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Biblioteca Generală „Tudor Roşca”
 Conform Hotărârii Guvernului RSS Moldoveneşti nr.276 din 17.08.1990, a fost
înfiinţată Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI, în cadrul căreia
a fost fondată una dintre principalele subdiviziuni – Biblioteca academiei – care,
ulterior, prin Hotărârea Senatului nr. 5 din 16.05.2012 a fost re-denumită în
„Biblioteca Generală „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI”.
 Biblioteca activează conform legilor şi actelor de reglementare în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării, informatizării şi protecţiei informaţiei emise
de organele de resort şi asigură cu documente şi informaţii procesul educaţional şi
ştiinţific.
 Biblioteca este o instituţie depolitizată, fără preocupări confesionale. Nu se admite
cenzura de stat oricare alta care ar limita dreptul beneficiarilor la informaţie.
Dirijarea administrativă a Bibliotecii îi revine Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI,
dar cea profesională este asigurată de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul
Culturii al Republicii Moldova, prin serviciile sale de specialitate.

Biblioteca Generală „Tudor Roşca”
 Structura organizatorică şi statele bibliotecii sunt stabilite în baza Structurii-cadru
aprobată prin Ordinul nr.70 al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
din 28 februarie 2013, la propunerea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a
MAI.
 Biblioteca are misiunea: asigurarea informaţională şi documentară a proceselor
educaţional şi ştiinţific; asigurarea accesului la informaţie, formează cultura
informaţională a beneficiarilor.
 Biblioteca realizează următoarele obiective.
 organizează si selectează colecţia de documente în conformitate cu profilul bibliotecii şi
necesităţile de informare ale utilizatorilor;
 constituie, menţine şi actualizează aparatul informativ - bibliografic;
 serveşte, informează şi documentează beneficiarii: studenţi, profesori, serviciul auxiliar;
 cooperează şi coordonează activităţile bibliotecii cu alte biblioteci şi centre informative în
vederea perfecţionării metodelor de informare a beneficiarilor.

Biblioteca Generală „Tudor Roşca”
 Completarea fondului este condiţionată de profilul Academiei, colecţiile existente, cererile
beneficiarilor şi resursele alocate pentru achiziţii.
 Se achiziţionează publicaţii din ţară şi străinătate, conform Programului Academiei, lucrările
corpului profesoral-didactic, se efectuează schimb de documente în original sau copii şi din
alte surse.
 Biblioteca realizează evidenţa şi prelucrarea documentelor conform standardelor şi
practicilor naţionale şi internaţionale în scopul constituirii şi actualizării aparatului
informativ-bibliografic, participă la constituirea cataloagelor naţionale.
 Asigurarea informaţională se realizează prin:
 organizarea colecţiilor documentelor de referinţă;
 crearea surselor de informare bibliografică adecvat profilului Academiei;
 asigurarea, servirea informaţională în regim cerere-ofertă (referinţe bibliografice);
 organizarea expoziţiilor de carte: zile de informare selectivă a beneficiarilor;
 asigurarea instruirii beneficiarilor în utilizarea surselor informaţionale şi strategiile de automatizare a
tehnologiilor de bibliotecă.

Biblioteca Generală „Tudor Roşca”
 Biblioteca în cifre:
 Suprafaţa totală: 391,5 m2
 4 săli de lectură, cu 82 locuri destinate utilizatorilor;
 Fondul total: 117528

 Numărul de titluri: 5993
 Numărul de utilizatori activi: 3393
 Baze de date: 1
 Numărul total de spaţii de lucru (calculatoare): 5
 Numărul de activităţi (expoziţii, prezentări de carte, întâlniri cu personalităţi
remarcabile): 103
 Personal total: 9

Biblioteca Generală „Tudor Roşca”: participare în cadrul în cadrul Proiectului
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

 Această prezentare trece în revistă activitățile din biblioteca noastră care
reprezintă replicarea ideilor și cunoștințelor acumulate pe parcursul activităților
de instruire organizate în cadrul Proiectului.
 Schimbul de idei și comunicarea a fost favorabilă în proiect și pentru acest fapt
mulțumim coordonatorilor.
 Din ceea ce am realizat pe plan instituțional:
 Strategia de dezvoltare a bibliotecii
 Am inclus subiecte noi în Cultura Informației
 Promovăm Accesul Deschis, am început lucrul asupra repozitoriului și înregistrarea
revistei, participăm la Săptămâna Accesului Deschis
 Discutăm problemele Bibliotecii la Senat
 Echipamentul primit din proiect este utilizat pentru mai multe scopuri
 Promovăm în toate subdiviziunile bazele de date care au fost abonate în cadrul
proiectului.

Biblioteca Generală „Tudor Roşca”: participare în cadrul în cadrul Proiectului
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

 Conducerea instituției noastre susține biblioteca în această colaborare
frumoasă.
 Vă mulțumesc încă o dată pentru toate oportunitățile și cunoștințele oferite
de acest proiect.

