
În perioada de referinţă managementul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare a 
evoluat prin elaborarea a două documente de o importanţă strategică: 

Strategia Bibliotecii Ştiințifice a Universității de Stat  „Alecu Russo” pe 
anii  2011-2015 / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan / Centrul Managerial. – Bălţi, 
2011.  – 10 p.  

Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Alecu Russo”. Activitatea 
ştiinţifică: Realizări  2006-2010. Strategie 2011 - 2015 / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, 
E. Stratan / Centrul Managerial. – Bălţi, 2011.  – 4 p.  

Strategia Bibliotecii stipulează misiunea, valorile și funcțiile Bibliotecii 
clasată de Guvernul R. Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006,   
Anexa 4) la categoria superioară şi care satisface necesităţile de informare, in-
strure, cercetare şi educare a comunităţii universitare la cel mai înalt nivel prin 
dezvoltarea şi diseminarea resurselor informaţionale tradiţionale şi on-line, uti-
lizarea tehnologiilor web 2.0, educaţia utilizatorilor pentru cultura informaţiei, 
oferirea spaţiilor propice şi atractive pentru instruire. 

Această Biblioteca moderna, bazată pe utilizarea noilor tehnologii, co-
operarea cu bibliotecile instituţiilor de învaţămînt şi cercetare din Moldova şi 
România, dispune de un personal specializat competent şi flexibil, care respectă 
şi promovează calitatea şi valoarea, asigurînd un management de calitate. Ca 
recunoaştere a importanţei Bibliotecii în viaţa academică bălţeană, instituţii  şi 
organizaţii prestigioase precum ONU, NATO, Uniunea Europeana, Banca Mondială, 
Institutul Cultural Român, Institutul Goethe, Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi 
Bucovina”, Filiala „C. Negri”, Galaţi,  AGEPI au ales să ne fie alături, deschizînd colecţii 
noi şi desfăşurînd activităţi în colaborare cu Biblioteca.

Documentul creionează 6 direcţii strategice de dezvoltare: îmbunătăţirea 
cunoştinţelor utilizatorilor; construirea unui mediu digital de căutare şi de regăsire a 
informaţiilor; dezvoltarea, diversificarea şi conservarea colecţiilor de bibliotecă, ca-
lificarea şi dezvoltarea de competenţe necesare creşterii performanţelor personalului; 
dezvoltarea cercetării în domeniul biblioteconomic şi a ştiinţelor informării; garanta-
rea resurselor financiare. Obiectivele de realizare: creşterea calităţii serviciilor oferite, 
extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Internetului şi a diverselor 
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baze de date (dezvoltarea paginii Web a Bibliotecii, a serviciilor Web 2.0, Biblioteca 
2.0); evaluarea colecţiilor prin studii bibliometrice asupra celor mai solicitate seg-
mente ale colecţiilor; dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea ridicării 
profesiei de bibliotecar la nivelul cerinţelor europene etc.

Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Alecu Russo”. Activitatea 
ştiinţifică: Realizări  2006 - 2010. Strategie 2011- 2015  

Documentul evidenţiază cercetarea în domeniul biblioteconomiei şi şti-
inţelor informării, care a înregistrat în anii 2006 - 2010 performanţe calitative pe 
direcţiile principale de investigare: Eficientizarea proceselor bibliotecare pentru evo-
luarea şi  optimizarea serviciilor şi produselor bibliotecare; Diversificarea colecţiilor şi 
asigurarea accesului la resursele informaţionale pe diverse suporturi; Informatizarea 
Biblioteciii: circa 500 de lucrări ştiinţifice: monografii, lucrări bio şi bibliografice, 
publicaţie periodică, dicţionare, cataloage, anuare, ghiduri metodice, inclusiv 267 
articole în presa de specialitate.  Au fost iniţiate colecţiile: Bibliographia Universitas, 
Vestigia Semper Adora, Doctor Honoris Causa, Profesionalizare, Cultura Informaţiei, 
Biblioteca Ştiinţifică – 65.  În această perioadă 66 de  bibliotecari  au susţinut / con-
firmat  grade de calificare:  conferire  - 34 / confirmare –  32 (superior – 10; gradul 
I – 11 / 7; gradul II – 23  / 15).

Strategia  din 2011- 2015 stipulează:
-	Desfăşurarea activităţii ştiinţifice în conformitate cu programul strategic, par-

te componentă a Strategiei  BNRM pentru anii 2010-2015.
-	Dezvoltarea calitativă a colecţiilor ştiinţifice, completarea continuă a bazelor 

de date locale, asigurarea accesului la resursele informaţionale on-line.
-	Crearea Repozitoriului Instituţional.  
-	Cercetarea bibliometrică a contribuţiilor ştiinţifice şi didactice ale profesorilor  

Universităţii, publicarea studiilor în revista Confluenţe Bibliologice, materialele 
conferinţelor universitare, inclusiv postarea  pe site, blog, reţele sociale.

-	Editarea a 50 de lucrări de specialitate, a revistei Confluenţe Bibliologice (4 
numere per/an);  a 300 de articole,  actualizare concept etc.
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