteca Ştiinţifică a ASEM activează
trei doctori şi un doctorand, şapte salariaţi participă activ la activitatea ştiinţifică şi
inovaţională. Activitatea s-a desfăşurat şi prin participarea la întrunirile profesionale şi
cursurile de instruire pe plan naţional şi internaţional.
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Profesionalismul lucrătorilor este dovedit de diverse funcţii în afara instituţiei noastre:
Preşedinte Consorţiului REM (S. Ghinculov); Membru Consiliului Biblioteconomic Naţional
(CBN); Lector sup. la catedra „Finanţe şi Asigurări” (S. Ghinculov); Lector la catedra
„Marketing şi logistică” (E. Railean), formator la Centrul de Formare Continuă (CFC) USM
(N. Cheradi). S. Ghinculov este membru în colegiul de redacţie a revistelor din România
„Ecoforum” şi „Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării”; „Confluenţe
Bibliologice” (Universitatea de Stat Bălţi). N. Cheradi este coordonatorul programului EIFLOA Moldova în reţeaua internaţională EIFL.net. şi vicepreşedinte ABRM. În comisiile
specializate ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova au activat în 2015:
N.Cheradi, N. Suvac, E. Railean, A. Gudima, A. Susarenco, S. Habaşescu, A. Amorţitu, I.
Nucuţă. Bibliotecarii de la ASEM au participat la elaborarea:
Propuneri pentru Programul „Crearea, dezvoltarea și valorificarea conținutului
digital din Republica Moldova” pentru anii 2016-2020;
Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci (SNB).
Repertoriu de lucrări, publicaţii şi activităţi ştiinţifice pe anii 2016-2017;
Proiect „Consolidarea capacității instituționale ABRM” cu suportul financiar al AO
IREX Moldova și al Programului Novateca;
Politica editorială și OA a revistei „Economica”.
În luna iunie 2015, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, dr. Silvia Ghinculov în baza
ordinului Ministerului Culturii a Republicii Moldova nr. 80 din 05.05.2015 a fost inclusă în
calitate de membru al Comisiei Republicane de Atestare a cadrelor bibliotecare – 2015.
La 23 Aprilie 2015 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a organizat activităţile
festive, prilejuite de consemnarea Zilei Bibliotecarului şi Zilei Mondiale a Cărţii şi
Dreptului de Autor (stabilită în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 189-V
din 8 februarie 2010). În cadrul festivităţilor au fost prezentate rezultatele Concursurilor
Naţionale: „Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2014” şi „Cele mai Reuşite Lucrări în
domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării”.
Premiul II la Concursul Național „Cele mai reuşite lucrări
ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării”, categoria „Biobibliografii” pentru publicația
Academicianul
Sergiu
Ion
Chircă,
Cavaler
al
Ordinului Republicii, la 80
de
ani:
[economist]:
Biobibliografie. Acad. de
Studii Econ. a Moldovei,
Bibl. Şt.; alcăt.: Silvia
Hăbăşescu,
Svetlana
Studzinschi;
resp.
şi
coord.: Silvia Ghinculov.
Chişinău: ASEM, 2014.
Premiul
III
la
Concursul
Național „Cele mai reuşite lucrări ale anului 2014 în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”, categoria
„Biblioteconomie şi ştiinţa informării” pentru publicația
Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii de şanse
în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", 12 dec. 2013. coord.: Silvia Ghinculov, Natalia
Cheradi; red. resp.: Constantin Crăciun. Chişinău: ASEM, 2014.
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Diplomă de excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru contribuţii
originale la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii,
pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate au fost conferite Tamara
Nistor, Maria Grabco, Galina Cemberji, Nina Sandu, Olga Secrieru, Iulia Doțen).
Participările la diverse întruniri profesionale au contribuit atât la acumularea unor
informaţii preţioase despre experienţele altor colegi din ţară şi de peste hotare din
domeniul informatizării bibliotecilor, problemelor de cooperare etc., cât şi la difuzarea
propriei experienţe de muncă.
Concursul Naţional „Teza de doctorat de
excelenţă a anului”, organizat pentru a cincea
oară de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare (CNAA), are ca scop dezvoltarea şi
stimularea
creativităţii
ştiinţifice
a
cercetătorilor. Obiectivele de bază ale acestei
competiţii intelectuale ţin de promovarea
cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse
domenii ale ştiinţei; stimularea activităţii de
investigaţie cu rezultate de valoare pentru
economia naţională; motivarea cercetătorilor
în vederea elaborării unor teze de doctorat de
calitate, ce corespund tuturor rigorilor ştiinţifice
şi
regulamentare;
sporirea
prestigiului
cercetătorului, ca reprezentant al valorilor

