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Satisfacerea necesităților 

informaționale: 

Lectură 

Studiu 

Pregătire educativă 

Formarea aptitudinilor și 
semnificațiilor 



Subiectele 
sondajului 

Canalele de 
comunicare 

Utilizatorii 

Necesitățile 
informaționale 

Gradul de 
satisfacție 

Comporatament
ul informațional 



Scopul cercetării: 

• Identificarea scopurilor consumului 

informațional și a factorilor ce 

orientează informarea, alegerea 

produselor și serviciilor 

informaționale; 

• Stabilirea canalelor prin care este 

satisfăcută nevoia de informare; 

• Cercetarea percepției utilizatorilor 

cu privirea la eficiența diferitelor 

forme de activitate în biblioteca 

universitară; 

• Constatarea gradului de satisfacție 

a utilizatorilor privind calitatea 

serviciilor și a facilităților; 

• Determinarea celor mai eficiente 

metode de comunicare cu 

utilizatorii de informații. 

• Evaluarea necesităților 

informaționale ale utilizatorilor 

bibliotecii, identificarea scopurilor 

consumului informațional și 

gradul de satisfacţie a 

utilizatorului faţă de calitatea 

serviciile și a facilităților prestate 

de bibliotecă BŞ ASEM; 

Obiectivele cercetării: 



Chestionarul: 
 

 

• Chestionar online: https://docs.google.com/forms/d/1PR-

Zd0bDa6c2hEwIGyfDfZCQW0B91QxvsRTd7QwMzYg/edit; 
 

 

• Perioade de efectuare: 15 martie – 5 aprilie 2021; 
 

• Structura chestionarului: 15 întrebări, inclusiv: întrebări închise -1; 

deschise-3, semiînchise - 6, scalate cu răspunsuri ierarhizate - 5.  
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Analiza sondajului: 

Mărimea eșantionului: 165 de respondenți (110 studenți, 15 masteranzi, 

34 cadre didactice, 6 personal de execuție); 



Analiza sondajului: 
• 60,6% dintre respondenți cunosc despre bibliotecă  „de la profesori”; 

 

• Particularitățile comportamentului consumatorilor de servicii informaționale, vin 
la bibliotecă cu scopul: 

 - realizărea unui studiu eficient – 56,4%; 

 - în scopuri de cercetare – 49,7%; 

 - pentru informare  în domeniul interesat – 46,7%. 
 

• 54% respondenți - utilizează e-serviciile bibliotecii (site-ul bibliotecii, catalog on-
line, baze de date, cărți electronice, repozitoriu); 

• Cele mai populare surse de informare: catalogul electronic și Internetul – 
65,5%; 

• Gradul de apreciere a serviciilor şi produselor de biblioteca: 

 - consultarea și împrumutul de publicații – 4,4; 

 - serviciile electronice – 4,4; 

 - serviciile informaționale și de referințe – 4,3; 

• Gradul de satisfacției față de personalul bibliotecii - 4,5; 

• Gradul de satisfacția față de condițiile de lucru și calitatea serviciilor oferite de 
BȘ a ASEM - 4,4.  

 



Răspunsurile respondenților privind informația 

despre bibliotecă 



Opinia respondenților privind scopurile  
utilizării serviciilor bibliotecii 



Opinia respondenților privind beneficiile obținute  

în urma utilizării serviciilor bibliotecii și produselor bibliotecii 



Gradul de satisfacție privind facilitățile oferite 
 în Biblioteca Științifică ASEM 



Concluzii: 
 

• Din analiza sondajelor de evaluarea necesităților utilizatorilor bibliotecii ASEM în informație, 

      se pot     desprinde următoarele caracteristici: 

– BȘ ASEM constituie o structură multifuncțională în cadrul instituției ASEM, care satisfac 
diverse necesități informaționale și culturale ale tineretului studios și ale cadrelor didactice; 

 

– BŞ ASEM pune la dispoziţia utilizatorilor spaţii şi condiţii de confort, apreciate cu  4,39; 

 

– În perioada pandemică respondenții au dorit să obțină informația la distanță: prin poșta 
electronică – 73,3%; 

 

– Gradul de apreciere a serviciilor şi produselor de biblioteca au fost apreciate cu calificative: 
consultarea și împrumutul de publicații – 4,4; serviciile electronice – 4,4; serviciile 
informaționale și de referințe – 4,3; 

 

– Bibliotecarii deservesc cu promptitudine şi operativitate utilizatorii, aprecierea din partea 
utilizatorilor cu calificativul - 4,5; 

 

– Aprecierea activităţii bibliotecii realizată de către utilizatori este destul de înaltă, ceea ce 
demonstrează corectitudinea priorităţilor şi politicilor instituţiei, îndreptate spre satisfacerea 
față de condițiile de lucru și calitatea serviciilor oferite. Scorul mediu - 4,4; 

 

– Din partea utilizatorilor au fost înaintate propuneri de îmbunătăţire a infrastructurii şi dotării 
tehnice; de dezvoltare a resurselor informaţionale, perfecţionare a serviciilor, cuvinte de 
laudă, de mulţumire şi enunţate problemele. 

 



Experienţe frumoase, practici 

 de calitate şi poveşti reuşite la  

BȘ ASEM le puteţi afla pe  

www.lib.ase.md 

sau la Angela AMORȚITU 

amortitu@lib.ase.md 

Tel.: 022 402 964 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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