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Subiectul studiului vizează 
rolul, importanţa şi 

modalităţile de încadrare a

bibliografiei cu toate 

normele sale

în spaţiul 

mediacomunicaţional

 Sunt examinate particularităţile şi sensurile noi ale bibliografiei care se intersectează şi care crează o nouă

realitate bibliografică, ce ar putea fi numită mediabibliografie.

 Partea aplicativă consemnează activitatea bibliografică a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, produsele căreia sunt

transferate în spaţiul mediacomunacţional pentru căutări eficiente de informaţii.

Obiectul comunicării



În noul spaţiu comunicaţional, numit mediacomunicaţional, două modalităţi de 

transmitere a informaţei se completează şi se influenţează:

cel tradiţional - cu documente tipărite:  
presa, radioul, televiziunea, 
cinematograful, scena teatrală...

cel modern – mediul virtual 
Internet, reţele sociale: 
Facebook, LinkedIn, 
Odnoklassniki, Twitter, 
Instagram, Pinterest;
YouTube; e- mail, telefoane 
mobile de toate generaţiile... 



Media-comunicare  şi modurile de transmitere a informaţiei 

au modificat 
radical câmpul 
comunicaţional 
al bibliografiei

ea obţinând noi 
sensuri, noi 
interpretări

în concordanţă 
cu diversitatea 

contextelor 
teoretice

creându-şi noi 
configuraţii de 

existenţă

Noile 
mijloace de 
difuzare a 
informaţiei

păstrând funcţia ei esenţială, cea de 

intermediar între informaţie şi om



S-ar părea că în condiţiile actuale activitatea bibliografică 
este impusă să-şi extindă spaţiul 

În realitate ea se localizează doar în biblioteci, termenul 
„bibliografie” fiind substituit de termenul „informaţie”. 
Faptul este motivat prin diminuarea autorităţii bibliotecilor, a 
prestigiului profesiei de bibliograf în societate. 

Teoreticienii nu cercetează la nivelul necesar posibilităţile mari 
ale bibliografiei ca instituţie socială independentă, ea fiind 
explicată ca „domeniu care are ca obiect de studiu principiile 
şi tehnicile de identificare, de descriere şi clasificare a 
documentelor”   
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 • în spaţiul 
mediacomuni 
caţional obţine 
noi 
particularităţi: 
caracter de 
masă, 
operativitate, 
interactivitate, 
accesibilitate 
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• bibliotecile 
trebuie să se 
adapteze şi să se 
dezvolte, să 
devină elemente-
cheie ale 
societăţii 
informaţionale 
prin organizarea 
şi distribuirea 
informaţiei 
electronice
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 • obligă bibliotecile 

să revizuiască 
unele scheme şi să 
regăsească noi 
echilibre: între 
local şi distanţă, 
între real şi virtual, 
între consumator şi 
producător. 
Creaţia, inovaţia şi 
cercetarea se 
realizează în reţea 
care, împreună cu 
accesul liber la o 
cantitate 
importantă de 
informaţii, duce la 
o circulaţie rapidă 
a ei



 TEHNOLOGIILE de informare şi comunicare obligă bibliotecile să revizuiască unele scheme

şi să regăsească noi echilibre: între local şi distanţă, între real şi virtual, între consumator şi

producător.

 CREAŢIA, INOVAŢIA ŞI CERCETAREA se realizează în reţea care, împreună cu accesul liber

la o cantitate importantă de informaţii, duce la o circulaţie rapidă a ei.

 TRANSFERUL DE PRODUSE BIBLIOGRAFICE în format digital extinde auditoriul de

utilizatori, duce, concomitent, la o satisfacere rapidă şi calitativă a cererilor de informare.

 Remarcăm două modalităţi de încadrare a bibliotecilor în spaţiul mediacomunicaţional.

 Realizând funcţia de cercetare, orientare, indicare bibliografică, bibliotecile utilizează un

număr impresionant de resurse informaţionale, cele electronice predominând la ora actuală.



SERVICII INFORMAŢIONALE  ONLINE



În susţinearea procesului de 
instruire şi cercetare sunt

elaborate şi expediate Bibliogafii
tematice, Webbibliografii,

elaborate la solicitările
utilizatorilor, necesare în procesul

didactic şi de cercetare

În anumite situaţii pentru
realizarea referinţelor tematice, de 
precizare a datelor de publicare, 
faptice se apelează la resurse

digitale. Un feedback constructiv 
consemnăm în acest caz prin 

intermediul serviciului Întreabă 
bibliotecarul 

Acoperirea informaţională a 
temelor de cercetare ştiinţifică se 

realizează în regim DSI 
(Diseminarea Selectivă a 

Informaţiei), care are menirea de 
a satisface cerinţele

informaţionale a unui grup de 
utilizatori, antrenaţi în acest

proces. Sunt efectuate/expediate 
cercetări în diverse baze de date 
electronice abonate de bibliotecă.