naţionale intelectuale. La ediţia actuală
al acestui concurs, care vizează cele
mai bune teze de doctorat ale anului
2014 (Hotărârea Comisiei de atestare
nr. 2/2 din 9 aprilie 2015), a fost creat
pentru prima dată şi un trofeu pentru
a-i menţiona pe laureaţii concursului.
Acesta, prin cele trei panouri unite pe
un postament, reflectă treptele de
formare continuă a specialiştilor de
înaltă calificare: studiile universitare,
de masterat şi studiile de doctorat, dar
şi
trei
piloni
fundamentali
ai
programului comunitar de cercetare şi
inovare „Orizont 2020”: excelenţă
ştiinţifică, poziţia de lider în sectorul
industrial,
provocări
societale.
De
asemenea, pentru prima dată, conducerea CNAA a luat decizia de a înmâna diplomele
de laureat a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”, precum
şi noile trofee în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent-2015”. Este un
loc potrivit, unde au fost concentrate performanţele anului din cercetare şi inovare, pentru
a aprecia într-o atmosferă de creativitate şi excelenţa în elaborarea tezelor de doctorat
cu realizări ştiinţifice importante.
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Potrivit Regulamentului, această competiţie intelectuală a derulat pe trei domenii: ştiinţe
socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii. Comitetul de concurs a
desemnat 12 teze de doctorat învingătoare din 36 lucrări, incluse în competiţie la
recomandarea comisiilor de experţi pe domenii. La compartimentul Știinţe socio-umane
CHERADI Natalia a devenit Laureat al Concursul Naţional „Teza de doctorat de
excelenţă a anului 2014”, Teza de doctor de excelenţă de gradul II.
Certificat de participare la ciclu de instruire privind dezvoltarea competenţelor de lider în
cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova” – Cheradi Natalia, Amorţitu Angela.

Premiul
II
pentru
lucrarea
„Academicianul Sergiu Ion Chircă,
Cavaler al Ordinului Republicii, la
80 de ani: Bibliografie”, în cadrul
concursului naţional „Cele mai
reuşite lucrări ale anului 2014 în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării”,
23
aprilie
2015.
Habaşescu
Silvia,
Studzinschi
Svetlana.
Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova acordată dnei Ecaterina Capcelea.
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Forurile ştiinţifice şi practice la care bibliotecarii de la ASEM
au luat parte în anul 2015:

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului,
conferinţei,
seminarului, mesei
rotunde

1.

Opera lui Mihai
Eminescu în Biblioteca
Ştiinţifică a ASEM

Serata literar-muzicală
„Un dor imens de
Eminescu”

Aprobarea Statutului
Clubului „Norvegia –
ţara fiordurilor” şi a
Programului şedinţelor
Clubului pentru anul
2015

Şedinţa Clubului
„Norvegia – ţara
fiordurilor” („Norway –
the Land of Fjords”) cu
generucul „Descoperă
Norvegia” în cadrul
Proiectului
„Dezvoltarea noilor
servicii informaţionale
pentru învăţământul
economic superior din
Moldova”

2.

3.

4.

Norvegia – ţara
fiordurilor

Curiozităţi despre
Norvegia
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Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara.
Data
desfăşurării
BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
15 ianuarie, 2015
BŞ a ASEM,
Secţia
Comunicarea
Colecţiilor,
Chişinău,
Republica
Moldova.
29 ianuarie, 2015

Şedinţa Clubului
„Norvegia – ţara
fiordurilor” („Norway –
the Land of Fjords”) cu
generucul „Descoperă
Norvegia” în cadrul
Proiectului
„Dezvoltarea noilor
servicii informaţionale
pentru învăţământul
economic superior din
Moldova”

BŞ a ASEM,
Secţia
Comunicarea
Colecţiilor,
Chişinău,
Republica
Moldova.
29 ianuarie, 2015

Şedinţa Clubului
„Norvegia – ţara
fiordurilor” („Norway –
the Land of Fjords”) cu
generucul „Descoperă
Norvegia” în cadrul
Proiectului
„Dezvoltarea noilor
servicii informaţionale
pentru învăţământul
economic superior din
Moldova”

BŞ a ASEM,
Secţia
Comunicarea
Colecţiilor,
Chişinău,
Republica
Moldova.
29 ianuarie, 2015

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)

Cebotari Aurelia

Suvac Natalia

Miron Tatiana

Straistar Larisa
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Impresii despre o
călătorie în Norvegia

Şedinţa Clubului
„Norvegia – ţara
fiordurilor” („Norway –
the Land of Fjords”) cu
generucul „Descoperă
Norvegia” în cadrul
Proiectului
„Dezvoltarea noilor
servicii informaţionale
pentru învăţământul
economic superior din
Moldova”

BŞ a ASEM,
Secţia
Comunicarea
Colecţiilor,
Chişinău,
Republica
Moldova.
29 ianuarie, 2015

Muntean Ana

Împreună facem
Internetul mai bun

Masă rotundă în cadrul
Campaniei de
informare „Împreuna
facem internetul mai
bun”

BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
10 februarie,
2015

Korcevskaia
Inna

DIB ULIM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
6 martie, 2015

Amorţitu Angela

BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova,
16 martie, 2015

Susarenco Ala

BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
16 martie, 2015

Nicuţă Ina

Consolidarea imaginii
bibliotecii universitare
prin colaborarea cu
Senatul Studenţesc

