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Abstract: The article reflects the place and the role of Mediatheque in the University 
community, its orientation for the provision of modern and affordable services to us-
ers, as well as on the training of information users.  The role of this structure is high-
lighted  the formation of non-traditional media collections, providing access to local   
and external databases, training of the users in order to exploit multi-media resources. 

Misiunea reflectă locul şi rolul Mediatecii în comunitatea universitară, ori-
entarea acesteia pentru prestarea unor servicii moderne şi accesibile utilizatorilor, 
precum şi privind formarea utilizatorilor pentru informare. În acest sens Mediateca 
urmăreşte:
•	 Modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor informaţional-bibliote-

care, performante în sprijinul procesului educaţional;
•	 Facilitarea şi extinderea accesului la surse de informare şi documentare (in-

terne şi externe) prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, 
formarea deprinderilor de căutare, selectare, regăsire şi utilizare a informaţiei 
de către utilizatori.

•	 Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a resurselor informaţionale şi docu-
mentare în sprijinul procesului educaţional.

•	 Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a resurselor documen-
tare şi informaţionale (extinderea şi diversificarea serviciilor).

•	 Promovarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale de comunicare în sco-
pul lărgirii şi facilitării accesului la informare şi documentare. 

•	 Orientarea utilizatorilor pentru utilizarea eficientă a surselor de informare şi 
documentare. 

•	 Eficientizarea participării Mediatecii în circuitul cultural-ştiinţific al Biblio-
tecii şi Universitatii.
Scopurile  strategice şi obiectivele activităţii Mediatecii:
Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a resurselor informaţionale în spri-

jinul procesului educaţional;
Accentuarea preocupărilor privind resursele documentare şi informaţiona-
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le. Menţinerea rolului colecţiilor în format tradiţional şi îmbogăţirea cu noi tipuri 
de materiale în format video, electronic şi multimedia;

Facilitarea accesului la bazele de date locale, naţionale şi internaţionale. Prin 
intermediul Mediatecii va spori numărul de resurse pentru  studiu şi cercetare puse 
la dispoziţia utilizatorilor prin adrese utile Internet, parole de accesare a bazelor  de 
date şi diverselor portaluri etc.

Orientîndu-se către un utilizator format, cunoscător al mai multor limbi - 
pentru care contează mai mult informaţia, decît limba şi suportul de înregistrare, 
Mediateca dă prioritate amplificării prezenţei în colecţii a documentelor în limbile 
engleză, franceză, spaniolă, germană etc. Cea mai importantă măsură la acest capi-
tol este dotarea lectoratelor cu predare în limbile străine, în funcţie de programele  
universitare de studii. 

Din orice punct al spaţiilor biblioteconomice, utilizatorul are acces la cata-
logul on-line prin intermediul paginii WEB, orice utilizator are acces la baze de date 
locale.

Orientarea Mediatecii pentru utilizarea eficientă a resurselor informa-
ţionale şi documentare de către întreaga comunitate universitară

Însuşirea modului de utilizare a diverselor genuri de documente reprezintă 
un segment important al învăţămîntului universitar. Pe lîngă rolul tradiţional al bib-
liotecii universitare, destinat consultării documentelor, Mediateca îşi mai asumă 
funcţia de iniţiere a studenţilor în utilizarea surselor de informare din interiorul 
şi  din afara Bibliotecii. Prin reunirea unor tehnologii avansate şi prin implicarea 
bibliotecarilor ce menţin legăturile cu Facultăţile, în activitatea de colaborare in-
structiv-educativă, Mediateca contribuie la:

• utilizarea eficientă a tehnologiilor disponibile;
• crearea şi aplicarea unui program de instruire şi ghidare a studenţilor şi a 

cadrelor didactice în vederea eficientizării exploatării sistemului TINLIB şi a 
celorlalte resurse şi instrumente de cercetare;

• crearea bibliotecii digitale  în sprijinul disciplinelor de studiu.
Drept urmare Mediateca îşi asumă anumite responsabilităţi pentru îmbunătăţi-

rea procesului de învăţare-predare. În acest scop se  acorda o atenţie deosebită lucrului 
cu grupurile mici de studenţi, implicarea lor activă în toate activităţile Mediatecii. 

