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Direcţii strategice de activitate

Întroducere
Biblioteca universitară, fiind pusă în prezent în faţa unor provocări majore
(cum ar fi creşterea exigenţelor utilizatorilor-clienţi, schimbări de atitudine, modificări
în programe de studii etc.), trebuie să-şi modifice sau chiar să-şi revizuiască principiile
şi criteriile activităţii profesionale. Schimbarea poate fi realizată în funcţie de felul cum
vor fi acceptate şi însuşite cunoştinţele moderne, modalitatea de stabilire a priorităţilor
unei strategii realiste. Contează, deci, câtă importanţă se acordă implementării
componentelor managementului strategic şi cât de eficace va fi acesta pentru activitatea
imediată sau îndepărtată a instituţiei date.
Prezentul material (Plan Strategic - PS) şi-a propus să formeze anumite capacităţi
şi/sau abilităţi de a reacţiona la schimbările produse în mediile interne şi externe; să
schiţeze eventuale căi şi modalităţi propice obţinerii unor efecte revelatorii,
materializate în sporirea performanţelor activităţii informaţional-bibliotecare a
Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM. În acest context,
PS constituie acel suport teoretic ce se axează pe activitatea managerială,
organizaţională, funcţională a DIB ULIM.
Aşadar, conceperea şi aplicarea strategiei DIB ULIM va include 4 etape principale:
•
•
•
•

Fundamentarea (a se vedea "Etapele procesului de planificare strategică a activităţii
Bibliotecii ULIM”);
Elaborarea (obiective şi finalităţi)
Implementarea
Evaluarea.

Noua viziune asupra activităţii
informaţional – bibliotecare în cadrul ULIM
Fondatorii şi personalul DIB ULIM şi-au format o viziune clară asupra dezvoltării de mai departe a
acestei instituţii, viziune ce se întemeiază pe principii clare, concrete şi eficiente:
•
•
•

unitate de opinii în contextul comunităţii universitare;
gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor informaţionale;
calitatea şi cooperarea în domeniul resurselor şi eforturilor.

Constituit ca o structură ce să vină în sprijinul direct sau indirect, al procesului didactic şi ştiinţific
universitar, DIB ULIM acţionează ca liant între diverse subdiviziuni universitare, contribuind la
comunicarea şi colaborarea dintre ele. Aplicând regulile autonomiei profesionale, comunitatea
universitară are o concepţie bine conturată privitor la politica documentară şi informaţională, relaţiile
cu beneficiarii, diversificarea serviciilor prestate.
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Eficacitatea programelor informaţional-bibliotecare ULIM este determinată de viziunea comună a
rectoratului, conducerii departamentelor şi catedrelor.
Gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor DIB ULIM cuprinde două aspecte primordiale:
•
•

utilizarea eficientă, buna organizare şi administrare a colecţiilor,
resurselor informaţionale, personalului şi spaţiilor biblioteconomice disponibile;
accelerarea schimbărilor şi modernizărilor în domeniul tehnologiilor, serviciilor, accesului la
informaţie în scopul îmbunătăţirii servirii informaţional-documentare a procesului de studiu şi
cercetare.

Exigenţa manifestată vizavi de calitatea îndeplinirii funcţiilor este o necesitate a comunităţii
universitare, care solicită o implicare largă a personalului. Respectarea principiului calităţii înseamnă:
•
•

orientarea prioritară a conducerii (ULIM şi DIB ULIM) spre obţinerea avantajului competitiv,
imaginii pozitive şi poziţiei stabile pe termen lung;
implicaţii calitative ale personalului de toate nivelele şi din toate substructurile în
implementarea practicilor eficiente de lucru; stimularea acestui proces prin implicaţii
manageriale corespunzătoare.

Noua viziune asupra activităţii informaţional-biblioteconomice la ULIM impune acţiuni colective,
corelaţii şi colaborări între toţi factorii (de nivel universitar, naţional şi internaţional) interesaţi.
Misiunea DIB ULIM de a sprijini procesul didactic şi ştiinţific nu poate fi îndeplinită numai cu mijloace
locale. Dezvoltarea colecţiilor, transferul electronic de informaţii, conservarea, accesul la informaţii sunt domenii în care comunitatea universitară ULIM poate obţine beneficii în urma cooperării cu alte
instituţii. Obiectivele strategice ale DIB ULIM sunt determinate şi vor fi actualizate în funcţie de
strategiile (planul strategic) generale universitare. Ele vor împiedica formarea situaţiilor când DIB
ULIM ar risca să devină anacronic schimbărilor.

Declaraţia misiunii DIB ULIM
Misiunea DIB ULIM reflectă locul şi rolul Departamentului în comunitatea universitară, orientarea
acestei instituţii către politica de prestare a unor servicii moderne şi accesibile clienţilor, ce să
răspundă provocărilor, schimbărilor mediilor informaţional-tehnologice.
În acest sens DIB ULIM urmăreşte:

• Modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor informaţional-bibliotecare
performante în sprijinul procesului didactic, ştiinţific şi educaţional ULIM;
• Facilitarea şi lărgirea accesului la surse de informare şi documentare (interne şi
externe) prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, formarea
deprinderilor de căutare, selectare, regăsire şi utilizare a informaţiei de către clienţi.
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Redefinirea misiunii
Misiunea DIB ULIM este şi va fi şi în continuare obiectul unor analize sistematice şi, deci, va fi supusă
modificărilor şi redefinirilor la momentul oportun. Redefinirea misiunii DIB ULIM presupune evaluarea
situaţiei reale şi a perspectivelor imediate şi îndepărtate.
Comunicarea misiunii DIB ULIM
Comunicarea misiunii DIB ULIM factorilor interni (personalul angajat, comunitatea universitară) şi
externi (comunitatea bibliotecară, diverse instituţii, eventuali sponsori etc.) se realizează în felul
următor:
Destinaţia
Interiorul
DIB ULIM

