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În bibliotecile mari din lume serviciile de referinţe

sunt prestate de oficii, secţiuni, care-şi desfăşoară

activitatea, de regulă, în încăperi separate, unde se

poate discuta cu utilizatorul într-o atmosferă de

bunăvoinţă şi amabilitate pentru a identifica

necesităţile acestora, a stabili nivelul culturii

informaţiei şi nu numai.

Serviciile de referinţe tradiţionale sunt dotate cu o

multitudine de resurse informaţionale tipărite şi

moderne, gestionate competent de bibliotecarii de

referinţe pentru a oferi răspuns la cererile

utilizatorilor.
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Internetul cu toate posibilităţile

sale este un rezervor de informaţii

nestructurate, multe inexacte chiar,

dar cu toate acestea este puţin

probabil că utilizatorii vor renunţa la

Internet. Acesta oferă o autonomie

nelimitată în modul de selectare şi în

disponibilitatea surselor de informare,

ele fiind şi foarte convenabile.



Serviciile de referinţă la distanţă sunt

serviciile care prin instrumente de referinţe

în format electronic, plasează răspunsuri în

orice localitate.

Pentru asigurarea unor servicii de referinţe

electronice de calitate sunt necesare

echipamente adecvate, conexiuni rapide şi

formarea bibliotecarilor cu privire la

realizarea unor astfel de servicii.



În funcţionarea cu succes a serviciilor electronice la

distanţă un rol esenţial revine comunicării, care conform

unor autori trebuie să includă în sine relaţii amabile cu

utilizatorii (poate nu întotdeauna răspunsurile sunt

absolut exacte şi multaşteptate, dar utilizatorul preţuieşte

foarte mult atitudinea bibliotecarului, formele de

adresare elevate).

SERVICIILE DE REFERINŢĂ LA DISTANŢĂ



utilizatorii apelează la serviciile bibliotecii în orice

moment

excluderea unui

interviu direct cu 

utilizatorul (luxul

comunicării) pentru

a preciza momente

neclare (solicitările

conţin informaţii

insuficiente) şi

pentru a obţine

informaţii

suplimentare se 

cheltuie timp.

solicitările utilizatorilor se înregistrează şi se 

păstrează timp îndelungat (se poate reveni la ele în

orice moment). 

răspunsurile sunt operative. 

înregistrarea a noi beneficii pentru imaginea

serviciilor de referinţe. 

Dezavantajele



Sec. 21

Se adaugă cunoştinţe de accesare a

documentelor online în toate site-urile

posibile, baze de date, repozitorii etc.,

experienţe privind operarea în reţea,

abilităţi tehnice, instruire biblioteconomică

în dependenţă de noile tehnologii utilizate

în serviciile de referinţe



SOLICITAREA

întrebări simple, 

întrebări mai complexe

întrebări care necesită

cercetări bibliografice de 

lungă durată. 

ETAPE ŞI STRATEGII DE CĂUTARE



DISCUŢIA

 interviul bibliotecarului de 

referinţe cu utilizatorul



 Cataloagele bibliotecii (tradiţionale şi elecronice),

 Enciclopediile, dicţionarele (tipărite sau online),

 Bibliografiile,

 Internetul,

 Sursele de referinţă,

 Baze de date, pagini Web, motoare de căutare

STABILIREA STRATEGIILOR 

DE CĂUTARE. 



RĂSPUNSUL

Oral

Scris



REFERINŢELE





 Documentele tradiţionale

 Documentel electronice

 Documente oficiale

 Enciclopedii

 Dicţionare generale şi specializate

 Bibliografii universale

 bibliografii specializate

 Biobibliografii

 Bibliolexicoane

 Vocabulare

 Repertorii de nume, de statistici etc.

 Anuare

 Tratate

 Sinteze

 Rapoarte etc.

COLECŢIA DE REFERINŢE



v

ocupă un spaţiu întins;

nu conţin întotdeauna informaţii recente;

creşte rapid preţul de achiziţionare;

 sunt uşor de folosit (concentrează informaţia cea

mai esenţială);

 pot fi folosite simultan mai multe documente;

pentru comparaţia informaţiei;

 informaţiile sunt mai bine ordonate.



