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Promovarea online a cărții: principii şi strategii

Biblioteca a avut, întotdeauna, un rol decisiv în evoluția societăţii prin dezvoltarea ei ca

un serviciu public de asigurare a accesului la lectură şi a interesului pentru informare. În

această ordine de idei, vom menţiona că promovarea cărţii, cât şi a informaţiei reprezintă

activităţile esențiale pe care se bazează activitatea unei biblioteci.

Cartea și lectura au fost şi vor rămâne elementele

principale ale bibliotecii.

Chiar dacă tehnologiile moderne au ajuns în secolul al

XXI-lea prioritare pentru omenire şi pot contribui la

îmbunătăţirea calității vieții, dar numai în condiţiile în care

sunt utilizate adecvat, totuşi, de multe ori se apelează la

carte pentru a găsi informaţii veridice.



Secolul tehnologiilor informaționale a deschis o cale

nouă în dezvoltarea omenirii, în acest context, a apărut

necesitatea promovării online, care a devenit prioritară și

s-a înscris, perfect, în contextul general al conceptului

actual de acces deschis la informații.

Promovarea online este un termen din ce în ce mai utilizat de oamenii de marketing şi nu

numai. În biblioteci, bunăoară, ea oferă noi oportunităţi de promovare a colecţiei, totodată,
presupune o creştere a numarului de utilizatori.

Online este viitorul! Extinderea în mediul online este absolut necesară în zilele de azi,

prezența online reprezentând cartea de vizită pentru cei care sunt mereu în căutarea

informațiilor.



Termenul promovare provine de la latinescul promoveo, care înseamnă a mişca înainte, a

face să înainteze, a dezvolta, a progresa. Această opinie este preluată de specialiştii din

Europa şi din America. Promovarea este un cuvânt utilizat frecvent în contextul economiei

de piaţă, considerat de mulţi ca fiind secretul succesului în afaceri. În acest sens, prin

promovare se înţelege efortul făcut de o organizaţie, instituție pentru a-şi prezenta oferta

într-o lumină favorabilă, astfel încât să vândă cât mai mult şi mai repede.

Cuvântul online înseamnă starea unui dispozitiv hardware sau a

unui computer care este conectat la o reţea de calculatoare

locală şi poate accesa informaţia din aceasta, fiind recunoscut de

serverele furnizorului de servicii. Acesta poate să acceseze

diverse informaţii din reţeaua respectivă sau din reţeaua Internet.

Termenul se referă şi la starea activă a serverelor. (Dicționar de

biblioteconomie și știința informării)



În orice bibliotecă din lume promovarea online a cărţii se face în mod diferit, însă are acelaşi

obiectiv: identificarea clară a nevoilor documentare ale utilizatorilor, în concordanţă cu

misiunea bibliotecii.

Astfel, pentru a determina ineracțiunea constantă cu

cititorii bibliotecile s-au axat pe ideea promovării

online a resurselor informaționale. Această formă de

promovare a devenit una de bază în dezvoltarea și

continuitatea activității bibliotecilor.



Actualitate şi pertinenţă – principiu ce presupune ideea contunuității, ce este 
actual; important, care corespunde momentului prezent, de importanță majoră, 
care se raportează exact la tema abordată. 

Necesitate – principiu ce denotă selectarea resurselor informaționale necesare 
pentru asigurarea plenitudinii în aspect tematico-tipologic, necesar pentru 
actualizarea informațiilor din unele domenii.

Accesibilitate – principiu ce presupune uşurința de a ajunge la locul destinat, 
posibilitatea de a fi accesibil, de a avea acces deschis la informaţii, navigare şi 
interacţionare cu webul.

Vizibilitate – principiu ce reliefează distanță maximă până la care un 
document este vizibil, coerență, exactitate și mod de a vedea oriunde postarea
dorită. 

Disponibilitate - deschis, cu posibilitatea de a citi, descărca, copia, lista, utiliza
și distribui documentele, cu condiția respectării drepturilor autorului. Informaţia
poate fi obţinută fără părăsirea biroului, cea ce contribuie la reducerea distanţei
între utilizator şi producător.