Mijloc de comunicare

Efectul comunicării

Impactul

Declaraţii ale managerilor
superiori la şedinţele
Consiliului Coordonator, în
cadrul altor reuniuni de lucru

Conştientizarea
orientărilor şi valorilor
DIB ULIM

Angajarea eficientă a
personalului la realizarea
misiunii, credibilitatea
instituţiei, reorientarea
activităţilor angajaţilor

Implicaţii în cultura
organizaţională

Înţelegerea reperelor
morale proprii DIB ULIM

Aprecierea şi folosirea
culturii organizaţiei

Declaraţii şi anunţuri oficiale
(promovarea ordinului
Rectorului ULIM, a cadrului de
reglementare, rapoarte anuale
etc.)

Promovarea DIB ULIM.
Vom convinge autorităţile
ULIM că ne gândim la
viitorul bibliotecii, dar şi a
Universităţii

Optimizarea relaţiilor de
colaborare, interacţiunea cu
unităţile de structură ULIM

Firmele spaţiilor
biblioteconomice, emblema
DIB ULIM

Impunerea imaginii DIB
ULIM

Stimularea intenţiilor de
colaborare

Materialele publicitare şi
promoţionale

Transmiterea informaţiilor
utile beneficiarilor,
determinarea unei
atitudini favorabile DIB
ULIM, influenţarea
conduitei utilizatorilor

Sloganuri (clip-uri) publicitare

Atragerea noilor categorii
de beneficiari,
confirmarea identităţii
DIB ULIM

Stimularea dorinţei de a
apela la serviciile DIB ULIM

Informaţii pentru centrele
biblioteconomice naţionale,
departamentale şi teritoriale
(pe suport tradiţional şi
electronic)

Impunerea imaginii
profesionale a DIB ULIM

Sporirea prestigiului
profesional, difuzarea
experienţei avansate

Comunicarea interpersonală
pe verticală şi pe orizontală

Comunitatea
universitară

Comunitatea
bibliotecară

Actualizarea paginii WEB a
DIB ULIM (sub aspectul
promovării misiunii şi
schimbărilor organizaţionalfuncţionale
Articole promoţionale în
publicaţii de specialitate
Difuzarea materialelor
promoţionale
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Scopuri strategice
Misiunea DIB ULIM impune realizarea
următoarelor scopuri strategice:

Dezvoltarea şi
actualizarea
permanentă a resurselor
informaţioanle şi
documentare în sprijinul
curriculim-ului universitar,
a procesului ştiinţific şi
educaţional ULIM,
promovând informaţia pe
diferite suporturi fizice
Valorificarea potenţialului
creativ al personalului
angajat

Diversificarea formelor şi
metodelor de comunicare
a resurselor documenatre
şi informaţionale
(extinderea şi
diversificarea serviciilor)

Promovarea tehnologiilor
şi tehnicilor
informaţionale de
comunicare în scopul
lărgirii şi facilitării
accesului la informare şi
documentare

Extinderea relaţiilor de cooperare
şi colaborare ale DIB ULIM

Orientarea
clienţilor în a
utiliza eficient
sursele de
informare şi
documentare

Eficientizarea participării
DIB ULIM în circuitul
cultural-ştiinţific al
Universităţii.