Extinderea şi diversificarea serviciilor prestate pentru utilizatori
Nici un utilizatoror nu trebuie să rămînă nesatisfăcut documentar şi informaţio-   

nal. Orientarea prioritară a Mediatecii către fiecare individ, prin valorificarea con-
ceptelor �biblioteca utilizatorului�, �utilizatorul nostru � partenerul nostru�. În cen-�biblioteca utilizatorului�, �utilizatorul nostru � partenerul nostru�. În cen-biblioteca utilizatorului�, �utilizatorul nostru � partenerul nostru�. În cen-
trul atenţiei sînt toate categoriile de utilizatori, determinante fiind deocamdată ur-
mătoarele grupuri ţintă:

• utilizatori noi (studenţii anului I, utilizatori potenţiali etc., pentru ei fiind apli-
cat Modulul II �Internet în Biblioteci. Pagini WEB a instituţiilor informaţionale�);

• utilizatori ce se instruiesc la  forma de studii cu frecvenţa redusă.
Aplicarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale este prioritară pentru di-
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versificarea şi extinderea serviciilor. În acest sens se prevede: 
• accesul la baze de date naţionale şi internaţionale;
• selectarea pentru utilizatori şi orientarea acestora în utilizarea bazelor de 

date, site-urilor reprezentative (la recomandarea bibliotecarilor-respon-
sabili de relaţiile cu facultatea);

• utilizarea potenţialului informaţional şi promoţional al paginii WEB a BŞ 
USARB;

• utilizarea în scopuri de informare a poştei electronice (implementarea ser-
viciilor de referinţe electronice �Întreabă bibliotecarul�);

Problema extinderii şi diversificării serviciilor ţine nemijlocit de un feed-back 
permanent (chestionare, sondaje, discuţii, boxă de idei şi sugestii etc.).

Promovarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale şi de comunicare. 
Echipament. Mediateca asigură realizarea următoarelor obiective strategice:

• asigurarea cu resurse hardware (computer, printere, scaner etc.);
• amenajarea cu echipament (aceasta fiind utilizată atît de către utilizatori, 

cît şi de către personal: calculator conectat la reţeaua internă şi Internet; 
flip-chart, ecran, proiector etc.);

• lărgirea posibilităţilor de utilizare a documentelor netradiţionale;
• asigurarea funcţionării Mediatecii sub aspect informaţional şi tehnologic: 

dezvoltarea  colecţiilor, asigurarea accesului deplin şi neîngrădit al utilizatorului.
Resursele Mediatecii reprezintă un complex informaţional, care include do-

cumente electronice, multimedia, audio, video. O parte componentă specială a 
acesteia constituie colecţia multimedia creată de universitari: dischete, CD-ROM, 
filme, cursuri didactice - video ale profesorilor.

Orientarea utilizatorilor în utilizarea eficientă a surselor de informare şi 
documentare. Instruirea informaţional – biblioteconomică a utilizatorilor

Pe lîngă cunoşterea cursurilor universitare, studenţii trebuie să posede de-
prinderi de căutare, selectare, regăsire şi utilizare a informaţiei. Orientarea stra-
tegică a Mediatecii la acest capitol: prin informare - documentare  transformarea 
cunoştinţelor obţinute  în cunoştinţe noi.

În acest sens prioritare sînt:
•  serviciile noi pentru noii utilizatori;
•  relaţiile directe şi indirecte cu utilizatorii ale bibliotecarilor;
• implementarea modulelor: Pagina WEB BŞ USARB, Utilizarea bazelor de da-

te EBSCO, Internet (actualizarea conţinutului şi temelor fiind realizată la 
începutul fiecărui an de studiu);

• implementarea modulului special pentru doctoranzi şi cercetători; 
• crearea şi promovarea materialelor promoţionale ale Mediatecii, ţinînd cont 

de 3 aspecte principale ce ţin de activitatea Mediatecii: servicii, spaţii funcţio-
nale, reguli de utilizare şi acces la sursele infomaţionale şi documentare.

Orientarea şi instruirea utilizatorilor sînt indiscutabil legate de instruirea per-
sonalului: pentru a instrui utilizatorii, bibliotecarul trebuie să fie el însuşi instruit.
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