Principii de promovare online:



Astăzi, schimbarea înseamnă, ieşire din rigiditate, găsirea unor soluţii, ea înviază speranţe,

făgăduind performanţă şi calitate. Promovarea online a cărţii şi a lecturii se racordează la

specificul şi tradiţiile fiecărei biblioteci, tendințele de dezvoltare și tipul de utilizator.

Orice bibliotecă îşi are strategia sa de dezvoltare şi

promovare online a colecţiei. Scopul Strategiei constă în

stabilirea direcţiilor prioritare de consolidare şi

modernizare a Bibliotecii şi a procedurilor de realizare.

Concretizarea strategiei şi a managementului strategic

conturează dezvoltarea instituţiei, în așa mod, de

conţinutul lor depinde eficacitatea sistemelor din care fac

parte.



 Strategia de selectare (actualitatea şi pertinenţa informaţiilor cuprinse; conţinutul

documentului, domeniul tratat, adâncimea subiectului abordat, caracterul exhaustiv);

 Strategia de combinare (resurse informaţionale, publicaţii în serie, resurse media);

 Strategia de dezvoltare (dezvoltare a abilităților creative, dezvoltare a metodelor de

marketing pentru promovarea online a resurselor informaționale);

 Strategia de corespundere cu serviciile oferite (satisfacerea deplină a necesităţilor

informaţionale ale utilizatorilor) (în BȘ USARB: satisfacerea deplină a cerințelor complexe

ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori);

 Strategia de integrare cu alte platforme (promovarea în Acces Deschis a produsului

ştiinţific a comunităţii academice);

Strategii de promovare



 Strategia de distribuire în reţelele sociale (Facebook, Odnoklassniki, Twitter,

Instagram);

 Strategia de măsurare a vizibilităţii (analiza datelor statistice de utilizare a

resurselor).

De fapt, se poate menţiona că strategiile de promovare online a resurselor informaționale

depind de modul de organizare al bibliotecii, cerințele utilizatorilor și domeniile de

cercetare.

Spre deosebire de alte biblioteci, BȘ USARB are strategia sa de promovare online a

colecției. Ea oferă asigurarea accesului la tehnologiile moderne, crearea de noi

instrumente de lucru şi servicii, care să permită acordarea unui sprijin curricular la toate

nivelurile academice şi învăţarea pe tot parcursul vieții.

Strategia de dezvoltare a BŞ USARB conţine viziunea, misiunea, direcţiile strategice,

planul de acţiuni şi monitorizarea acestuia. Scopul Strategiei constă în stabilirea direcţiilor

prioritare de consolidare şi modernizare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi a procedurilor de

realizare.



Promovarea online a cărții la nivel mondial

Lectura este importantă, deoarece pune accent pe capacitatea de a gândi. Prin lectură

descoperim lucruri noi. Ea dezvoltă imaginația, creativitatea, vocabularul. Astăzi se mizează,

tot mai mult, pe o lectură de calitate. Astfel, cerințele timpului au modelat necesitățile

utilizatorilor, încât de la citirea tradițională s-a trecut la cea online. În această ordine de idei,

bibliotecile și-au creat spațiu online și promovează cartea și lectura.

La nivel mondial, promovarea online a cărţilor se realizează în

conformitate cu anumite programe, proiecte de dezvoltare.

Totodată, sunt organizate lansări de carte, realizate interviuri,

cenacluri / cluburi literare, care pun în lumină importanța și

necesitatea cărții în societate.

Drept urmare, în așa mod, se diseminează informaţia despre

carte și se se pune accent pe importanța promovării ei în mediul

online.



 Festivalul Național al Cărții, organizat de

Biblioteca Congresului, SUA, începând cu anul 2001;

Are loc sub patronatul Președintelui Statelor Unite și a

Primei Doamne a Țării, care susține marea importanţă

a fenomenului lecturii în existenţa şi dezvoltarea unei

naţiuni.

