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Materialele promoționale actualizate 



Organizat  flash-mob„ Chemare la biblioteca” în 
cadru saptaminei Bibliotecii Științifice a UCCM 





Participat  la campanii naționale și internaționale 
de advocacy pentru susținerea Accesului Deschis 



Mediatizărea activităţilor organizate de bibliotecă 
pe toate canalele de comunicare 

Site-ul UCCM:     http://www.uccm.md/ro/ 
 
 
 
pag. WEB:       http://biblioteca.uccm.md/ 
 
 
 
 
mass-media:        ProCooperația 

 

http://www.uccm.md/ro/
http://biblioteca.uccm.md/


ProCooperația  
publicație republicană a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din 

Republica Moldova  





Parteneriat eficient 
 

 ( evenimente) 
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Colaborarea şi cooperarea  frumoasă şi fructuoasă între  Biblioteca 

Republicană Tehnico-Științifică a Institutului Național de cercetări 

Economice și Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist-Comerciale 

din Moldova  s-a stabilit de mai mulți ani și este un sprijin sigur al 

succesului în beneficiul comunității academice şi nu în ultimul rând,  

beneficiarului, utilizatorului. Acest sprijin  se bazează pe paradigma ,, A 

învăța ce este mai bun, mai eficient - unii de la alții” și reprezintă o cale şi 

o sursă sigură pentru a obține noi cunoştințe, idei, informații, resurse, 

experiențe, până la urmă - noi succese, noi performanțe.  

 



 

 

 

 

         

  

 Al  cincelea an consecutiv, conform Convenției de colaborare nr. 04/07-

06/2o14,  Biblioteca Universității  Cooperatist - Comerciale din  Moldova în comun 

cu Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică desfășoară activități de informare a 

utilizatorilor, pentru susţinerea şi promovarea valorilor educaţionale şi ştiinţifice, 

biblioteconomice, culturale şi sociale, prin mijloace profesionale specifice.  

Formele de colaborare: 

 organizarea în comun de evenimente, care intră în domeniul de interes; 

 efectuarea schimbului echivalent de publicaţii; 

 participarea reciprocă a bibliotecarilor la evenimente culturale şi ştiinţifice; 

 cooperarea reciprocă a resurselor materiale şi umane pentru derularea unor 

activităţi de interes comun; 

 schimb de experienţă, mese rotunde, orientate pentru dezvoltarea 

profesională în domeniu; 

 Comunicări; 

 utilizatori comuni. 

 



În cadrul Zilei Mondiale a Drepturilor 

Consumatorului Biblioteca Ştiinţifică 

UCCM în colaborare cu Biblioteca 

Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) şi 

catedra  "Merceologie Expertiză şi 

Marketing al mărfurilor" au organizat în 

incinta Sălii de lectură  Zi de informare  

Zi de informare 

2014  



 Scopul acestui eveniment a fost de a marca importanţa zilei pentru 

cunoaştere şi    protejare a drepturilor oamenilor în calitate de consumatori, 

abordând principiile de bază: dreptul la protecţie, dreptul de a fi informat, dreptul 

de a  alege, dreptul de a fi auzit, dreptul de a fi despăgubit, dreptul de a fi educat în 

calitate de consumator şi dreptul la un mediu înconjurător nepoluat. 



Evenimentul a fost important şi prin încheerea Acordului de colaborare 

practică şi ştiinţifică dintre Biblioteca Ştiinţifică UCCM şi Biblioteca Republicană 

Tehnico - Ştiinţifică, eveniment consolidat prin lansarea expoziţiei de achiziţie-

carte şi reviste ştiinţifice noi din fondul de carte a BRTŞ, prezentate de dle Elena 

Bordian, Directorul bibliotecii şi Nina Iacob, şef serviciu Relaţii cu publicul. 



"Standardele facilitează procesul 

de cercetare - inovare - dezvoltare“ 

2015  

  

Sub acest generic Biblioteca Republicană Tehnico - Ştiinţifică a desfăşurat 

lucrările mesei rotunde, organizate cu prilejul "Zilei Mondiale a Standardizării“, 

(14 octombrie), la care au participat cercetători, doctoranzi ai INCE şi un grup de 

studenţi din anul I a facultății  "Business şi administrare" UCCM, însoţiți de 

directorul Bibliotecii Ştiinţifice Raisa Şveţ. 



