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 Astăzi biblioteca este completată cu diverse funcții noi; 
 Biblioteca s-a transformat într-un spațiu public în 

continuă dezvoltare;  
 Biblioteca este deschisă societății locale; 
 Utilizatorii bibliotecii sunt nu doar acei care vizitează 

sălile de lectură, dar și utilizatorii online. 

 

Una dintre condițiile principale pentru dezvoltarea 

unei biblioteci moderne  

este integrarea sa în comunitatea digitală: 



Anul 2020 a devenit un an de cotitură pentru 
multe domenii ale vieții umane 

 

 Pandemia a devenit un test serios pentru toate sferele 
societății moderne, pentru interacțiunea socială. 

 

 Bibliotecile, ca participanți activi la relațiile sociale, au 
răspuns prompt –  acceptând imediat noile provocări și 
condițiile vremii.  

 

 Multe biblioteci universitare au făcut faţă provocărilor cu 
demnitate.  

 

 Analizând activitățile acestor biblioteci din punct de vedere 
al utilizării tehnologiilor media, putem spune că multe din 
ele erau pregătite să înfrunte situația. 

 



Instrumentele de comunicare  
cu studenţii şi profesorii care au fost utilizate  

şi până la pandemie: 

 Pagina web; 

 Rețelele  sociale;  

 Grupurile formate în WhatsApp  

    și Viber;  

 Poşta electronică. 

Ele au servit drept mijloc de informare şi promovare a 
activităţilor bibliotecii şi de monitorizare a opiniei 
utilizatorilor. 

 

Experiența anterioară a Bibliotecii  Științifice a ASEM  

de a activa într-un mediu virtual a făcut posibilă 

adaptarea mai rapidă la condiţiile nou create 

 



 

Site-ul Bibliotecii Științifice a ASEM – www.lib.ase.md 
este cartea de vizită a instituției și prezintă: 

 
 structura bibliotecii; 
 informațiile despre evenimentele desfășurate;  
 produsele electronice create de specialiștii bibliotecii.  

 

Din această pagină pot fi accesate:  
 Catalogul partajat online; 
 Repozitoriul Instituţional, creat de specialiștii din bibliotecă, care 

conține articole, monografii, rezultate ale cercetărilor, teze de 
doctorat și autoreferate ale tezelor de doctorat ale profesorilor 
ASEM; 

 Baze de date licențiate (EBSCO Publishing, Cambridge University 
Press, Oxford University Press, Open Knowledge Repository, 
Taylor & Francis Online, Royal Society Publishing, Open Edition 
portal,  Portalul analitic Polpred etc.); 

 Expozițiile virtuale și alte produse și servicii oferite utilizatorilor. 

 

http://www.lib.ase.md/


Biblioteca Științifică a ASEM acordă o mare atenție 
promovării activităţii sale în cadrul  

rețelelor sociale 

 

 

 
 
Astfel, pe Facebook sunt prezentate informațiile noi despre 
evenimentele organizate, expozițiile de carte, aniversările 
colaboratorilor universității ș.a.  
Grupurile și paginile din rețelele sociale reprezintă o sursă 
și o modalitate de a atrage atenția utilizatorilor asupra 
activităților bibliotecii, și fac posibilă stabilirea unui 
contact informal.  

 



 Necesitatea stringentă în acumularea de noi cunoștințe 
și competențe. Trecerea bruscă la „munca la distanță” a 
provocat inițial o dezorientare; 

 Acoperirea insuficientă a canalelor în rețeaua Internet – 
problemă deosebit de acută în prima perioadă de lucru 
la distanță.  

 Concurență mare pe Internet și căutarea propriei nișe, 
care s-a simțit mai ales pe fonul activizării globale a 
rețelei. 
 

 
Izolarea bibliotecii ca instituție socială a condus la anumte 

riscuri pentru existența sa. Cel mai mult a avut de suferit 
relația tradițională – „carte – bibliotecar - utilizator”. În 
rezolvarea acestei probleme, bibliotecile au întâmpinat 

primele dificultăți:  
 



 s-a schimbat platforma de servire: din spațiul bibliotecii la mediul 
virtual – a necesitat nu mai puține costuri de muncă, resurse și 
competențe, decât în cazul servirii tradiționale; 

 s-au schimbat prioritățile în instruirea profesională ale 
bibliotecarilor: comunicarea „în direct” cu cititorul a fost înlocuită 
cu  alfabetizărea computerizată, studierea tehnologiei informației, 
dispozitivelor mobile; 

 s-au extins oportunitățile de cooperare profesională în spațiul 
virtual, au apărut noi parteneri de rețea din diverse biblioteci din 
Moldova;  

 s-a schimbat noțiunea de regim și program de lucru al bibliotecii 
(uneori bibliotecarii erau nevoiți să mențină legătura cu utilizatorii 
și în afara orelor de muncă); 

 conexiunea slabă sau absența rețelei Internet, în unele cazuri, s-a 
dovedit a fi un obstacol important în comunicarea cu utilizatorii, 
mai ales, din zonele rurale. 
 

 

 
 

În condițiile noi de muncă, biblioteca   
s-a întâlnit  cu situații și caracteristici neașteptate: 

 
 



 o experiență valoroasă și noi abilități în comunicarea 
la distanță ; 

 extinderea publicului în afara universității;  
 introducerea noilor servicii; 
 crearea de noi resurse electronice și media; 
 formele tradiționale au dobândit o nouă viziune; 
 regimul online a scos bibliotecarii din zona lor de 

confort, a contribuit la extinderea cunoștințelor și 
abilităților și i-au motivat spre o nouă direcție de 
dezvoltare; 

 tematica și subiectele seminarilor au fost ajustate la 
condițiile noi, iar forma tradițională de instruire a fost 
înlocuită cu conferința video . 

 

Regimul de autoizolare a condiționat și unele 
rezultate pozitive, printre care am putea remarca: 



 Astăzi, noile practici îmbogățesc munca 
tradițională, restabilită după regimul de autoizolare. 

 
 Toate aceste lucrări vizează asigurarea faptului că un 
utilizator care a vizitat biblioteca sau a folosit serviciile 
noastre de la distanță - să revină la bibliotecă, să 
continue să împrumute atât documente tipărite, cât și 
cele electronice, să fie informat despre noile servicii și 
resurse, iar biblioteca să fie promovată ca o instituție 
socială modernă.  
 
 Începând cu anul 2020, rolul bibliotecii a crescut, nu 
atât ca spațiu de stocare a documentelor, cât a devenit 
un asistent veritabil în fluxul de informații care crește 
rapid. 



 
 

Mulțumesc pentru atenție! 
 
 