 Lecturi bibliotecare / Proiectul Library Reads

(SUA)

 Salonul de Carte de la Paris, cu sloganul „…

cartea nu este o marfă ca toate celelalte, cărţile ne

învaţă cum să trăim, ne structurează personalitatea”

Exemple de bune practici sunt activităţile, concursurile desfăşurate la

nivel mondial, dedicate Cărţii:



 concursul Capitalele mondiale ale Cărţii,

organizat la iniţiativa UNESCO, scopul căruia este

de a conserva şi dezvolta cultura editorială, de a

susţine ideile creative inovaţionale ale colectivelor

editoriale.

 Agenţia Lecturii / The Reading Agency fondată în Regatul Unit şi lansată în anul 2002 la

Biblioteca Britanică, susţinută financiar, la etapa de început, de Consiliul Britanic al Artelor şi

Asocoaţia Bibliotecarilor, având misiunea de a oferi tuturor şansa de a deveni cititor. Fondatorii

Agenţiei Lecturii au pornit de la ideea că totul se scimbă atunci când persoanele citesc.

Informaţii despre toate aceste activități sunt plasate 

pe site-uri, bloguri și conturi de rețele sociale.



Pentru a rămâne relevante și utile și pentru a-și îndeplini viziunea și misiunea, bibliotecile

își redefinesc rolul, produsele, serviciile, conceptul și depun eforturi serioase pentru a ține

pasul cu dezvoltarea tehnologiei în era electronică.

În continuarea, ne vom axa pe exemple de

promovare online a cărților în cele mai

reprezentative biblioteci ale lumii.

Exită mai multe forme de promovare online a cărții: turele virtuale, blogurile, video tutoriale,

însă cea mai cunoscută și cea mai eficientă este expoziţia. Astfel, în scopul sensibilizării

utilizatorilor, informării lor şi promovării noilor achiziţii, bibliotecile organizează, cu

regularitate, expoziţii tematice şi informative online. Aceste expoziții le formează cititorilor

atitudini personale faţă de cărţi. Utilizatorul cunoaşte, în acest mod, variatele colecţii

deţinute de Biblioteci.



De exemplu, în Biblioteca Marii Britanii (https://www.bl.uk/)

promovarea online a colecţiei se realizează prin:

Hebrew Manuscripts: Journeys of the written world

Online exhibitions

 Ture virtuale

 Expoziţii online

 Blog

https://www.bl.uk/
https://mpembed.com/show/?m=jimBPuRjVup&mpu=20&mpv=1&help=1]
https://www.bl.uk/discover-and-learn/online-exhibitions


https://blogs.loc.gov/

Biblioteca Congresului SUA (https://www.loc.gov/) 

își promovează online colecția prin:

 Expoziţii online

 Blog

https://blogs.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/exhibits


Biblioteca Naţională a Franţei

(https://www.bnf.fr/fr)

pune la dispoziție utilizatorului virtual:

 Expoziții virtuale (expoziții curente și viitoare,

expoziții deja promovate, expoziții în afara zidurilor

(sub formă de coproducții, co-organizații sau

itinerarii, la Paris, în regiune sau în străinătate).

https://www.bnf.fr/fr/reproduction-des-documents

https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/fr/les-expositions
https://www.bnf.fr/fr/reproduction-des-documents


 Webcast - pe canalul YouTube al RSL

Biblioteca de Stat a Rusiei (https://www.rsl.ru/) propune utilizatorilor:

 Expoziţii online

 Podcast - oferă ascultătorilor

posibilitatea de a afla mai multe, fără să

plece de acasă, despre istoria, colecţia şi

activităţile bibliotecii.

Podcast - metodă de distribuție și amenajare

pe Internet a fișierelor în format audio, prin intermediul

tehnologiei Web-Feed și a formatelor de sindicalizare

de conținut (RSS, ATOM)

Webcast - prezentare media distribuită pe Internet folosind tehnologia media streaming pentru a distribui o singură 

sursă de conținut către mulți ascultători / vizionari simultani. Un webcast poate fi distribuit în direct sau la cerere. În 

esență, difuzarea pe internet este „difuzarea” prin Internet.

https://www.rsl.ru/
https://music.yandex.ru/album/10310476/track/77560584


Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” (https://nbmgu.ru)

 Expoziţii  Cărţi rare și manuscrise

https://nbmgu.ru/
https://nbmgu.ru/readers/exhibition/?action=theme&id=2
https://nbmgu.ru/about/ork/


