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 A avut drept scop: 

Protecţia utilizatorilor 

Protecţia personalului 

Modificarea condiţiilor de organizare a muncii 

Modificarea tipurilor de servicii furnizate 
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 A făcut posibilă: 

 menţinerea legăturii cu utilizatorii 

 efectuarea schimbului operativ de informații între biblioteci,  

 punctarea întrebărilor stringente,  

 împărtășirea propriilor experiențe,  

 preluarea din experiențele colegilor  

 elaborarea propriilor strategii de criză în conformitate cu recomandările 

privind furnizarea de resurse și servicii pe timp de pandemie 
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 IFLA Covid-19 and the global library field,  

 OCLC OCLC statement on coronavirus (Covid-19),  

 CENL Cenl Covid-19, EBLIDA A european library agenda for the post-

Covid age,  

 WebJunction Reopening archives, libraries, and museums.  

 recomandările privind managementul bibliotecii în situația generată de 

pandemia Covid-19 ale ABRM;  

 măsuri pentru redeschiderea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: 

nonpublicație;  

 recomandările privind managementul situațiilor generate de pandemia 

Covid-19 și prevenirea lor în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. 

Hasdeu” 

 studiul „O agendă a bibliotecilor europene în era post-Covid”, 

(OSOIANU, Vera. 2021) 

4 



 „Dintr-un total de 2674 de biblioteci publice, cât numără SNB, doar 1811 

(67,7%) dețin calculatoare.  

 Din totalul bibliotecilor care dețin tehnologii doar 144 sau 5,4% dispun de 

site-uri sau bloguri.  

 Situația este un pic mai bună în cadrul rețelei de biblioteci publice 

teritoriale, unde, din 1326 de biblioteci, site-uri și bloguri dețin 114 

biblioteci sau 8,55%.  

 Marea problemă o constituie bibliotecile școlare, unde, din 1210 de 

biblioteci, doar 563 (sau 47%) dețin calculatoare”. 

(OSOIANU, V. 2021) 
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Robert Coravu : ”bibliotecile trebuie să contribuie cu adevărat 
la combatere informaţiilor incorecte, trebuie să înţeleagă 
complexitatea acestei probleme… și să înveţe utilizatorii nu 
doar cum dar și de ce e necesar să evalueze informaţiile pe 
care le accesează” 

(CORAVU, R., 2021) 
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 Printre oportunitățile de a menține relația bibliotecii cu 

utilizatorii cel mai des au fost menționate:  

 organizarea manifestărilor prin intermediul aplicațiilor de 

videoconferință 

 folosirea paginii web a bibliotecii pentru a partaja 

modificările intervenite,  

 plasarea expozițiilor virtuale pe paginile web,  

 oferirea informaţiilor prin intermediul emailurilor, 

telefonului, dar și prin difuzarea selectivă a informației 

online 

 Oferirea parolelor la BD abonate  
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- utilizarea aplicațiilor de videoconferință (Zoom, Google Meet, Moodle) 

- ePortofolii educaționale, integrate în colecția Centrul de Resurse, pagina WEB BNRM 

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center; 

 - traininguri (prin aplicația Zoom);  conferințe zonale online;  

 - Portofolii documentare, destinate personalului de specialitate din cadrul BNRM  

(Corghenci L., 2020) 

Conferințele Zonale (CZ) 2021, organizate de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova (MECC), Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

(BNRM), Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” (BNC „I. Creangă”) în 

parteneriat cu administrațiile publice locale, Centrele biblioteconomice naționale, 

teritoriale și departamentale au fost organizate în perioada 22-29 iunie 2021 cu 

genericul „Biblioteca în era post-COVID: digitalizare, disponibilitate, dezvoltare” 

(DMITRIC, E., GHIMPU, N., 2021)  
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  Activităţile educaţionale pentru bibliotecari: 

 Utilizarea platformelor on-line pentru cursuri: ZOOM, MOODLE, Google 

Meet 

 

Activităţile educaţionale pentru cadrele didactice şi cercetători: 

 Crearea profilurilor cercetătorilor în Google Scholar, ORCID,  SCOPUS, 

Web of science, Academia Edu, Research Gate, IBN 

  Atribuirea DOI şi JEL publicaţiilor editate în cadrul ASEM 

(Cheradi, N., 2021) 
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În legătură cu situația epidemiologică din țară cercetătorilor le-au fost oferite 

parolele pentru acces la baze de date (în afara blocurilor ASEM) 

• Bazele de date EBSCO http://search.ebscohost.com/                                                   

• Bazele de date Cambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core 

• Baza de date Eastview   https://dlib.eastview.com/ 

• Accesul la revista Monitorul fiscal: https://monitorul.fisc.md/ 

   Parola accesului au fost propusă și utilizată doar în scopuri educaționale și 

științifice pentru profesorii și studenții ASEM! 
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 Biblioteca Științifică a ASEM realizează o serie de interviuri consacrate 

impactului Pandemiei Covid-19 asupra consumului informațional al 

diferitor categorii de utilizatori 

 Scopul lor este să înțelegem modul în care pandemia de Covid-19 a afectat 

activitatea de predare/cercetare, experiențele cadrelor didactice legate de 

utilizarea informațiilor şi cum trebuie să funcționeze biblioteca în situații 

de criză. 

 Din varii motive, dar în special datorită perioadei foarte scurte de timp nu 

avem încă rezultatele finale ale sondajului. Ele vor fi publicate în 

materialele conferinţei, dar vă pot spune că sondajul conţine 11 întrebări,  

la o parte din ele se poate răspunde prin da său nu, la altele am sugerat 

variantele de răspuns care trebuie bifate, sunt întrebări care evaluează 

gradul de satisfacere de serviciile oferite de la foarte satisfăcut până la 

foarte nesatisfăcut şi sugestii pentru îmbunătățirea activității bibliotecii. 
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