Codul educaţiei al
Republicii Moldova
nr. 152 din 17.07.2014

Documente elaborate
de Consiliul
Bibloiteconomic
Naţional

Parteneriatul dintre
Biblioteca Ştiinţifică a
ASEM şi Senatul
Studenţesc

Prezentarea cărţilor
preferate

Depozitul digital
instituţional ASEM –
IREK
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Symposia Investigatio
Bibliotheca, ed. a 7-a
„Biblioteca din
învăţământ în contextul
avantajelor şi
provocărilor lumii
digitale”
Seminar profesional
„Codul Educaţiei al
Republicii Moldova:
schimbări în sistemul
învăţământului
universitar”
Seminar profesional
„Codul Educaţiei al
Republicii Moldova:
schimbări în sistemul
învăţământului
universitar”
Masa rotundă „Schimb
de experienţă dintre
bibliotecile universitare
şi publice”
Dezbatere publică în
cadrul Campaniei
„BiblioASEMia: Cărţile
şi lectura sunt aripile
sufletului”, ed. a II-a
Reuniunea
internaţională
„Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor
bibliotecilor
universitare”, în cadrul
Proiectului „Servicii de
informare inovatoare şi
durabile pentru

Filiala „Ovidius”,
Biblioteca
Municipală „B. P.
Hasdeu”,
Chişinău,
Republica
Moldova.
17 aprilie, 2015
BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
22 aprilie, 2015
BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
28 aprilie, 2015

Amorţitu Angela

Amorţitu Angela,
Arutiuneanţ
Larisa,
Ceborari Aurelia

Gudima Ana
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învăţământul superior
din Republica Moldova”

13.

Cultura informaţiei:
Curricula orientată pe
segmente academice.
Tutoriale elaborate
pentru instruirea
utilizatorilor

14.

Dezvoltarea durabilă a
serviciilor
informaţionale pentru
învăţământ şi
cercetare economică:
rezultatele colaborării
moldo-românănorvegiene.

15.

16.

17.

18.

Proiectul „Dezvoltarea
noilor servicii
informaţionale pentru
Învăţământul
Economic superior din
Moldova”: rezultate
prezentate pe Web

Регистрация научных
журналов вуза в
Открытом Доступе
как инновационное
направление
деятельности
библиотеки

Innovative and
Sustainable
Information Services
for Moldovan Higher
Education. Evaluation
of Moldavian Libraries
System

Proiectul
„Consolidarea
capacităţii instituţionale
a ABRM”
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Reuniunea
Internaţională
„Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor
bibliotecilor”, în cadrul
Proiectului „Servicii de
informare inovatoare şi
durabile pentru
învăţământul superior
din Republica Moldova”
Reuniunea
Internaţională
„Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor
bibliotecilor”, în cadrul
Proiectului „Servicii de
informare inovatoare şi
durabile pentru
învăţământul superior
din Republica Moldova”
Reuniunea
Internaţională
„Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor
bibliotecilor”, în cadrul
Proiectului „Servicii de
informare inovatoare şi
durabile pentru
învăţământul superior
din Republica Moldova”
Reuniunea
Internaţională
„Tendinţe noi în
servirea utilizatorilor
bibliotecilor”, în cadrul
Proiectului „Servicii de
informare inovatoare şi
durabile pentru
învăţământul superior
din Republica Moldova”
7th Qualitative and
Quantitative Methods
in Libraries
International
Conference

Seminar de diseminare
a informaţiilor
„Proiectul
„Consolidarea
capacităţii instituţionale
ABRM”

BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
28 aprilie, 2015

Habaşescu
Silvia

BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
28 aprilie, 2015

Ghinculov Silvia

BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
28 aprilie, 2015

Cheradi Natalia

BŞ a ASEM
Chişinău,
Republica
Moldova.
28 aprilie, 2015

Railean Elena

International
Society for the
Advancement of
Science and
Technology,
Paris, Franţa.
26-29 mai, 2015.

Landoy Ane,
Ghinculov Silvia,
Repanovici
Angela, Cheradi
Natalia

BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
8 iulie, 2015

Amorţitu Angela
Cheradi Natalia
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Particularităţile
consumului
informaţional al
doctoranzilor în
procesul de cercetare
ştiinţifică

Revista „Basarabia
economică” - sursă
valoroasă pentru
cercetare economică”.

Mesaj de omagiere
pentru bibliotecarii
USARB

Arhivarea electronică
în bibliotecile
universitare: aspecte
legale şi de conţinut

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională
„Relevanţa şi calitatea
formării universitare:
competenţe pentru
prezent şi viitor”,
consacrată celor 70 de
ani de la fondarea
Universităţii Bălţene.
Secţiunea: Paletele
temporale ale bibliotecii
universitare
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională
„Relevanţa şi calitatea
formării universitare:
competenţe pentru
prezent şi viitor”,
consacrată celor 70 de
ani de la fondarea
Universităţii Bălţene.
Secţiunea: Paletele
temporale ale bibliotecii
universitare
Conferinţa de totalizare
a activităţilor prevăzute
în WP2 - eRepositories „Crearea
repozitoriilor
instituţionale –
oportunitate de
amplificare a vizibilităţii
universităţilor din RM în
spaţiul informaţional
global”