Scanarea mediului DIB ULIM
Funcţionarea DIB ULIM este determinată de influenţa factorilor instituţionali (ULIM, DIB) şi a
factorilor externi.
Factori instituţionali:
• profilul universitar (ULIM formează specialişti în domeniile: economie, drept, medicină (generală,
farmacie, stomatologie), inginerie şi informatică, limbi străine, istorie şi relaţii internaţionale)
• curriculum-ul universitar (elaborat şi actualizat în funcţie de cerinţele moderne faţă de specialiştii
economiei naţionale) este conform standardelor academice şi profesionale; la ULIM se pune
accentul pe disciplinele noi, predarea acestora în limbi străine, transformarea informaţiei în
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cunoştinţe (aplicarea formelor şi metodelor active de predare-învăţare), pregătindu-se specialişti
pentru condiţiile economiei de piaţă)
• cadrul universitar de reglementare (este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare în
Republica Moldova, Carta Universităţii şi alte acte normativ-instructive ale Ministerului
Învăţământului al Republicii Moldova, (de ex.: "Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
procesului didactic ULIM", aprobat la 9 iunie 2000 etc.)
• contingentul de beneficiari (clienţi) ai DIB ULIM (circa 5.500 studenţi, cadre didactice şi ştiinţifice)
sunt "selectaţi" pentru DIB ULIM de către Universitate; clienţii DIB ULIM sunt cetăţeni ai
Republicii Moldova şi ai altor state (circa 60), vorbitori ai diferitor limbi, beneficiari ai diverselor
forme de instruire (staţionar, fără frecvenţă, studii serale, studii postuniversitare, cursanţi ai
filialelor altor Universităţi instituite sub egida ULIM etc.)
• viziunea, conceptul factorilor de resort (rectori, vicerectori, directori departamente) şi cadrelor
didactice asupra rolului şi locului activităţii informaţional-bibliotecare în comunitatea universitară
sunt bine definitivate)
• condiţiile materiale, financiare şi tehnice (pentru acoperirea serviciilor informaţional-bibliotecare
(resurse informaţionale şi documentare, tehnologii informaţionale, spaţii funcţionale etc.)
• resursele umane ale DIB ULIM (performanţele activităţii profesionale, în mod deosebit
diversificarea serviciilor oferite clienţilor, sunt rezultatul valorificării potenţialului creativ al
angajaţilor DIB ULIM).
Factorii instituţionali (interni) influenţează structura, conţinutul şi utilizarea resurselor documentare şi
informaţionale, precum şi serviciile prestate.
Factori externi:
Factorii externi influenţează atât activitatea ULIM, cât şi a DIB ULIM. Printre aceştia se numără:
• politica economică a statului
Învăţământul, bibliotecile, cultura, accesul la informaţie sunt considerate o prioritate strategică a
statului, chiar dacă lipsesc deocamdată pârghiile şi suportul practic al realizării acesteia. În
Republica Moldova nu există încă un concept unic strategic informaţional, care ar califica
biblioteca drept unitate de structură indispensabilă societăţii informaţionale.
• situaţia socială
Majoritatea populaţiei din Republica Moldova (circa 60%) este implicată în sferele sociale
(economie, jurisprudenţă, ocrotire a sănătăţi, pedagogie etc.), ULIM pregătind o bună parte din
specialiştii pentru aceste domenii. Acest moment influenţează benefic asupra numărului
studenţilor ULIM, şi, corespunzător, al clienţilor DIB ULIM.
• factori demografici
În Republica Moldova există vorbitori de limbă română, de limbă rusă şi vorbitori ai altor limbi.
Studiile la ULIM se efectuează în limba română, rusă, engleză, franceză, germană etc.1
• factori tehnologici
Tehnologiile şi tehnicile informaţionale şi de comunicare influenţează creşterea exigenţelor
utilizatorilor, schimbările de atitudine, modificările în programele de studii. Astfel DIB ULIM este
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pus în situaţia de a-şi diversifica serviciile, de a oferi acces la bazele de date naţionale şi
internaţionale, acces la Internet. Este importantă şi problema automatizării locului de lucru al
bibliotecarului.
• cadru legislativ în biblioteconomie, informare şi documentare
DIB ULIM funcţionează şi îşi modifică activitatea în funcţie de prevederile Legii despre biblioteci,
Legii dreptului de autor şi altor hotărâri şi decizii ale factorilor de resort.
• comunitatea profesională
DIB ULIM, fiind parte componentă a sistemului informaţional naţional, respectă condiţiile şi
regulile stabilite de comunitatea profesională (Consiliul Biblioteconomic Naţional, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova, consorţiul EBSCO/publishing etc.).

ANALIZA SWOT PENTRU DIB ULIM
Analiza instituţiei (DIB ULIM)
Aspecte forte potenţiale:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

deţinerea resurselor informaţionale şi documentare reprezentative;
existenţa unei pieţe permanente cu o anumită stabilitate pentru desfacerea serviciilor
(studenţi, cadre didactice, curriculum universitar etc.);
formarea profesională continuă a personalului;
suficienţa (relativă) a resurselor financiare;
existenţa unei competenţe distinctive pentru cadrul:
o
managerial
o
structura organizaţional-funcţională
o
resurse umane (personal flexibil şi deschis schimbărilor)
o
tehnologic (implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare)
o
cercetare–dezvoltare în biblioteconomie, informare, documentare;
viziunea clară a conducerii Universităţii privind activitatea informaţional-bibliotecară;
existenţa unei imagini favorabile a DIB ULIM în comunitatea universitară şi cea profesională;
posibilitatea de a practica activităţi specifice economiei de piaţă (elemente de autogestiune,
leasing, fundraising etc.)
autonomie profesională;
viteză de reacţie la provocările mediului extern;
spaţii funcţionale adecvate;
alte eventuale puncte forte.

Puncte slabe potenţiale:
•
•
•

1

lipsa competenţei manageriale şi insistenţei profesionale (în deosebi, la nivel de manageri
funcţionali);
lipsa tendinţei spre o carieră profesională benefică;
tendinţe de deteriorare a poziţiei competitive;

Regulament de organizare şi funcţionare a structurilor educaţionale ale ULIM. - Ch., 2001. - P. 3.
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•
•
•
•
•
•

lipsa unor abilităţi şi competenţe necesare (deprinderi de utilizare a tehnologiilor informaţionale,
arta comunicării etc.);
atenţia predominantă acordată problemelor curente în detrimentul celor strategice;
lipsa capacităţilor de a concepe şi realiza problemele în context strategic;
existenţa unor dezavantaje competitive (relaţii de parteneriat cu factorii editoriali, schimb de
documente organizat etc.);
inexistenţa unui sistem flexibil de evaluare a serviciilor prestate şi performanţelor personalului,
altor activităţi profesionale (indicatori de performanţă, feed-back permanent etc.);
alte eventuale puncte slabe.

Impactul mediului asupra DIB ULIM
Oportunităţi potenţiale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea continuă a curriculum-ului universitar (noi discipline, noi specialităţi);
existenţa cererii de noi achiziţii de resurse informaţionale şi documentare;
solicitări privitor la diversificarea gamei serviciilor informaţional-bibliotecare;
integrarea anuală a noilor categorii de clienţi;
posibilităţi de integrare în procesul de modernizare a învăţării-predării (politici noi de achiziţii
etc.);
acceptarea necesităţii formării informaţionale a studenţilor în cadrul curriculum-ului universitar;
posibilităţi de implicare în consorţium-uri, proiecte şi programe naţionale şi internaţioanle;
stări de regres, conservatism în unele biblioteci concurente;
alte eventuale oportunităţi.

