
Prin prisma viitorului. 
La vîrstă majoratului de imagine, 

efort şi realitate 


In the light of the future.  

The age of image  and reality

Valentina TOPALO

78

OMAGIERI

Abstract: 20 years ago in the library community was integrated a new University 
Library – Information and Library Science Department of Free International University 
of Moldova. During these years has been formed a professional team, were created 
various info-documentary collections, new services, digital library, institutional 
repository, were realized institutional projects, national and international.

20 de ani în urmă în comunitatea biblioteconomică moldovenească s-a lansat 
o Bibliotecă Universitară nouă - Departamentul Informaţional Biblioteconomic al 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Pornind de la 0 resurse materiale şi 
umane, dezvoltarea a avut loc în plan conceptual, al gîndirii funcţiilor, al pregătirii 
serviciilor şi bibliotecarilor dintr-o perspectivă, care în acel îndepărtat 1992, avea 
mari speranţe în viitor.  Astfel, managerul DIB, doamna Zinaida Sochircă, a reuşit 
să construiască o Bibliotecă raţională, în care, modernitatea s-a simţit tot timpul. 
Dominant a fost, este şi rămîne efortul, competenţele colectivului de bibliotecari, 
încercarea şi reuşita lor de a se apropia an de an de stilul biblioteconomic 
contemporan, pentru constituirea unei echipe profesionale, crearea diverselor 
colecţii infodocumentare, serviciilor noi, Bibliotecii Digitale, Repozitoriului insti-
tuţional, proiectelor instituţionale, naţionale şi internaţionale,  parteneriatelor 
internaţionale.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia I: Di-
mensiuni Info-Biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii, organizată 
de DIB ULIM la 16-17 octombrie 2012, a fost un prilej de abordare complexă a 
locului şi statutului Bibliotecii în Societatea Informaţiei şi Cunoaşterii, orientată   
implicit  spre noi modele de educaţie şi cultură. Tema conferinţei a fost generoasă, 
presupunînd o analiză a devenirii acestei instituţii şi mai ales prefigurarea viitorului 
ei în comunitatea universitară. Structurat pe mai multe teme, prin complexitate, 
programul a deschis perspective şi a dat naştere la dezbateri profesionale. Ar fi 
greu de nominalizat anumite comunicări, întrucît nota generală a fost aceeaşi, 
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caracterizată prin rigoare ştiinţifică, professionalism, deschidere spre preocupările 
stringente ale profesiunii. 

 La activitate au participat reperezentanţi din toate reţelele de biblioteci, 
din toate generaţiile de bibliotecari, reuniţi prin spiritul pluridisciplinar şi viziunea 
de sistem pe care le implică serviciile de lectură. Ideea care a polarizat cele mai 
multe reflecţii, propuneri privind revigorarea procesului educativ este cea a 
rolului bibliotecilor în general, a DIB-ului în particular în susţinerea curriculei 
universitare. Indifirent de perspectiva în atingerea obiectivelor bibliotecarilor, 
în stimularea creativităţii din care a fost tratată această temă şi de stilul în care 
s-au exprimat referenţii, a reieşit cu claritate rolul determinant al cărţii, accesului 
deschis la informaţie, la educarea unei culturi a informaţiei. Potenţiaul uman pe 
care îl solicită Societatea Informaţiei şi Cunoaşterii se regăseşte şi în DIB ULIM. În 
cadrul Conferinţei Aniversare au fost susţinute comunicări ştiinţifice ale membrilor 
şcolii bibliotecomice moldoveneşti: Zinaida Sochircă, director general DIB, ULIM: 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic în spaţiu şi timp; Ludmila Corghenci, 
director adjunct, DIB ULIM: Biblioteca Universitară: provocări la cunoaştere; Dr. Lidia 
Kulicovski, director, Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”: Munca în Bibliotecă ca 
Teatru; Dr. Nella Ţurcan, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Biblioteconomie 
şi Asistenţă Informaţională: Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldo-
va şi provocările Accesului Deschis; Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică 
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Resurse informaţionale şi servicii 
electronice: aspecte manageriale în biblioteca universitară; Iulia Tătăresu, şef de-
partament, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă: Construirea unei noi imagini 
a bibliotecii universitare. 