Crearea şi dezvoltarea
repozitoriilor
instituţionale în
bibliotecile universitare
din RM

Conferinţa satelit
„Biblioteci universitare
şi specializate:
partajare, colaborare şi
acces”

Dezvoltarea capacităţii
instituţionale ca
obiectiv strategic în
activitatea ABRM

Conferinţa satelit
„Biblioteci universitare
şi specializate:
partajare, colaborare şi
acces”
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ASEM, Chişinău,
Republica
Moldova.
25-26
septembrie, 2015

Ghinculov Silvia,
Cheradi Natalia,
Railean Elena,
Nicuţă Ina

Universitatea de
Stat „Alecu
Russo” din Bălţi,
Republica
Moldova.
23 octombrie
2015

Ghinculov Silvia

Universitatea de
Stat „Alecu
Russo” din Bălţi,
Republica
Moldova.
23 octombrie,
2015

Cheradi Natalia

Proiectul Tempus
– „Modern
Information
Services for
Improvement
Study Quality”,
USM, Chişinău,
Republica
Moldova.
30 octombrie,
2015

Gudima Ana
Cheradi Natalia

ABRM,
Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
4 noiembrie, 2015
ABRM,
Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
4 noiembrie, 2015

Gudima Ana

Cheradi Natalia,
Scherlet
Ecaterina
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25.

26.

27.

28.

29.

Transparenţă şi
uzanţe: Manualul de
politici şi proceduri
ABRM

Comunicarea ca mijloc
de relaţionare în
bibliotecile universitare

Valorificarea
conţinutului digital în
biblioteca universitar

Perfecţionarea
activităţii bibliotecilor
universitare în mediul
concurenţial actual.

Consorţiul REM parteneriat durabil
pentru asigurarea
accesului la conţinut
digital

30.

Mаркетинговая
стратегия как
инструмент
оптимизации
деятельности
вузовской
библиотеки.

31.

Cercetarea
multinaţională „Publicaţii
tipărite versus
electronice: preferinţele
utilizatorilor”

32.

Cadrul legislativ în
domeniul activităţii de
voluntariat

Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015

Conferinţa Anuală
ABRM „Biblioteci
dinamice: confruntări,
experienţe, succese”.
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională
„Integrare prin
cercetare şi inovare”
Atelierul
Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională
„Integrare prin
cercetare şi inovare”
Atelierul
Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională
„Integrare prin
cercetare şi inovare”
Atelierul
Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională
„Integrare prin
cercetare şi inovare”
Atelierul
Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională
„Integrare prin
cercetare şi inovare”
Atelierul
Biblioteconomie şi
Ştiinţe ale Informării
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională „Integrare
prin cercetare şi inovare”
Atelierul Biblioteconomie
şi Ştiinţe ale Informării
Lecţia publică
„Voluntariatul – calea
spre TINEri”, dedicată
Zilei Internaţionale a
Voluntarilor – 5
decembrie

ABRM, Institutul
Muncii, Chişinău,
Republica
Moldova.
5 noiembrie,
2015.

Cheradi Natalia

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie,
2015

Suvac Natalia

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie,
2015

Gudima Ana

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie,
2015

Cheradi Natalia

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie,
2015

Ghinculov Silvia

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie,
2015

Railean Elena

Universitatea de
Stat din Moldova,
Chişinău,
Republica
Moldova.
11 noiembrie 2015