Situaţii şi evenimente nefavorabile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adoptarea unor decizii şi documente normative cu impact nefavorabil;
creşterea rapidă a exigenţelor informaţionale şi documentare în comparaţie cu posibilităţile de
satisfacere a acestora;
lipsa documentelor legislative pentru unele domenii de activitate bibliotecară (împrumut
interbibliotecar etc.);
creşterea rapidă a preţurilor pentru achiziţii de documente, consumabile, echipament tehnic;
predominarea interesului pentru informaţia pe suport tradiţional, utilizarea acesteia prin
împrumut la domiciliu pentru o perioadă îndelungată;
neasigurarea securităţii patrimoniului documentar şi informaţional (mentalitatea clienţilor,
legislaţie, echipament);
presiuni crescânde a concurenţei în mediul învăţământului şi informaţiei;
fluctuaţia relativ crescândă a personalului;
climatul socio-politic instabil;
alte eventuale pericole.
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Studiu de marketing privind
categoriile de utilizatori ai DIB ULIM
Cine sunt clienţii reali şi potenţiali ai DIB ULIM?
Care sunt cerinţele lor?
Care sunt aşteptările lor sub aspect informaţional-documentar?
DIB ULIM prestează servicii pentru următoarele categorii de utilizatori:
clienţi reali:

clienţi potenţiali:

studenţi (ULIM, colegii afiliate)
cadre didactice
cercetători
alte categorii (servicii auxiliare etc.)

studenţi (ai altor instituţii)
cadre didactice
cercetători
specialişti, practicieni

Anual DIB ULIM este pus la dispoziţia a circa 5.500 clienţi reali, frecvenţa medie constituind 215.000
(indicele este în creştere).
Clienţii reali beneficiază de următoarele servicii:
• consultarea documentelor şi resurselor informaţionale în spaţiile funcţionale ale DIB ULIM;
• accesul la baze de date naţionale şi internaţionale;
• asistenţă la evaluarea calităţii surselor informaţioanle;
• acces Internet;
• servicii de mediatecă;
• multiplicarea documentelor;
• lucrări în Word;
• consultaţii individuale şi în grup;
• instruire privind utilizarea şi selectarea resurselor informaţional-tehnologice.
Cei mai activi şi mai cointeresaţi clienţi sunt studenţii de la învăţământul de zi. Grupuri-ţintă sub
aspect de atragere la DIB ULIM şi promovarea serviciilor sunt cei de la anul I (clienţi noi), precum şi
studenţii de la instruirea la distanţă (corespondenţă). Cei din urmă preferă împrumutul la domiciliu
(mai ales în anul 2001).
Clienţii reali nu sunt pe deplin satisfăcuţi de posibilităţile limitate de împrumut la domiciliu (durată şi
cantitate), exprimându-şi dorinţa de a obţine împrumut pentru un semestru, un an de studiu. Există
doleanţe (uneori şi reclamaţii) şi vizavi de restricţiile împrumutului interbibliotecar (lipseşte un cadru
naţional de reglementare, nu sunt utilizate eficient avantajele consorţium-urilor etc.). Potenţialul
informaţional-tehnologic al DIB ULIM nu acoperă necesităţile de accesare ale bazei de date ULIM la
distanţă. Problema are un caracter naţional, determinat de nivelul scăzut de asigurare tehnologică a
bibliotecilor, lipsa calculatoarelor la domiciliu etc.
Clienţii potenţiali au acces fizic la resursele documentare şi informaţionale ULIM, în funcţie de
condiţiile stabilite de rectorat (semnarea contractelor bilaterale între instituţii etc.)
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Strategii de menţinere şi creştere
a numărului clienţilor DIB ULIM
• analize şi cercetări de marketing (feed-back permanent);
• extinderea şi diversificarea serviciilor prestate prin utilizarea tehnologiilor şi tehnicilor
informaţionale (servicii noi pentru beneficiarii noi);
• aplicarea programului "Grijă pentru noii clienţi” (în scopul promovării imaginii şi serviciilor DIB
ULIM);
• elaborarea şi realizarea politicii promoţionale a DIB ULIM;
• aplicarea experienţei bibliotecilor din Occident privind accesul fizic nelimitat la resursele
informaţioanle şi documentare ale bibliotecii universitare pentru toţi clienţii potenţiali (în
colaborare cu alte biblioteci universitare).