Experienţa Bibliotecii Ştiinţifice USARB adevereşte complet acest fapt



Asigurarea informaţională a 
grupului de manageri 

universitari în regim SDC
(Servirea Diferenţiată a 

Conducerii) – expedieri cadrelor 
manageriale a documentelor 
electronice, însoţite de pagini 

fultext, selectate din diverse baze 
de date, destinate organizării şi 

desfăşurării procesului didactic şi 
educaţional în şcoala superioară

Bibliotecile ocupă locul lor
binemeritat în spaţiul

mediacomunicaţional graţie
produselor

lor Informaţionale diverse şi
dinamice, care întâmpină la 

timp cerinţele utilizatorilor reali
şi potenţiali. Relaţionarea

personală a bibliotecarilor cu 
utilizatorii săi pe cale virtuală
este una foarte importantă şi

necesară în noile realităţi
existente. 

Biblioteca Ştiinţifică a 
Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi îşi livrează
serviciile informaţionale cu 

conţinut bogat şi bine 
structurat în spaţiul

mediacomunicaţional, oferind
acces la resursele sale, 
respectându-se normele

bibliografice: 



 Catalogul electronic PRIMO ExLibris, catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din RM -

instrumentul de nădejde în căutarea şi regăsirea informaţiilor. Partea componentă a BŞ USARB în

catalogul electronic constituie 439 330 de înregistrări bibliografice (http://primo.libuniv.md/)

 Repozitoriul Instituţional ORA USARB (http://dspace.usarb.md:8080/jspui/) înregistrează la moment 4 046

documente (1043 autori), având drept scop arhivarea resurselor electronice ale cadrelor didactice USARB. Serviciul

oferă acces la conţinuturile digitale ale publicaţiilor, prezervându-le pe termen lung. Grupul ţintă sunt toate categoriile

de utilizatori (cercetătorii, cadrele didactico-științifice, studenţii, masteranzii, doctoranzii) ai BŞ USARB.

http://primo.libuniv.md/
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


 Biblioteca digitală (http://tinread.usarb.md:8888/jspui/) conţine 1 337 de documente (curriculumuri ale

profesorilor USARB şi conţinuturi create de autori din afara instituţiei

 E-buletinul Achiziţii recente, structurat pe 11 domenii ale cunoaşterii, elaborat o dată la două luni,

conţine înregistrări bibliografice, care au fost şi continuă să fie expediate prin e-mail cadrelor didactice,

studenţilor de la cele trei cicluri de instruire (Licenţiat/Masterat/Doctorat)

(http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/achizitii-recente).

http://tinread.usarb.md:8888/jspui/
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/achizitii-recente


 Expoziţii informative – Achiziţii recente http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-
informative

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-informative


 Este un capitol al compartimentului Cercetare, care prezintă variantele electronice ale produselor

bibliografice:

 Bibliografiile publicaţiilor profesorilor universitari; bibliografii orientate spre valorificarea colecţiei de

carte rară a Bibliotecii; bibliografii locale (etnografice) biobibliografii editate în colecţiile:

 Bibliographia universitas; Facultas Biography-USARB; Personalităţi universitare bălţene;

Universitari bălţeni; Promotori ai culturii; Scriitori şi universitari; Doctor Honoris Causa; Vestigia

Semper Adora - instrumente necesare de informare şi documentare.

Activitatea editorială http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/cercetare/activitate-editoriala

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_rom.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_rom.pdf
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/cercetare/activitate-editoriala


 Participare la proiectele desfăşurate de Biblioteca Naţională a RM. BND Moldavica este concepută ca

o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Naţional „Memoria

Moldovei” http://www.moldavica.bnrm.md/despre.html. Contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB

constituie în jur de 100 documente.

 Produsul ştiinţific USARB a fost indexat de bibliotecari în 7 baze de date internaţionale, repozitorii, 

biblioteci deschise, cataloage şi platforme informaţionale: Zenodo (Comunitatea USARB), Ceeol, IBN, 

eLibrary.ru. OpenLibrary, Issuu, Calameo, Scribd, SlideShare.

 Indexările au contribuit la sporirea ratingului, vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor bălţeni, 

inclusiv prin aplicarea indicatorilor sciento-bibliometrici. 

 Subliniem în mod special platforma Calaméo, care oferă un confort de neegalat pentru a citi documentele. 

Publicaţiile sunt servite într-o formă optimă de graţie, vaste posibilităţi de personalizare (imagini de fundal, 

muzica de fundal, link-uri interactive. 

http://www.moldavica.bnrm.md/despre.html


CONCLUZII

 În contextul informaţional actual, administratorii, managerii de documente de pretutindeni ar fi bine să

formeze un tot întreg pentru a elabora strategii de orientare în marele univers informaţional, care ar

traversa spaţiul şi timpul şi ar evita o evoluţie stihiinică şi copleşitoare.

 Bibliografia ca infrastructură informaţională, care are ca obiect de studiu normele, tehnicile de

identificare, descriere, clasificare a documentelor se prezintă ca forţă reală în rezolvarea problemelor

din enorma şi diversa lume infodocumentară.

 Bibliotecile rămân şi în continuare a fi manageri şi furnizori principali de informaţii. Evident, că

bibliografia va evolua, se va constitui şi valorifica în condiţiile bibliotecilor. Rezultatele performante ale

activităţii bibliografice în biblioteci ar putea fi de folos şi pentru alte instituţii infodocumentare şi pănă la

urmă pentru crearea unui spaţiu mediacomunicaţional accesibil pentru toţi.

 Bibliotecarii cu competențele lor media vor ghida şi orienta şi în continuare utilizatorii pentru

orientare critică în spaţiul mediacomunicaţional.
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