Nicuţă Ina

BŞ a ASEM,
Chişinău,
Republica
Moldova.
4 decembrie 2015

Amorţitu Angela
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Participări fără comunicări:
1. The EIFL-IP webinar "The Marrakesh Treaty: a webinar for libraries", Consorţiul
Internaţional EIFL, Programul EIFL-IP, 14 ianuarie 2015.
2. The EIFL webinar “New website tour of Licensing Programme pages, Consorţiul
Internaţional EIFL, Programul EIFL-IP, 16 februarie 2015.
3. SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, ed. a 7-a „Biblioteca din învăţământ
în contextul avantajelor și provocărilor lumii digitale”. Departamentul Informaţional
Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Chişinău, R.
Moldova, 5-6 martie 2015.
4. Conferinţă Ştiinţifico-Practică „Biblioteca universitară în contextul schimbărilor
inovaţionale ale procesului educaţional şi de cercetare”, Universitatea
Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 24 martie 2015.
5. Training „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”,
ABRM, IREX, Novateca. Chișinău, 1-2 aprilie 2015.
6. Simpozion Ştiinţific „Anul bibliologic 2014 – Anul relansării și afirmării bibliotecii
publice ca centru comunitar”. Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, R. Moldova, 7 aprilie 2015.
7. Training Meeting în cadrul proiectului Tempus „Studierea softului de biblioteca
ALEPH și Primo”, Biblioteca Universității de Medicină din Lituania, Kaunas, 14-18
aprilie 2015
8. Salonul International de Carte pentru Copii si Tineret, ediţia a XIX-a. Centrul
International de Expoziţii MOLDEXPO, Chişinău, R. Moldova, 23-26 aprilie 2015.
9. Ziua Bibliotecarului, Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor, ABRM,
Chişinău, 23 aprilie 2015.
10. Training „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM”, ABRM,
IREX, Novateca. Chișinău, 29-30 aprilie 2015.
11. Masă rotundă „Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital”,
Universitatea de Stat din Moldova, IDSI, Chișinău, 5 iunie 2015
12. Training „Dezvoltarea proiectelor ABRM”, ABRM, IREX, Novateca. Chișinău, 2223 iunie 2015.
13. Training Aleph intergrated library system: System Administration (proiect
TEMPUS) Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF, Chişinău, 20-21 iulie 2015.
14. Training Aleph integrated library system: Cataloguing under the Tempus project
Modern Information Services for Improvement Study Quality, Chişinău, USMF,
22-24 iulie, 2015.
15. Atelier / Follow up: „Procedurile organizaționale interne ABRM”, ABRM, IREX,
Novateca. Chișinău, 29-31iulie 2015.
16. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a V-a, 2015. Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova, Chişinău, R. Moldova, 31 august – 5 septembrie 2015.
17. Training în cadrul proiectului Tempus „Modul Circulație ALEPH”, USMF,
Chișinău, 28-30 septembrie 2015.
18. Training Aleph intergrated library system: Serials, Tempus project Modern
Information Services for Improvement Study Quality, Chişinău,
USMF, 01-02
octombrie 2015.
19. Vizita de studiu la Asociația Bibliotecarilor din Ucraina, 8-10 octombrie 2015.
20. Training Aleph intergrated library system: Cataloging (proiect TEMPUS), USMF,
19-20 octombrie 2015.
21. Training Aleph intergrated library system: Primo mediul Front End (proiect
TEMPUS), USMF, 21 octombrie 2015.
22. Seminar „Terminologia în domeniul informatizării”, Biblioteca Centrală
Universitară a USM, Chişinău, Republica Moldova, 21 octombrie 2015.
23. The EIFL-IP webinar „Fair use, open norms and blurred lines”, Consorţiul
Internaţional EIFL, Programul EIFL-IP, 28 octombrie 2015.
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24. Conferința Satelit „Bibliotecile din învățământul profesional tehnic:
Redimensionare, renovare, afirmare”, Chișinău, Centrul de Excelență în
Construcții, 04 noiembrie 2015.
25. Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova „Biblioteci
dinamice: confruntări, experienţe, succese”, Chişinău, R. Moldova, 5 noiembrie
2015.
26. Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice, „Consolidarea Sistemului Naţional de
Biblioteci: Imperativ, Necesitate, Soluţii”, Biblioteca Naţională a RM, Chişinău, R.
Moldova, 2 decembrie, 2015.
Biblioteca ASEM oferă prin specialiştii săi şi prin instrumentele moderne de informaredocumentare o adevărată bază de practică de producţie a studenţilor de la Facultatea de
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. În anul 2015 au realizat practica de producţie 2
studenţi.
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Proiectele Bibliotecii Ştiinţifice ASEM în 2015
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM în anul 2015 a fost integrată în 5 proiecte internaţionale:
1. Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale.
Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale. În cadrul
programului „Biblioteci depozitare şi regionale” Banca
Mondială colaborează cu Biblioteca ASEM, care este un
partener activ în organizarea colecţiilor de publicaţii ale
Băncii, în diseminarea informaţiilor despre aceste publicaţii
şi în promovarea accesului pentru diferite grupuri de
utilizatori şi a asigurat accesul la biblioteca electronică a
Băncii Mondiale http://elibrary.worldbank.org.

2. Centrul de Informare al Uniunii Europene. În
anul 2015 Biroul de Publicaţii al Uniunii Europene
a livrat Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 95 exemplare
de carte şi a asigurat accesul la biblioteca
electronică a UE http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site.

3. Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru
Moldova). În afară de accesul la bazele de date EBSCO,
Biblioteca a negociat accesul pe baza de cotizaţie la
baze de date de publicaţii ştiinţifice (Elgar Online, Oxford
Online Products, Polpred, Gale Cengage Learning,
Palgrave Macmillan Journals, Emerald). Pe plan naţional,
Consorţiul promovează ideea de parteneriat pentru utilizarea
comună în condiţiile de criză a resurselor electronice. La moment, Consorţiul REM
include 18 biblioteci din Republica Moldova. Peste 40 de e-resurse de la 20 de furnizori
sunt disponibile prin intermediul programului EIFL - licenţiere. Portofoliul EIFL de resurse
licenţiate acoperă o gamă largă de domenii şi include reviste electronice şi colecţii de
cărţi electronice, şi baze de date bibliografice.
O direcţie importantă în activitatea Consorţiului REM este informarea permanentă privind
noile tendinţe în comunitatea biblioteconomică mondială. În anul 2015 membrilor
Consorţiului au fost trimise 450 scrisori, conţinând informaţii profesionale privind noutăţi
în tehnologii, perfecţionarea procesului de servire a utilizatorilor în bibliotecile de toate
tipurile. Au fost încheiate contractele pentru anul 2015 privind licenţele pentru membrii
Consorţiului REM: Elgar Online, Oxford Online Products, Polpred, Gale Cengage
Learning, Palgrave Macmillan Journals, Emerald etc.
Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor
Consorţiului REM către Compania editorială EBSCO Publishing este în proces de
realizare. Activităţile consorţiului REM s-au referit la: achitarea cotei anuale de
participare EIFL; achitarea cotizaţiei de membru REM; negocierea şi obţinerea licenţelor
pentru e-resurse.
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4. Proiectul TEMPUS „Servicii Informaţionale
Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor
este un proiect la care participă şapte biblioteci
universitare din Republica Moldova. Scopul
principal al proiectului este crearea e-Bibliotecii
pentru comunitatea academică a Republicii
Moldova, care va susţine procesul de instruire şi
de cercetare în conformitate cu cerinţele
internaţionale.
Infrastructura
sistemului
informaţional va fi creat şi integrat în Sistemul
Informaţional de Bibliotecă şi implementat în şapte
universităţi din Moldova. Acest lucru va asigura
sistemul de catalogare a documentelor conform
standardelor internaţionale, computerizarea procesului de achiziţie, circulaţie, căutare a
informaţiilor în e-catalog şi oferirea non-stop a accesului la resursele informaţionale
pentru utilizatorii locali şi la distanţă. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este
crearea e-repozitoriului instituţional pentru studii şi cercetare în calitate de produs arhivat
şi oferit în acces deschis pentru utilizatori. Această sarcină corespunde recomandărilor
UE privind politica Accesului Deschis pentru învăţământul superior şi cercetare. În anul
2015 a fost realizate activități de implementare a soft-ului ALEPH și a platformei PRIMO,
crearea repozitoriilor instituționale.
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5. Proiectul „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul
superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu
Eurasia
în
domeniul
învăţământului
superior,
realizat în colaborare cu
Universitatea din Bergen.
Acest proiect este unul de
tranziţie, în care s-a pregătit
o cerere de finanţare pentru
un alt mare Proiect pentru 3
ani şi care a fost depus la
SIU în noiembrie 2015. Noul
proiect
va
încerca
să
amplifice rolul în schimbare al
bibliotecilor universitare în era
informației digitale. Principale activități a proiectului:
A fost realizat un studiu național pentru a determina nevoile de dezvoltare a
bibliotecilor universitare, în scopul de a le reflecta în următoarea cerere de
finanţare.
Masa rotundă „Oportunităţi de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica
Moldova”, care a inclus prezentarea Raportului privind rezultatele sondajului
„Studierea necesităţilor profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova”
(prof. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania, Braşov, România),
dezbateri pe marginea raportului și identificarea subiectelor pentru noul proiect,
ASEM, 28 aprilie 2015.
Atelier „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”, care a avut
ca scop identificarea rolului bibliotecii în modernizarea învăţământului şi
promovarea ştiinţei în contextul actual, ASEM, 29 aprilie 2015.
A fost elaborat și depus pentru concurs la Eurasia Programme Proiectul
„Modernisation of academic library services in Moldova”.
Diseminarea proiectului la forurile internaționale și naționale.
În cadrul întâlnirii de finalizare a proiectelor „Eurasia End Seminar”, organizată de SIU la
Oslo Norvegia, 3-9 mai 2015 au fost prezentate public două rapoarte privind rezultatele
din cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul
economic superior din Moldova” (autori: Landøy Ane, Universitatea din Bergen,
Norvegia; Ghinculov Silvia, dr. în economie, Academia de Studii Economice, R. Moldova;
Repanovici Angela, prof. dr. ing., dr. marketing, Universitatea Transilvania din Braşov,
România).
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Anexe

Structura Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 2015
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Salariaţii Bibliotecii în anul 2015

Amorţitu Angela
Arutiuneanţ Larisa
Avanesean Tamara
Capcelea Ecaterina
Cebotaru Aurelia
Cemberji Galina
Cernei Tatiana
Cernolev Olga
Cervoneaşcii Ana
Cheradi Natalia
Cosimov Aurelia
Crivobloţchii Elvira
Doţen Iulia
Dragoman Liliana
Ghinculov Silvia
Golovco Parascovia
Gorcea Tatiana
Grabco Maria
Grecea Viorica
Gudima Ana
Hăbăşescu Silvia
Iarovaia Ala
Ipati Galina
Iurco Svetlana
Jeinova Larisa
Korcevski Ina
Lupan Lilia
Malţev Elena
Mândrescu Ludmila
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Melihov Valentina
Melnic Pavel
Miron Tatiana
Moldovan Ala
Muntean Ana
Namaşco Ala
Nica Lolita
Nichifor Doina
Nicuţă Ina
Nistiriuc Olga
Nistor Tamara
Olaru Dusea
Panceva Oxana
Pancratov Elena
Pascal Stela
Proca Aliona
Prohniţchi Stela
Pruteanu Natalia
Railean Elena
Sandu Nina
Secrieru Olga
Sîlii Natalia
Studzinschi Svetlana
Susarenco Ala
Suvac Natalia
Topal Sofia
Tudoreanu Liliana
Uncu Maxim
Vătămanu Maria
Vârlan Lidia
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Situaţie statistică în anul 2015
Nr.