Scopuri strategice, obiective şi activităţi
pentru anii 2002-2005
Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a resurselor informaţionale şi documentare
în sprijinul curriculum-ului universitar, al procesului ştiinţific şi educaţional la ULIM
Accentuarea preocupărilor privind resursele documentare şi informaţionale. Menţinerea rolului
colecţiilor de cărţi şi seriale în format tradiţional şi îmbogăţirea cu noi tipuri de materiale în format
video, electronic şi multimedia.
Colecţiile de cărţi, seriale şi manuscrise ale DIB ULIM sunt şi vor continua să fie fundamentul
serviciilor pentru utilizatori şi în deceniul următor. Capacităţile electronice vor fi dezvoltate nu prin
sacrificarea colecţiilor şi serviciilor tradiţionale, ci prin promovarea în paralel a acestora. Va fi facilitat
accesul la bazele de date (locale şi internaţioanle). În acest context se impune necesitatea utilizării
eficiente a bazei de date "Moldova actuală", EBSCO etc. Constituirea mediatecii ULIM va determina
amplificarea cantităţii şi diversităţii resurselor de studiu şi cercetare ce se vor pune la dispoziţia
utilizatorilor.
Este important ca în procesul de dezvoltare a colecţiilor să se anticipeze schimbările din planurile de
studiu (implementarea noilor specialităţi, noilor discipline de studiu etc.). Bibliotecarii şi factorii de
resort universitari trebuie să ajungă la un consens la acest capitol.
Eforturile vor fi concentrate asupra asigurării unei colecţii de referinţă adecvată susţinerii programelor
de învăţământ şi cercetare.
Se va evalua sistematic calitatea colecţiilor sub aspectul corespunderii acestora (când dubletele sunt
nejustificate) şi promovând metode de dezvoltare comună a colecţiilor (parteneriat "bibliotecarcontact - cadru didactic".).
Orientându-se către un client deja format - cunoscător a mai multor limbi - pentru care contează mai
mult informaţia, decât limba şi suportul de înregistrare, DIB ULIM va da prioritate problemei
amplificării prezenţei în colecţii a documentelor în limbile engleză, franceză, spaniolă, germană etc.
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Cea mai importantă măsură la acest capitol este dotarea lectoratelor cu predare în limbile străine (în
funcţie de planul universitar de studii).
Astfel devin oportune acţiunile şi implicaţiile pentru:
• dezvoltarea surselor şi a furnizorilor pentru achiziţii de documente;
• fundraising-ul pentru dezvoltarea şi completarea colecţiilor (proiecte, consorţium-uri, donaţii
etc.).

Organizarea colecţiilor şi a accesului la ele

Utilizarea largă a tehnologiilor informaţionale va schimba mult sensul care se atribuie noţiunii de
organizare a colecţiilor. Din orice punct al spaţiilor biblioteconomice, beneficiarul va avea acces la
catalogul on-line, oferindu-i-se informaţia topografică necesară.
Colecţiile DIB ULIM vor fi organizate tradiţional: colecţii speciale, uzuale şi depozit. În amplasarea
colecţiilor se va ţine cont de structura intereselor studenţilor şi cadrelor didactice, cu implicaţii de
autonomie profesională. Preferabilă pentru următorii ani rămâne organizarea colecţiilor pe domenii, în
corespundere cu normele CZU.

Conservarea patrimoniului documentar. Corelarea creşterii colecţiilor cu spaţiile existente.

DIB ULIM deţine aproape 120 mii volume inventariate, 50 mii exemplare seriale, creşterea anuală
fiind de aproximativ 15 mii volume. Cu un asemenea ritm, în următorii 10 ani, colecţiile se vor dubla
ca volum, creându-se astfel problema păstrării şi promovării fondului. Situaţia ar necesita o
soluţionare eficace şi raţională, existând mai multe variante de rezolvare:
• mediatizarea noii politici documentare în scopul acceptării şi creării unei viziuni comune a
bibliotecarilor şi cadrelor didactice. Procurarea documentelor într-un număr maxim de 5-10
exemplare, majorând numărul titlurilor procurate. În acest mod se va lărgi accesul la informaţie
şi documente, studenţii dispunând de mai multe surse.
• constituirea unui depozit sui generis, destinat cărţilor şi altor materiale cu o capacitate de
aproximativ 100.000 volume. Materialele vor fi depozitate într-un spaţiu asigurat şi aclimatizat,
fiind servite în 2 ore de la prezentarea solicitării.
• folosirea mai intensivă a spaţiului de depozitare existent în sedii.
Spaţiul cu acces liber la raft poate fi extins prin adoptarea unui model de raft mobil. Succesul acestor
acţiuni depinde în ultimă instanţă de capacitatea DIB ULIM de a elabora, de comun acord cu cadrele
didactice, un plan (program) privind utilizarea colecţiilor, care să stabilească exact ce documente ar
trebui să aibă regim de consultare în acces liber, iar care să fie lăsate în regim de servire din depozit.
Bibliotecarii şi cadrele didactice trebuie să ajungă la un consens în ce priveşte materialele transmise
în depozitul închis şi modul în care să se poată folosi mai raţional spaţiul cu acces liber.
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Protejarea colecţiilor. Instalarea mecanismelor de climatizare şi securitate în spaţiile DIB ULIM.
Înzestrarea tehnică a Atelierului de Restaurare şi Patologie a publicaţiilor.

Căldura şi umiditatea excesivă, poluarea atmosferică, expunerea la razele ultraviolete - toţi aceşti
factori accelerează degradarea materialelor, producând pagube ireversibile. Instalarea mecanismelor
de climatizare şi a noului sistem de iluminare a spaţiilor DIB ULIM sunt acţiuni esenţiale care ar
asigura păstrarea patrimoniului universitar. Ar mai exista şi alte soluţii în acest sens: iniţierea
măsurilor de protejare a colecţiilor speciale, înzestrarea Atelierului de Restaurare şi Patologie a
publicaţiilor cu echipament performant (este necesară elaborarea unui program-suport la acest
capitol).
DIB ULIM va depune eforturi pentru procurarea în anul 2002 a echipamentului "antifurt".

Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor documentare şi
informaţionale (extinderea şi diversificarea serviciilor)

Orientarea DIB ULIM pentru utilizarea eficientă a resurselor informaţionale şi documentare de către
întreaga comunitate universitară.