PROMOVAREA ȘI PROTECȚIA  PROPRIETĂȚII  INTELECTUALE: 

RESURSE, SERVICII, ACCES 

2016 

  

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate comunicările colaboratorilor 

Bibliotecii Științifice UCCM: 

1.  ”Calitatea serviciilor de bibliotecă - Imperativ al Sistemului de 

Management al Calității“, Raisa Șveț, director Biblioteca Științifică UCCM;  

2. ”Protejarea drepturilor de autor - obiectiv esențial în digitizarea 

documentelor“, Stela Tymofti, Maria Burcovschii.  

masă rotundă 



Informarea și protecția consumatorilor- 

imperativ al timpului.  

       Cu genericul "Informarea și protecția 

consumatorilor-imperativ al timpului“,  la 

data de 15-16 martie,  Biblioteca 

Republicană Tehnico-Științifică a etalat în 

Sala de lectură a Bibliotecii Științifice 

UCCM o vastă expoziție de publicații.  

La expoziție au fost expuse mai bine de 

250 de publicații valoroase din colecțiile  

BRITȘ: publicațiile Institutului Național 

de Cercetări economice, brevete, 

standarde, reviste. Expoziția a fost 

prezentată de Lucia Nistreanu, șef secție 

Comunicarea Colecțiilor.  

      Despre colecțiile bibliotecii, resursele informaționale, rezultatele cercetărilor 

științifice a Institutului de Cercetări Economice a comunicat  Dna Elena Bordian,  

Directorul Bibliotecii BRITȘ. 



 masa rotundă „Disiminarea informației științifice în societatea 
modernă” Open Access Week 2016 

27 octombrie 



Protecția și drepturile consumatorilor: între teorie și practică 
2017 

       La data de 15- 16 martie, în cadrul Zilei Mondiale a Protecției 

Consumatorului,  Biblioteca UCCM în comun cu Biblioteca Republicană 

Tehnico-Științifică au organizat  zi de informare și Masă rotundă cu 

genericul  Protecția și drepturile consumatorilor: între teorie și practică. 

 

La masa rotundă, utilizatorii bibliotecii au 

beneficiat de o lecție foarte captivantă  și  utilă 

prezentată de dl. S. Lelic, sef adjunct al 

Agenției Pentru Protecția Consumatorului. 

Discuțiile cu studenții s-au desfășurat pe 

subiectul  principiilor de bază cu privire la 

comportamentul și drepturile consumatorului. 



Zi de informare în colaborare cu Biblioteca Republicană 

Tehnico-Științifică    

   Cu genericul ”Cel informat este protejat”,  la 

data de 15 martie către Ziua Mondială a 

Drepturilor Consumatorilor, 

colaboratorii  Bibliotecii  Republicane 

Tehnico-Științifice au expus în Sala de lectură 

a Bibliotecii Științifice a UCCM o  amplă 

expoziție de documente valoroase: publicațiile 

Institutului Național de Cercetări Economice, 

brevete, standarde, reviste etc. 
 

Expoziția a fost prezentată de 
Evelina Jitari 



Promovarea site-ului bibliotecii BRTȘ în mediul academic 
UCCM 

Utilizatorii au fost informați despre catalogul online și posibilitățile 

de  consultare și împrumut interbibliotecar a publicațiilor. Astfel, web site-ului 

servind o punte de promovare și valorificare a patrimoniul științific al 

Bibliotecii  Republicane Tehnico-Științifice. 

În cadrul zilei de 

informare semnificativ a 

fost și momentul 

prezentării WEB - siteul 

bibliotecii (BRTȘ) de către  

Maria Popovici, sef secție 

Achiziție și prelucrare.  



 
2018 

29 mai 
Conferința științifico-practică ,,Biblioteca în era digitală: noi paradigme 

pentru educație și cercetare” am participat cu comunicarea 
„Parteneriate – opțiune de succes pentru biblioteci” 

  



       Performanțele nu vin din prima zi, uneori nici după luni și ani  de colaborare. 

Succesele devin mai vizibile după o anumită perioadă de conlucrare intensă, în comun. 

Astfel se îmbină colaborarea dintre  bibliotecile noastre, care nu este altceva decât o 

formă eficientă a parteneriatului de durată. 

Mulțumim pentru atenție! 

        
  

 

       