Biblioteca Naţională a României (http://www.bibnat.ro/index-ro.htm) 

 Rubrica Evenimente actuale

 Expoziţii virtuale

 Achiziţii recente

http://www.bibnat.ro/index-ro.htm
http://www.bibnat.ro/
http://www.bibnat.ro/Expozitii-virtuale-s273-ro.htm
http://www.bibnat.ro/Achizitii-recente-s81-ro.htm


Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi (http://www.bcu-iasi.ro)

 Donaţii şi donatori de prestigiu

 Expoziţie de carte (este indicat spaţiul expoziţional şi 

resursele informaţionale propuse)

http://www.bcu-iasi.ro/
http://www.bcu-iasi.ro/Donatii-si-donatori-de-prestigiu


Activități de promovare online a cărții în Republica Moldova

Promovarea cărţii online în Republica Moldova poartă amprentă tot mai accentuată, deoarece 

pentru a fi în pas cu modificările timpului este necesar să ai un cont în mediul digital, care 

permite legătura continuă între instituție și utilizator. 

În Republica Moldova promovarea online a cărţii se realizează prin mai multe căi, vom specifica 

doar câteva activități:

 Salonul Naţional de Carte;

 Salonul Internațional de Carte;

 Târgul de carte;

 Camera Naţională a Cărţii;

 Librării online;

 Biblioteci.



Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (http://www.bnrm.md/)

 Gestionează 7 bloguri

 Biblioteca Naţională digitală Moldavica

 Muzeul virtual

 Donaţiile de carte

 Expoziţii de documente

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


Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din 

Moldova (http://lib.ase.md/)

 Expoziţii virtuale

 Achiziţii noi

 Reţele sociale (Facebook)

Biblioteci din învăţământ

http://lib.ase.md/
http://lib.ase.md/?page_id=1493


Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

(https://library.usmf.md/ro)

 Intrări noi

 Expoziție de carte

https://library.usmf.md/ro


Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (https://lib.upsc.md/)

Expoziții virtuale de cărți achiziționate

Expoziții informative/tematice

https://lib.upsc.md/
https://lib.upsc.md/expozitii/
https://lib.upsc.md/servicii/expozitii-informative-tematice/


Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare

de Stat din Moldova https://biblio.uasm.md/

 Expoziţii tematice

 Donații

 Achiziții recente

https://biblio.uasm.md/
https://biblio.uasm.md/achizitii/tematice
https://biblio.uasm.md/achizitii/achizi%C8%9Bii-recente


Biblioteci Municipale

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău (http://www.hasdeu.md/) 

 Cartea care ne-a trecut pragul (pe Facebook)
 Recomandări de lectură
 Chișinăul citește online
 Lecturi de vară
 Podcast

http://www.hasdeu.md/


Promovarea cărţii online în Biblioteca Ştiinţifică USARB

Biblioteca Ştiinţifică USARB este parte integrantă a

procesului de instruire şi cercetare universitară. Misiunea sa

este de a contribui la dezvoltarea învăţământului universitar

prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale

complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi

altor categorii de utilizatori, inspirând descoperirea

intelectuală și de învățare prin formarea culturii informaţiei.



Pagina web a bibliotecii este un instrument relevant de informare despre serviciile şi oportunităţile oferite, de

comunicare cu publicul, o eficientă legătură între bibliotecă şi utilizator. Promovarea site-ul web este un

suport eficient în dezvoltarea comunicării în comunitate, în acordarea serviciilor online pentru utilizatori.

În așa mod, odată intrat în circuitul

mondial al informaţiei, site-ul

http://www.libruniv.usarb.md/ pune la

dispoziţie un volum cuprinzător de

informaţii ce ţine de activitatea culturală,

editorială şi informaţională a BȘ

USARB.

http://www.libruniv.usarb.md/


Susţinerea 

procesului 

educational de 

cercetare;

Satisfacerea deplină

a necesităţilor

informaţionale

complexe ale 

studenţilor, cadrelor

didactice, 

cercetătorilor şi altor

categorii de 

utilizatori;

Informarea 

despre noile 

apariţii 

editoriale;

Formarea unei

imagini de 

prestigiu a 

bibliotecii în

spaţiu

informaţional.