Indice

2015

2014

I.
1

COLECŢII (total)
Titluri

279211
52183

279669
51733

2
3
3.1
3.2
4
4.1.
4.2

Cărţi
Periodice volume (reviste)
Periodice (titluri)
În limba română
Ziare volume
Ziare (titluri)
În limba română

251062
22844
853
191
943
42
26

252224
22254
850
192
905
46
28

5

Manuscrise

408

399

6
7

Autoreferate
Documente audiovizuale

1653
1380

1637
1359

8
9
10
11

Ştiinţifică
Didactică
Alte tipuri de documente după conţinut
Beletristică

84961
176280
1244
16726

84352
177528
1128
16661

12
13
14

În limba română
În limba rusă
În limbi străine

167350
85126
26735

165917
87231
26521

15
16
17

Valoarea totală a colecţiei (lei)
Fondul de schimb (ex)
Număr de metri liniari de raft

10646093,41
162
3843

10317132,9
116
3850

II.
1
1.1

ACHIZIŢII ÎN CURSUL ANULUI (total)
Titluri
În limba română

2763
560
172

4991
1840
570

2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Cărţi
Manuscrise
Autoreferate
Documente audiovizuale
Seriale volume
Reviste volume
Ziare volume
Număr de abonamente la ediţii periodice
În limba română
Numărul de titluri de reviste curente
Numărul de titluri de ziare curente

1983
9
46
21
704
666
38
70
33
51
19

4138
20
74
53
706
676
30
83
48
63
20
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7
8

Ştiinţifică
Didactică

1369
1190

1850
2837

9

Altele

139

81

10
11
11.1
11.2

În limba română (ex.)
În alte limbi (ex.)
În limba rusă
În limbi străine

2122
641
415
226

2648
2287
522
1765

12
13
14

Din buget ASEM (ex.)
Donaţii (ex.)
Valoarea totală a intrărilor (lei)

1649
724
372268,22

1547
3057
881367,01

15

Schimb de publicaţii (ex.)

162

125

III.
1
2

Eliminări (ex.)
Titluri
În limba română (ex.)

3221
110
689

7221
467
1684

IV.
1
2
3
4
5
6
7

UTILIZATORI
Utilizatori activi
Studenţi
Cadre didactice
Doctoranzi
Masteranzi
Alte categorii
Utilizatori nespecifici

11429
10320
8924
574
6
457
127
231

13332
11845
10697
480
11
227
216
214

V.

INTRĂRI UTILIZATORI

116589

120793

5.1

Vizite virtuale

28983

37000

VI.

186584

200304

1

ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA
DE DOCUMENTE
În limba română

161985

131846

VII.
1
2
3
4

ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR
Cereri primite
Împrumuturi acordate
Cereri adresate altor biblioteci
Împrumuturi acordate

159
159
157
157

15
15
355
270

VIII.
1
1.1
1.2
1.3

SERVICII CONTRA PLATĂ
Suma încasată (lei)
Servirea utilizatorului nespecific (lei)
Servicii Multimedia (lei)
Alte (penalităţi)

12786
4535
8011
240

15045
4605
10440
-

IX.
1
2
3
4
5

ACTIVITĂŢI CULTURALE
Activităţi publice
Expoziţii informative
Expoziţii tematice
Expoziţii virtuale
Alte expoziţii (pictură, foto)

26
64
160
3
3
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5
6
7

ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ
Frecvenţa în Sala de referinţe
Referinţe bibliografice complexe
Consultaţii
Cursul „Cultura informaţiei” pentru studenţii
anului I
Cursul „Cultura informaţiei” pentru masteranzi
Cursul „Cultura informaţiei” pentru catedre
Lucrări bibliografice

XI.

PUBLICAŢII

30

35

XII.
1
2
2.1
3
4

PERSONALUL
În echivalent norme întregi
Studii superioare
Studii superioare de specialitate
Studii medii
Personal care deţine grade de calificare

48
47,5
47
38
1
47

57
53,5
55
42
2

XIII.
1
1.1
2
3

FACILITĂŢI
Nr. total calculatoare
Nr. staţiilor pentru utilizatori
Nr. staţiilor cu acces la Internet
Capacitatea de primire (nr. de locuri în sala de
lectură)
Suprafaţa (m2)
Spaţiu per utilizator
Timp mediu de funcţionare pe săptămână (ore)
Procentul înregistrărilor catalografice în sistem
automatizat
Nr. de înregistrări în baza de date (total)
Înregistrări cărţi
Înregistrări articole
Înregistrări seriale
Înregistrări AV
Nr. de înregistrări în baza de date (anul 2015)
Existenţa accesului liber (procente din fondul
total de publicaţii)
Zile lucrătoare pe parcursul anului

X.
1
2
3
4

4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
11
XIV.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.
1.3
1.4
2
2.1