Însuşirea modului de utilizare a diverselor genuri de documente reprezintă un segment important al
învăţământului universitar. Pe lângă rolul tradiţional al bibliotecii universitare, destinat consultării
documentelor, DIB ULIM îşi mai asumă funcţia de iniţiere a studenţilor în utilizarea surselor de
informare de la ULIM şi din afara lui. Prin reunirea unor tehnologii avansate şi prin implicarea
bibliotecarilor-contact în activitatea de colaborare instructiv-educativă, DIB ULIM va contribui la:
• utilizarea eficientă a tehnologiilor disponibile;
• crearea unui program de instruire şi ajutorare a studenţilor şi a cadrelor didactice în vederea
aplicării eficiente a sistemului TINLIB şi a celorlalte resurse şi instrumente de cercetare;
• experimentare în domeniul metodelor de predare prin crearea de baze de date de text şi
realizarea de aplicaţii multimedia.

Drept urmare DIB ULIM îşi va asuma responsabilităţi pentru îmbunătăţirea procesului de învăţarepredare.
În acest scop se va acorda o atenţie deosebită lucrului cu grupuri mici de studenţi, participării active a
acestora, aplicând experienţa Bibliotecii Colegiului Universitar din Boros, Suedia. Ca parte a acestui
plan, DIB ULIM va amenaja şi utiliza sălile pentru lucrul în grup al studenţilor.

Extinderea şi diversificarea serviciilor prestate clienţilor
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Dacă studentul sau cadrul didactic întâmpină greutăţi în accesarea informaţiei necesare (inclusiv
surse alternativie), înseamnă că DIB ULIM nu-şi îndeplineşte calitativ obligaţia faţă de ei. Nici un
beneficiar nu trebuie să rămână neasigurat documentar şi informaţional.
Orientarea prioritară a DIB ULIM este către client, valorificâdu-se conceptul "biblioteca utilizatorului".
În centrul atenţiei vor fi toate categoriile de utilizatori, determinate fiind deocamdată următoarele
grupuri-ţintă de clienţi:
• clienţi noi (studenţii anului I, clienţi potenţiali etc.) (pentru ei fiind aplicat programul complex
"Grijă pentru noii beneficiari");
• clienţi ce se instruiesc la distanţă (prin corespondenţă).
Pentru asigurarea prestării eficiente a serviciilor este nevoie de un sistem operaţional funcţional de
integrare a spaţiilor biblioteconomice (săli de lectură dispersate). Din orice punct al acestor spaţii
beneficiarul trebuie să aibă acces la baza de date generală a DIB ULIM. În cazul extinderii accesului
liber la raft este necesară definirea (până în anul 2002) a conceptului şi aspectului aplicativ de oferire
a împrumutului la domiciliu. Este necesar a îmbunătăţi aranjarea colecţiilor la raft, respectând
aplicarea divizionarelor-trimiteri, amplasate între literatura cu acces liber şi celelalte documente. În
scopul îmbunătăţirii colecţiilor se va opta pentru crearea colecţiilor "centrale" şi "de antenă" ( de ex.:
în sala de Lectură nr. 2 - colecţia centrală de referinţă, în alte săli de lectură - colecţii de referinţă
specializate).
• Aplicarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale este prioritară pentru diversificarea şi
extinderea serviciilor. În acest sens se prevede:
• instalarea de noi terminale de acces OPAC (majorarea numărului acestora de la 6 la 12);
• acesul la baze de date naţionale şi internaţionale;
• selectarea pentru clienţi şi orientarea acestora în utilizarea bazelor de date, site-urilor
reprezentative (la recomandarea bibliotecarilor contact);
• amplasarea şi utilizarea informaţiei utile prin intermediul paginii WEB al DIB ULIM (OPAC
etc.);
• utilizarea în scopuri de informare a poştei electronice.
• Elaborarea şi aplicarea politicii promoţionale a DIB ULIM (produsul muncii echipei de
bibliotecari). Faptul presupune utilizarea eficientă a potenţialului DIB ULIM prin promovarea şi
cunoaşterea de către clienţi a spaţiilor funcţionale, serviciilor prestate şi regulilor de acces şi
utilizare a resurselor informaţionale şi documentare.
• Intensificarea relaţiilor de cooperare şi colaborare cu alte instituţii informaţionale este
considerat un resort important pentru extinderea serviciilor pentru clienţii DIB ULIM (împrumutul
interbibliotecar, acces fizic la bibliotecile universitare etc.).
Problema extinderii şi diversificării serviciilor ţine nemijlocit de un feed-back permanent cu utilizatorii
(chestionare, sondaje, discuţii, boxă de idei şi sugestii etc.).
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Promovarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale şi de comunicare.
Echipament