Sarcinile principale ale promovării cărţii online în BŞ USARB sunt:



Colecţiile bibliotecii sunt promovate în rubrica Resurse – Colecţii pe pagina Web a BŞ

USARB.



CERCETARE – Activitate editorială



Evenimente - Donaţii 

2017-2021

NOUTĂŢI - Buletinul Achiziţii recente 

2018-2021



NOUTĂŢI - Expoziţii tematice

NOUTĂŢI - Expoziţii Informative



MEDIA – Despre biblioteca MEDIA – Clubul cărţii



În anul 2020

Plasate – 104 informaţii

Utilizatori – 1 403

Accesări – 7 448

Biblioteca Ştiinţifică USARB administrează 4 conturi de blog:

 BŞ în dialog cu utilizatorii

 Blogul Biblioteca Științifică: Profesional

 Blogul CBD

 Blogul Centrului de Informare al României

Blogurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB constituie, în prezent, cea mai uzuală formulă prin care se

realizează comunicarea online. Aici sunt postate liste de literatură din diferite domenii, în

conformitate cu tematica solicitată de utilizatori, expoziţii şi apariţiile editoriale noi, evenimente

culturale şi ştiinţifice.



Biblioteca Ştiinţifică în dialog cu utilizatorii

2018 2019 2020
2021

(9 luni)

postări 65 71 75 106

utilizatori 992 744 661 1519

accesări 5478 6061 4578 3432

https://bs-usarb.blogspot.com/

2021

2021 vs 2020

https://bs-usarb.blogspot.com/


Biblioteca Ştiinţifică în dialog cu utilizatorii

Cele mai populare postari 2020 au fost: 

Note de curs la psihoterapie (sl3) – 306

Didactica educaţiei plastice (sl3) – 209

Dialog între discipline (sl3) – 186

https://bs-usarb.blogspot.com/

Cele mai populare postari 2021 au fost:

Reprezentări geometrice în educaţia timpurie (sl3) – 369

Titluri noi la contabilitate (sl1) – 340

Cărţi aniversare 2021 (sl2) – 337

https://bs-usarb.blogspot.com/


Blogul Centrului de Informare al României https://cirbalti.wordpress.com/

2018 2019 2020
2021

(9 luni)

postări 22 23 16 21

utilizatori 198 202 182 241

sesiuni 695 793 597 562

https://cirbalti.wordpress.com/


Bibliotecarii USARB: Profesional
https://bsusarbprofesional.blogspot.com/

2021 vs 2020

2021

2018 2019 2020
2021

(9 luni)

postări 32 16 9 15

utilizatori 410 75 445 309

accesări 586 318 1891 2393

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/


Bibliotecarii USARB: Profesional https://bsusarbprofesional.blogspot.com/

Schimbări esenţiale în structura blogului Bibliotecarii USARB: Profesional – în contextul Anului Lecturii

2020 au fost create 2 pagini noi: Lecturi profesionale şi Reviste. Creşterea (în comparaţie cu 2019 şi 

2020) a accesărilor în acest blog s-a realizat graţie acestor 2 rubrici, care au suscitat interesul

bibliotecarilor prin conţinutul publicat.

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/


Blogul Centrului Biblioteconomic Departamental 

2018 2019 2020
2021

(9 luni)

postări 23 5 4 15

utilizatori 709 62 115 247

accesări 1246 141 382 741

https://cbdbsusarb.blogspot.com/

2021 vs 2020

https://cbdbsusarb.blogspot.com/


Blogul Centrului Biblioteconomic Departamental 

https://cbdbsusarb.blogspot.com/

2021 vs 2020

Modificări esenţiale atât în design, cât şi în

ceea ce priveşte conţinutul - a fost restructurat

meniul, redactate cuvintele cheie,

tehnoredactate textele postărilor.

https://cbdbsusarb.blogspot.com/


În BȘ USARB promovarea online a resurselor

informaționale, publicațiilor în serie, resurselor media

este realizată prin platformele eficiente de marketing:

reţele sociale: Facebook, LinkedIn, Odnoklassniki, 

Twitter, Instagram, Pinterest;

YouTube;



Analiza datelor statistice pe perioada anilor

2020-2021 relevă o dinamică înaltă a plasării şi

utilizării reţelei sociale Facebook.