UTILIZAREA MIJLOACELOR FINANCIARE
Pentru dezvoltarea colecţiei (total)
(1.1+1.2+1.3+2)
Buget ASEM (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)
Achiziţii carte
Editura ASEM
Achiziţii seriale
Baza de date EBSCO
Baza de date Juristul
Donaţii
Schimb de carte
Cărţi achiziţionate în locul celor pierdute de
utilizatori
Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)
Achiziţie carte CNC buget, transfer BŞ ASEM
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4021
90
30572
72 grupe

4488
47
35489
109 grupe

52 grupe
6 catedre
5

20 grupe
5 catedre
1

124
82
124
350

115
85
115
365

1410
58
100

1450
0,1 m2
58
100

104301
45129
57078
750
1344
7915
98%

99785
42068
53673
2748
1296
4422
98%

283

290

(lei)
426037,65

(lei)
1031165,28

328709
74399,40
35456,70
148187
22400
6120
54719,14
25305,75
20549,34

447794,76
209429,56
68619,20
147516,00
18300
3930,00
509376,16
10742,62
18647,73

38900,65
12788

64551.74
38575.37
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2.2
2.3

Abonare periodice CNC
Donaţii CNC

4053
22059,65

6032
19944.37

XV.
1
2
3

SERVICII AUXILIARE
Scanare
Listare
Lucrări de legare şi copertare, restaurare

10000
20000
1417

11600
18500
1015

XVI.
1

INDICI MEDII
Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr.
utilizatorilor)
Frecvenţa per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor
lucrate)
Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr.
utilizatorilor)
Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. zilelor
lucrate)
Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / nr.
colecţiilor)
Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr.
utilizatorilor)
Indice de capacitate de primire (nr.
utilizatorilor / nr. locurilor de primire)
Intrări noi per utilizator
Intrări noi per utilizator (buget ASEM)
Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator (total,
lei)
Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator (buget
ASEM, lei)
Rata de înnoire a stocului (colecţia / intrări
noi)
Nr. de utilizatori per calculator
Media per titlu (total colecţie)
Media per titlu (intrări noi)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
XVII.
1
2
3
4

NORMA UNUI SALARIAT
Documente (nr. colecţiilor / nr. salariaţilor)
Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor)
Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. salariaţilor)
Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaţilor)
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10,2

9

412

542

16,3

15

659

898

0,7

0,7

24,4

21

37

37

0,24
0,14
37,27

0,37
0,12
77

29

34

101

56

139,4
5,4
5

156,8
5,4
2,7

5878
2455
3938
241

5227
2258
3744
249
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Publicaţiile Bibliotecii ASEM în anul 2015

1. AMORȚITU, Angela. Mesaj de felicitare dedicat aniversării de 138 ani a Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu”. In: Univers pedagogic. 2015, nr. 37(497).
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Secvenţe foto din activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM - 2015

Recreaţia literară „Citim Vieru” activitate dedicată aniversării a 80 de ani de la naştere,
Chişinău, R. Moldova, 13 februarie 2015
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Reuniunea Internaţională „Tendinţe noi în servirea utilizatorilor bibliotecilor universitare”,
organizat în cadrul Proiectului „Servicii de informare inovatoare și durabile pentru
învățământul superior din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de
Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între
Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. Chişinău, R.
Moldova, 27-29 aprilie 2015
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Masa rotundă cu genericul „Promovarea valorilor europene”, dedicată Zilei Europei,
Chişinău, R. Moldova, 7 mai 2015
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Eurasia End Seminar în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale
pentru învăţământul economic superior din Moldova”, Norvegia, SIU, Oslo, 3-9 mai 2015

Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 2015

74

2015

Ședinţa Clubului „Norvegia – ţara Fiordurilor”, consacrată Zilei Naţionale al Norvegiei,
Chişinău, R. Moldova, 15 mai 2015
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7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference
(QQML2015), în cadrul Proiectului „Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru
învăţământul superior din Republica Moldova”, Franţa, QQML, Paris 25-30 mai 2015
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Management Meeting în cadrul proiectului Tempus „Servicii Informaţionale Moderne
pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor” (MISISQ), Lituania, Biblioteca Națională din
Vilnius, 25-28 iunie 2015
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Salonul „Studium”, publicaţiile cadrelor didactice ASEM, ed. a III-a, Chişinău, R.
Moldova, 22 septembrie - 2 octombrie, 2015
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Lansarea cărţilor profesorilor Facultăţii Contabilitate: Vasile Bucur: eminent om de ştiinţă,
promotor neobosit al cercetării la cea de-a a 75-a aniversare: biobibliografie; Viorel
Ţurcanu: Profesor, savant, manager în cadrul şcolii superioare: La cea de 70-a
aniversare şi 45 ani de activitate didactică şi ştiinţifică; Profesorul universitar Alexandru
Nederiţă la a 60-a aniversare; Ţurcanu Viorel, Mihăilă Svetlana. Contabilitatea de
gestiune & control de gestiune; Culegerea Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii
moderne, Chişinău, R. Moldova, 29 septembrie 2015
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Întâlnirea cu Viceministrul Tineretului și Sportului Andrei Spinu de ziua TIneretului,
Euroclub ASEM, 15 noiembrie 2015
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