Noile tehnologii şi telecomunicaţiile exercită o tot mai mare influenţă asupra bibliotecilor universitare:
modul de stocare, prezentare, transmisie şi utilizare a informaţiilor.
În anii 2001-2005 DIB ULIM va crea posibilităţi de acces la diverse surse locale şi informaţionale. Din
lipsa unei infrastructuri electronice - reţea cu ramificaţii în toate sectoarele universităţii - punctele de
acces nu vor putea fi exteriorizate. Conştientizând faptul DIB ULIM va crea posibilităţi maxime în
spaţiile sale funcţionale, în perspectivă orientându-se către soluţionarea cerinţelor de informatizare în
mod structural şi sistematic pe întreg spaţiul universitar.
DIB ULIM va urmări realizarea următoarelor obiective strategice:
• lărgirea reţelei locale (conectarea la reţeaua locală a DIB ULIM a SL-1, SL-2, a mediatecii);
• asigurarea cu resurse hardware (imprimantă color, proiector digital, xerox color etc.);
• amenajarea cu echipament tehnic a unei clase de instruire în spaţiile DIB ULIM (aceasta fiind
utilizată atât de către clienţii DIB ULIM, cât şi de către personal: calculator, conectat la reţeaua
internă şi Internet; flip-chart, ecran, proiector etc.);
• lărgirea posibilităţilor de utilizare a documentelor netradiţionale (amplasarea bazelor de date pe
serverul central al DIB ULIM etc.);
• amplificarea utilizării eficiente a soft-ului integrat de bibliotecă TINLIB (modul Catalogare,
Achiziţii etc.);
• automatizarea proceselor de bibliotecă (împrumut de documente etc.);
• finisarea catalogului electronic al DIB ULIM (sub aspect retro, intrările anilor 1992-1997) şi
amplasarea acestuia pe pagina WEB;
• conectarea reţelei locale DIB ULIM la reţeaua locală universitară;
• asigurarea funcţionării Mediatecii ULIM sub aspect informaţional tehnologic (constituirea
colecţiei, acces la colecţii, fond audio-video ULIM).
Problema dotării cu echipament va fi soluţionată cu sprijinul rectoratului ULIM, dar mai ales prin
intermediul proeictelor şi programelor coordonate (cea din urmă poziţie constituie una dintre direcţiile
de bază ale politicii manageriale a DIB ULIM).
Prioritară pentru anii 2002-2005 va fi problema constituirii şi asigurării funcţionării Mediatecii ULIM.
Resursele Mediatecii reprezintă un complex informaţional, care include documente electronice,
multimedia, audio, video. O parte componentă specială a acesteia va constitui colecţia de multimedia
editată de ULIM (dischete, CD-ROM, filme, cursuri didactice - video ale profesorilor ULIM).
Dotarea cu echipament şi implementarea tehnologiilor informaţionale relevă importanţa acţiunilor de
instruire în scopul utilizării eficiente a acestuia.
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Orientarea clienţilor în utilizarea eficientă a surselor de informare şi documentare.
Instruirea beneficiarilor

Pe lângă cunoştinţe profesionale, studenţii ULIM trebuie să posede deprinderi de căutare, selectare,
regăsire şi utilizare a informaţiei.
Orientarea strategică a DIB ULIM la acest capitol: prin informare şi documentare la cunoştinţe şi
transformarea acestora în cunoaştere.
În acest sens prioritare sunt considerate:
• aplicarea programului "Grija pentru noii beneficiari" (servicii noi pentru noii beneficiari);
• relaţii profesionale directe şi indirecte cu clienţii ale bibliotecarilor contact;
• implementarea unui sistem de mini-cursuri informaţionale: "OPAC", "Utilizarea bazei de date
EBSCO/Publishing", "Baza de date "Moldova actuală", "Internet la DIB ULIM" (actualizarea
tematicii şi conţinutului acestora fiind realizată la începutul fiecărui an de studiu);
• actualizarea disciplinei "Bazele culturii informaţioanle", inclusă în curriculum-ul universitar (16
ore pentru studenţii anului I de la toate departamentele);
• implementarea ciclului de mini-cursuri informaţionale pentru doctoranzi şi cercetători (în
colaborare cu secţia "Ştiinţă" ULIM);
• implementarea conceptului elaborării şi editării materialelor promoţionale ale DIB ULIM
(aplicând experienţa Brookes University Library). Acest concept presupune promovarea a 3
aspecte principale ce ţin de activitatea DIB ULIM: servicii, spaţii funcţionale, reguli de utilizare
şi acces la sursele infomaţionale şi documentare.
Orientarea şi instruirea clienţilor sunt indiscutabil legate de instruirea personalului: pentru a instrui
clienţii, bibliotecarul trebuie să fie el însuşi instruit.

Personalul DIB ULIM.
Valorificarea potenţialului creativ al acestuia

DIB ULIM are nevoie de angajaţi competenţi, flexibili, deschişi către schimbare. Capitalul uman este
forţa principală în asigurarea funcţionării eficiente a DIB ULIM. Este necesar a fi revăzute şi aplicate
în contextul managementului resurselor umane principiile şi metodele de recrutare, selecţie, angajare
şi integrare profesională. În anul 2002 va fi elaborat Ghidul angajatului DIB ULIM.
Problema prioritară la acest capitol va fi instruirea continuă a bibliotecarilor. Aceasta se va realiza în
funcţie de următoarele module:
•
•
•

actualizarea cunoştinţelor în biblioteconomie, informare, documentare;
instruire (alfabetizare) asupra tehnologiilor informaţioanle (computer literacy);
relaţii inter-umane (comunicare, prezentare, psihologie socială).
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•
•

•
•
•

Sistemul instruirii continue a bibliotecarilor DIB ULIM va include:
instruirea la locul de muncă (eficientizarea funcţionării Şcolii BIBINS ULIM sub aspect de
organizare şi conţinut. Se vor implementa forme active de instruire, se va intensifica
comunicarea profesională. Programul acţiunilor de instruire va include cursuri gen: "Internet
pentru bibliotecari", "Utilizarea paginilor WEB", "Resurse informaţionale", "OPAC", "Arta
comunicării" etc.);
implicarea în formele organizate de instruire continuă (Şcoala de Biblioteconomie din
Moldova);
participare la reuniuni profesionale, organizate de bibliotecile mari şi alte instituţii;
implicare în proiecte şi programe de instruire (Tempus-Tacis etc.).