În 2020 au fost postate 203 informaţii, accesări

1 142 563, 2021 – 95 postari, 707 604 accesări

În profilul Bibliotecii de pe Facebook sunt deschise 4

pagini:

 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu

Russo” din Bălţi

 Filiala Biblioteci de Învăţământ din NORD - BIN a 

ABRM

 LNSS implementare USARB

 Proiectul MDNORO - implementare USARB

Postările publicate cu un impact ridicat sunt: 

 Săptămâna Accesului Deschis 2020 la Biblioteca

Ştiinţifică USARB (impact 726 persoane)

 Felicitarea de Crăciun a Bibliotecii Ştiinţifice a 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (impact 838 

persoane)

 Ziua Internaţională a Ştiinţei (impact 543 persoane)

https://www.facebook.com/Biblioteca-%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat-Alecu-Russo-din-B%C4%83l%C5%A3i-543442855760138/
https://www.facebook.com/Filiala-Biblioteci-de-%C3%8Env%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEnt-din-NORD-BIN-a-ABRM-390379334462352/
https://www.facebook.com/LNSS.USARB/
https://www.facebook.com/Proiectul-MDNORO-implementare-USARB-551653408556996/


Pagina creată în decembrie 2017, în 2020 au fost plasate 36

informaţii (749 aprecieri, + 53 followeri), 2021 - 17 postări (359

aprecieri, + 12 followeri).

Cele mai populare postări sunt Ziua Internaţională a Cititului

Împreună, Marţişor, Ziua Alecu Russo, Ziua internaţională a poeziei.

@biblioteca.usarb



Twitter

În perioada anului 2020 au fost postate 143 de informaţii,

accesări 15 891, 2021 -74 postări, 10 145 accesări. Utilizatori

abonaţi – 213.

Odnoklassniki

Anul 2020 se marchează cu 104 publicaţii, 7 687 vizualizări şi 194 utilizatori abonaţi.

2021 – 64 postări, 4 203 accesări.

Linkedin

În 2021 sunt publicaţii plasate – 63 cu 596 vizualizări şi 62

utilizatori abonaţi.



YouTube

În 2020 contul a fost suplinit cu 5 conținuturi noi, în 2021 - 9 .

Au fost studiate materialele cu privire la termenii și condițiile pentru conținutul dedicat minorilor

pentru YouTube şi configurate parametrele a resurselor video publicate în contul BŞ USARB pe

YouTube conform noilor condiţii de utilizare, editate fiind 115 inregistrări video.



Calameo – au fost plasate 43 de doc, 907 de vizualizări.

ISSUU - 43 documente cu 3 969 de vizualizări.

Scribd – 42 publicaţii.

Slideshare – total publicaţii 20 cu 3229 vizualizări.

BIBLIOTECI DESCHISE / INTERACTIVE

http://ru.calameo.com/account/book
http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
https://ru.scribd.com/library
http://www.slideshare.net/libruniv/edit_my_uploads


Promovarea online oferă un ansamblu coerent de acţiuni care au ca obiective:

 Cunoaşterea de către utilizator a serviciilor şi produselor online de bibliotecă;

 Stimularea utilizatorilor şi atragerea acestora în consumul de servicii şi produse;

 Transformarea utilizatorilor potenţiali în utilizatori reali, prin prezentarea online a avantajelor

pe care le oferă consumul de servicii şi produse ale bibliotecii;

 Păstrarea contactului cu utilizatorii în vederea informării acestora în regim online despre

serviciile şi produsele oferite şi pentru cunoaşterea motivaţiilor şi a comportamentului

utilizatorilor în raport cu aceste servicii şi produse.

Oferind servicii digitale, bibliotecile trasează noi direcţii spre universul

cunoaşterii şi informării, conectând culturi dincolo de graniţele geografice şi
sociale, care, ulterior se transformă în medii electronice informaţionale.



Mulţumim pentru atenţie!

Aşteptăm întrebări
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