La manifestare au fost prezenţi colegi din străinătate, partenerii americani 
ai DIB, reprezentanţi ai Şcolii de biblioteconomie americană: Dr. Rosann Bazirjian:  
„Dean of University Libraries, The University Greensboro: New Library Service 
Strategy: A Perspective from the University of North Carolina at Greensboro”; Ph.D. 
Sha Li Zhung, Assistant Dean for Collections and Technical Services, University 
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of North Carolina at Greensboro Libraries: University Libraries’ Role in Enabling 
Students’ Success. 

 Remarcăm prezenţa colegilor Şcolii  biblioteconomice din România: Prof. 
univ. dr. Angela  Repanovici, Universitatea Transilvania din Braşov, Asociaţia Bib-
liotecarilor din România: Abordări inovatoare privind accesul deschis la informaţia 
ştiinţifică prin cultura informaţiei. Corina Apostoleanu, vice-preşedinte al Asociaţiei 
Bibliotecarilor din România: Brandul de Bibliotecă: servicii, promovare şi imagine; 
Lucreţia Picui, Biblioteca Judeţeană „Dinu Golescu”, Piteşti: Bibliofilia între pasiune 
şi rigoare. 

Bibliotecile universitare au devenit demult un compartiment ştiinţific aca-
demic de necontestat, un centru al informării şi documentării, o mărturie a capa-
cităţii de creaţie existentă în spaţiul educational moldovenesc. Comunicările au pus 
în evidenţă valoarea ştiinţifică a resurselor umane din sistemul de învăţămînt, pe 
cît de necesare şi eficiente, pe atît de neînţelese de către cei care decid destinul lor. 
Referindu-se la capacitatea managerială a bibliotecarului  universitar  participanţii 
au identificat locul bibliotecii universitare într-un sistem de parteneriat de tipul 
Bibliotecă-Facultate, Bibliotecă-Catedră, Bibliotecă - cadru–didactic-cercetător. S-a 
insistat asupra conceptului de Open Access, sublinindu-se că strategiile, spiritul 
întreprinzător, atitudinea activă şi creatoare sînt esenţiale pentru susţinerea cer-
cetărilor ştiinţifice,  satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.

În Atelierul profesional Cultura informaţiei, au fost prezentate interesante 
experienţe din activităţile bibliotecilor privind prezenţa indispensabilă a culturii 
informaţiei în activitatea bibliotecii moderne. Participînd la conferinţă, pe lîngă 
îmbogăţirea experienţei profesionale cu noi interpretări, cei prezenţi au avut 
prilejul să i-a act de acţiuni specifice activităţii bibliotecare cum ar fi lansări de 
publicaţii: studii ştiinţifico-bibliografice elaborate de DIB, lansarea cărţii:Triunghiul 
cunoaşterii-carte, lectură, bibliotecă de Sachelarie Octavian, prezentarea publicaţei 
„Ghidul de Cultura Informaţiei”, autor Angela Repanovici, demonstrînd că într-o 
bibliotecă, ştiinţa se îngemănează cu programele cultural-educative.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară, gîndită şi organizată de DIB 
ULIM sub semnul creativităţii organizatorice a directoarei Sochircă Zinaida, a direc-
torului adjunct Ludmila Corghenci, a reuşit prin complexitate şi originalitate.

Prin firea lucrurilor DIBul are resurse, este la o vîrstă tînără, plină de cele mai 
bune  calităţi, cu dragoste faţă de profesie şi optimism, fără îndoilă, în viitor vor 
aborda cu acelaşi interes problemele majore ale profesiei de bibliotecar.

La Muţi Ani DIB ULIM !