Managerii DIB ULIM vor încuraja orice intenţie de perfecţionare care corespunde intereselor instituţiei.
În contextul schimbărilor organizaţional-funcţionale prioritate va avea şi motivarea personalului:
înlocuirea activităţilor necalificate, de rutină, repetitive cu cele bazate pe cunoaştere; utilizarea
echipelor de procese; deschidere, comunicare; retribuirea muncii în funcţie de implicaţiile
profesionale.
În anii 2002-2005 se va miza pe forţele umane existente, preconizându-se angajări suplimentare
pentru unităţile de structură noi ale DIB ULIM (Mediateca, CID ULIM). În general se prevede o
creştere cu 5 persoane a numărului angajaţilor.
Reaşezarea organizatorică a activităţii informaţional-bibliotecare la ULIM, constituirea DIB ULIM
(în baza ordinului rectorului ULIM) necesită realizarea unor schimbări cu resurse mici (cu forţe puţine,
cheltuieli mici se vor face lucruri mari). În anul 2002 va fi elaborat un cadru de reglementare
corespunzător.
Se va defini clar menirea şi atribuţiile fiecărei unităţi DIB ULIM în ceea ce priveşte atingerea celui mai
eficient nivel de utilizare a resurselor existente. Va fi implementat un nou sistem al indicatorilor de
performanţă.
Va continua procesul de implementare a elementelor structurii organizaţionale plate (bibliotecar
contact, echipe de proces, îmbinarea funcţiilor etc.). Urmare a acestei implementări vom obţine:
•
•
•

optimizarea rolului şi locului managerilor funcţionali;
intensificarea comunicării profesionale;
utilizarea raţională a potenţialului creativ al personalului DIB ULIM.

Extinderea implicaţiilor de cooperare şi colaborare ale DIB ULIM

Relaţiile de colaborare vor fi realizate în două direcţii principale:
•
•

comunitatea universitară;
comunitatea profesională.
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În cadrul comunităţii universitare vor fi intensificate relaţiile "DIB - decanat", "DIB - catedră", "DIB cadru didactic", "DIB - asociaţii culturale şi ştiinţifice", "DIB - client individual".
Colaborarea în cadrul comunităţii profesioanle presupune:
•
•
•
•
•
•

implicaţii profesionale în relaţia cu Consiliul Biblioteconomic Naţional;
co-participare la consorţium-uri şi alte asocieri de cooperare, mai ales cele ce sprijină
informarea prin mijloace electronice (consorţiu EBSCO, Clubul utilizatorilor TINLIB etc.);
relaţii bilaterale - DIB ULIM - biblioteci şi alte instituţii informaţionale;
implicaţii şi relaţii cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova;
relaţii profesionale interpersonale;
relaţii profesionale internaţionale.

Prin intermediul comunităţii profesionale vor fi soluţionate multiplele probleme, vitale pentru
funcţionarea eficientă a instituţiei informaţionale, inclusiv DIB ULIM (schimb interbibliotecar, format
automatizat unic pentru schimbul bazelor de date etc.

Eficientizarea participării DIB ULIM în circuitul cultural-ştiinţific

Specificul dezvoltării socio-culturale a Republicii Moldova, contingentul beneficiarilor (reprezentanţi ai
diferitor culturi şi ţări) impune DIB ULIM importante acţiuni privind activitatea educaţională. Conţinutul
acestei activităţi va fi determinat de "Concepţia educaţiei în Republica Moldova" (Ministerul Educaţiei
şi Ştiinţei, Ch., 2000), precum şi de noua politică universitară elaborată în cadrul ULIM.
DIB ULIM relevă faptul că, pe de o parte, acţiunea educaţională vizează dezvoltarea personalităţii
umane, iar pe de alta, această dezvoltare reflectă cerinţele societăţii faţă de individ.
Va fi elaborată o concepţie specială privind implicaţiile educaţionale ale DIB ULIM, care va pune
accent pe colaborările cu unităţile de structură ULIM şi alţi factori din republică (ambasade, societăţi
culturale, Uniunea Scriitorilor, asociaţii etc.). O parte semnificativă a acestui concept va fi programul
formării interculturale a beneficiarilor DIB ULIM. Programul va avea drept scop prioritar înţelegerea
valorilor general-umane; utilizarea potenţialului educativ al datinilor şi obiceiurilor populare, educarea
civismului, democraţiei, umanismului.
Un accent deosebit va fi pus pe calitatea, relevanţa şi eficienţa marketingului dirijării culturale.
Activităţile vor fi revăzute sub aspectul colaborărilor diferenţiate şi al conlucrării cu departamentele şi
catedrele ULIM. Modernizarea activităţilor cultural-educaţionale (expoziţii în pagina WEB a DIB ULIM,
utilizarea materialelor multimedia etc.).
•
•

În anul 2002 se va purcede la elaborarea "Cronicii vieţii cultural-ştiinţifice ULIM" pe suport
electronic.
În anul 2002 va fi elaborat şi aplicat Programul complex de activităţi prilejuite de 10 ani de la
fondarea ULIM, bibliotecii ULIM.
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Un sprijin deosebit va fi acordat funcţionării Laboratorului Biblioteconomic ULIM, acesta acoperind
studiile şi cercetările în problemele: management biblioteconomic; biblioteca din învăţământ în
serviciul comunităţii; reguli şi standarde de catalogare; informatizarea şi automatizarea bibliotecii
universitare.

Comentariu final
Prezentul plan strategic este parte componentă a
conceptului de dezvoltare ULIM.
Paşii şi măsurile concrete de realizare a
priorităţilor inserate în plan, sunt oglindite detaliat
în programele anuale de activitate a DIB ULIM.
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