COLECŢIA OFICIULUI 

DE REFERINŢE

A BŞ USARB

Enciclopedii, dicţionare, 

bibliografii, biobibliografii

Seriale



Eficacitatea serviciilor de referinţe depinde de comunicarea şi

promovarea lor prin utilizarea unui marketing de bibliotecă, în

care, conform părerilor cercetătorilor, publicitatea şi produsul

joacă rolul important.

Utilizatorii trebuie să fie bine informaţi despre tipologia,

avantajele serviciilor de referinţe, despre sursele informaţionale

disponibile.

SERVICIILE DE REFERINŢE

A BŞ USARB



Modalitatea cea mai eficientă de

promovare a serviciilor de referinţe

este pagina Web a Bibliotecii,

urmată şi de alte activităţi:

prezentări de documente, materiale

promoţionale online şi tipărite, care

vor fi puse la dispoziţia tuturor chiar

de la intrare în servicii/oficii.

http://libruniv.usarb.md



Tranzacția de referințe

şi formarea culturii

informaţiei utilizatorilor

 imprimarea informaţiilor din Internet şi

baze de date (EBSCO, OpenEdition,

eLlibrary, SpringerLink, CEEOL,

Research4Life etc.)

 realizarea serviciilor de referinţe la

distanţă

 imprimarea buletinelor de cerere şi a

listelor tematice din catalogul electronic

 prezentarea expoziţiilor informative şi

tematice

 completrea şi redactarea bazei de date

analitice (ALEPH) şi a fişierului de

autoritate

 elaborarea, actualizarea materialelor

promoţionale

 colaborare la elaborarea bibliografiilor



Marketingul

seviciilor de referinţă 

în BŞ USARB

 Expunerea ofertelor pe pagina Web a

Bibliotecii (http://libruniv.usarb.md);

 Ture ghidate cu utilizatorii începători;

 Cursul Cultura informaţiei promovat

pentru studenţii anului I;

 Asistenţa informaţională obişnuită de

fiecare dată când utilizatorul apelează

la serviciile Oficiului;

 Activităţi speciale de informare, care

cuprind şi popularizarea serviciilor de

referinţe: Zilele catedrei, Lunarul

studenţilor de la ciclul I de instruire /

Masterandului / Doctorandului;

 Elaborarea materialelor promoţionale



 Plasarea serviciilor pe Web

 Furnizarea gratuită a referinţelor

 Răspunsurile sunt oferite în decurs de 2

zile lucrătoare

 Grupul-ţintă – utilizatori reali ai Bibliotecii

http://libruniv.usarb.md/index.ph

p/ro/servicii/intreab-bibliotecarul



https://www.youtube.com/watch?v=4RmiExHbYy0&ab_channel=Bibl

ioteca%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83USARB

Acest videotutorial 

vine în ajutor 

utilizatorului aflat la 

distanţă în utilizarea 

mai rabidă şi mai 

eficientă a serviciului



http://primo.libuniv.md/

 Cărţi,

 Articole,

 Teze,

 Reviste,

 CD-DVD,

 Repozitorii Instituţionale,

 Resurse externe globale: baze de

date EBSCO, Primo Central Index,

 Documente în acces deschis etc.



Schimbările din societatea informaţională au creat noi interpretări ale

serviciilor de referinţe, în care sunt implicaţi şi bibliotecarii, şi

managerii, şi utilizatorii. Resursele electronice prin noutatea lor rapidă şi

potenţial capătă o valoare incontestabilă.

Activitatea bibliotecilor în ultimii ani se confruntă cu impactul

devastator al Covid-19, care a dus la o scădere colosală a prezenţei fizice

a utilizatrilor în Bibliotecă.

Oricum bibliotecarii de referinţe în condiţiile actuale trebuie să ţină

piept solicitărilor tot mai complicate ale utilizatorilor (în mare parte

online), angajându-se într-un proces de formare profesională continuă

pentru a efectua o asistenţă informaţională ireproşabilă în găsirea şi

evaluarea informaţiei şi cultivarea unei culturi a informaţiei adecvate.

Serviciile de referinţe au o importanţă esenţială în realizarea funcţiei

de bază a bibliotecii contemporane, cea de informare, consumul de

informare fiind cel mai important tip de activitate în societatea

informaţională şi a cunoaşterii.
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