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 În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din 
Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 
învățământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din 
RM, Universitatea din Bergen, Norvegia și Universitatea Transilvania din Brașov, 
România și coordonat de către ASEM,Republica Moldova, Biblioteca Științifică UST 
a remarcat succese evidente în domeniul modernizării serviciilor și elaborării 
strategiei. 

  A fost elaborată Strategia de Dezvoltare pentru anii 2017-2020, pe baza căreia 
a fost adaptat planul de activitate pentru anii 2017-2018. 

 S-a elaborat regulamentul-cadru de funcționare a bibliotecii, regulamentul nou de 
uz intern, organigrama. 

 BŞUST a participat activ la „Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2017”   
în cadrul căreia a fost invitată d-na A.Repanovici, prof., dr. ing., dr. în 
marketing, cu prezentarea “Cercetarea și comunicarea științifică, aspecte 
scientometrice”. 

 

  



  



 Ca urmare a acestei prezentări şi a participării Rectorului Universităţii la 

Workshopul din Norvegia s-a schimbat esenţial viziunea Administraţiei 

Universităţii privitor funcţionarea şi activitatea bibliotecii. 

 A fost reparată încaperea pentru personalul bibliotecii și alocată o sală care 

este preconizată pentru încă o sală digitală. 

  BȘUST a fost conectată la resursele informaționale: Web of Science, InCites, 

Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library, care au 

fost oferite gratis în cadrul proiectului, ceea ce a favorizat simţitor creşterea 

numărului de vizite la bibliotecă (de la 854 vizite la 1600). 

 În perioada ianuarie-mai 2018, pentru cadrele științifice, studenți, 

masteranzi, doctoranzi a fost organizată audierea cursurilor on-line de 

inițiere în Web of Science derulate de către Clarivate Analitics. 

 

 

 

 



 

 

 

 Au fost popularizate și alte platforme ca: Mendeley, Scopus, Google School. 

 A fost lansat serverul bibliotecii cu sistema informațională biblioteconomică 

automatizată KOHA... 



 KOHA- sistema informațională biblioteconomică 
automatizată. 

 CERINȚE 

 Server: 

 Debian sau Ubuntu Linux 

 Perl 

 Apache2 

 MySQL5 

 Client: 

 Calculator cu orișicare sistem de operare cu acces internet 

 

 



Posibilități KOHA 

 1. Interfață pentru bibliotecar și cititor 

  



Posibilități KOHA 

Posibilități avansate de căutare (inițial nu “înțelege” alfabetul kirilik) 

 



Posibilități KOHA 

1. Modulul de catalogalizare cu menținerea clientului Z39.5 (căutarea 

informației despre carte pe internet) 

2. Catalogalizarea după formatul MARC21 și USMARC 

 



 

 

Posibilități KOHA 

1. Interfața în mai multe limbi 

2. Posibilitatea de rezervare online 

3. Posibilitatea cititorului de a crea liste 

 de cărți pentru citire 

4. Crearea bibliotecii electronice 

 (postarea documentelor electronice) 



Posibilități KOHA 

 

 Sistema de evidență a cititorilor cu folosirea scanerelor de barcode pentru 

cărți și carnetele de cititor. 

 Sistemă de evidență a finanțelor. 

 Sistema de evidență a periodicii. 

 Posibilitatea de a lucra cu un număr infinit de subdiviziuni a bibliotecii 

 

 

https://www.google.com/search?q=barcode&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjD2efQzfPdAhVls4sKHXcTA20QsAR6BAgFEAE


 

 

 Se dezvoltă repozitoriul instituțional și livrarea electronică a documentelor. 

 Au fost plasate mesaje publicitare pe panourile de informare a Universității, 

pe sit-ul Universității, în KOHA, reviste și televiziune. 

 În acest context a fost organizat un sondaj cu genericul “BȘUST- servicii de 

calitate ’’ 

 



 În cadrul diversificării serviciilor de bibliotecă au fost organizate o serie de 

activităţi ştiinţifico-culturale ca: 

 Întâlnirea cu scriitorul, istoricul literar și omul politic din Republica Moldova, 

membru de onoare al Academiei Române (din 2003) și membru corespondent 

al Academiei de Științe a Moldovei (din 2012) Nicolae Dabija. cunoscutul 

scriitor a susţinut un discurs despre creația sa, tradusă și editată în peste 20 

de țări ale lumii, despre importanța studiului, a lecturii, a cărții în viața 

fiecărui student și a fiecărui om; a prezentat noua sa apariție editorială - 

romanul „TE BLESTEM SĂ TE ÎNDRĂGOSTEȘTI DE MINE”. 

 

 





  Întâlnirea cu poeta și savantul Alina Trofim, dr., conf. univ., care a prezentat 

cărțile sale de versuri  „Lumini din umbre” și  „Poeme din izvorul gândului”. 



 Concursului Național „Mediul local și Dezvoltarea Durabilă”, Ediția I, 2018 

 



  În încheiere țin să mulțumesc organizatorilor proiectului pentru posibilitatea 

de a participa în cadrul lui. 

 În urma desfășurării proiectului în activitatea  BȘUST au parvenit un șir de 

schimbări: 

• a crescut calitatea serviciilor prestate prin modernizarea lor; 

• a sporit interesul cercetătorilor științifici față de resursele bibliotecii datorită 

bazelor de date, oferite gratis în cadrul proiectului; 

• au fost inițiate acorduri de colaborare cu alte biblioteci universitare din 

republică cât și de peste hotare. 



Aduc mulțumiri organizatorilor proiectului:  

Anne Landoi, Universitatea din Bergen, Norvegia;  

Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov, România;  

Silvia Ghinculov, ASEM, Moldova, 

cât și colegilor pentru colaborare și schimb de experiență în cadrul proiectului. 

Mulțumesc mult!!! 


