
O bibliotecă în cadrul căreia putem liber citi, învăţa şi căuta informaţii nu este 
un lux, ci una din necesităţile vieţii cotidiene.

Odată cu schimbările ce apar în Europa Centrală după anul 1989, e vădită ne-
voia  de reconstituire a fondurilor bibliotecilor din regiune. Drept răspuns la această 
situaţie, Arien Mack, profesor de psihologie şi  Monette Marrow, redactor al revistei 
„Social Research” la New School for Social Research, SUA, - Noua şcoală de cultură 
socială din New York, au lansat în anul 1990 proiectul Journal Donation Project 
(JDP) http://www.newschool.edu/cps/jdp/. 

Misiunea proiectului este de a dezvolta valoroase colecţii bibliotecare ba-
zate pe informaţii şi date autentice, de care acestea au fost lipsite în perioada 
regimului politic sau situaţiei economice austere. Aceste biblioteci au beneficiat de 
abonamente curente ori retrospective la prestigioase publicaţii periodice în limba 
engleză. Prin acest Proiect a fost urmărit scopul de a include cît mai multe biblioteci 
ştiinţifice şi didactice care se aflau într-o situaţie austeră, precum şi crearea în cadrul 
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lor a celor mai bune resurse ştiinţifice posibile. Bibliotecile cu care lucrează JDP 
sînt parteneri angajaţi de a oferi cea mai bună deservire comunităţilor proprii de 
utilizatori.

Ideea JDP a fost concepută ca o formă de asistenţă pentru biblioteci. Un rol 
central în activitatea proiectului l-au jucat editorii care au colaborat cu JDP, de-a lun-
gul anilor, la revitalizerea bibliotecilor (aproximativ 450 de editori) oferind abona-
mente suplimentare cu  reduceri de peste 50 la sută. În prezent, peste 200 de edi-
tori  lucrează cu JDP, oferind donaţii de 10-20 abonamente pe an. În anul 1996, cînd 
s-a recunoscut că donaţiile nu pot continua la nesfîrşit, s-a iniţiat un program de  
abonare la un preţ redus. Această propunere era acceptată de majoritatea editurilor 
participante la proiect, convenind, cu generozitate, să ofere nu numai reduceri sub-
stanţiale, dar, în unele cazuri, şi abonamente gratis, pe care continuă să le dea pînă 
în momentul de faţă. O astfel de etapă în evoluţia JDP a fost posibilă datorită Fun-
daţiei de Sprijin care subvenţionează achiziţionarea de abonamente cu preţ redus 
pentru multe biblioteci.

În prezent JDP funcţionează prin două metode: donaţie şi abonament. În ul-
timii ani, JDP a crescut de la un mic proiect bazat în întregime pe donaţii, într-un 
program major de asistenţă bibliotecară, oferind aproximativ 6 000 de abonamente 
gratuite sau la preţ redus, cuprinzînd circa 300 de biblioteci. În fiecare an proiectul 
face tot posibilul pentru a extinde lista de reviste disponibile , pentru a include titluri 
noi, importante, solicitate de instituţiile pe care le deserveşte. În plus, e în continuă 
cautare de noi resurse financiare pentru a face posibilă creşterea numărului de bib-
lioteci  asistate. JDP lucrează în mai multe regiuni din întreaga lume, fi ind în perma-JDP lucrează în mai multe regiuni din întreaga lume, fiind în perma-
nenţă căutare de noi surse de finanţare. De cînd şi-a început activitatea, JDP a asistat 
bibliotecile din următoarele ţări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Bela-
rus, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cuba, Republica Cehă, Estonia, Ghana, 
Ungaria, Indonezia, Iran, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Macedonia, Mol-
dova, Mongolia, Myanmar, Nigeria, Polonia Palestina, Republica Georgia, România, 
Rusia, Serbia, Slovacia, Tadjikistan, Tanzania, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uz-
bekistan, Vietnam, fosta Iugoslavie.  În fostele republici sovietice, JDP şi-a început 
activitatea în anul 1990, fiind susţinută  financiar de către Fundaţia SOROS.

În Republica Moldova de sprijinul Proiectului se bucură 5 biblioteci:
•	 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
•	 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe din Mol-

dova 
•	 Biblioteca Academiei de Studii Economice 
•	 Biblioteca Centrală a Universtiţii de Stat din Moldova 
•	 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi 

Colaborarea JDP cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi 
a început în anul 1993 prin donarea unei colecţii în număr de 20 titluri de reviste, 
continuînd în 2001 cu încă 57 titluri de reviste academice în limba engleză, de la 
cele  mai prestigioase edituri din SUA . În anul 2010 Biblioteca universităţii bălţene 
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a ajuns să deţină o colecţie constituită din  120 (25 curente) de titluri de reviste în 
4 104 exemplare, care oferă cele mai recente informaţii din diverse domenii: filozofie, 
psihologie, sociologie, economie, pedagogie, drept, muzicologie, filologie, istorie.

Anual, prin acest Proiect sînt achiziţionate circa 25 titluri în 132 exemplare. În 
anul 2011, prin intermediul proiectului JDP, în fondul Bibliotecii vor intra 25 titluri de 
reviste, 18 în baza abonamentului, celelalte 7 fiind donaţii. 

Acest număr impunător de reviste ştiinţifice în limba engleză devine o sursă 
importantă de documentare profesională pentru studenţi  şi  cadre didactice. Întreg 
fondul JDP este localizat în sala de lectură 8 a Oficiului Documente în Limbi Străine 
el constituind 31 % (4 104 exemplare) din fondul total de reviste al acestei subdivizi-
uni. Importanţa şi solicitarea  acestei colecţii sînt demonstrate inclusiv  prin  datele 
statistice:  

Consultări în anul 2011   

Titlu               Per lună
Applied Linguistics          360

Cambridge Quarterly          240

ELT journal          460

Forum for Modern Language Studies          480
Discourse and Society          280

Pe lîngă numărul de reviste în format tradiţional, JDP ne asigură acces liber şi 
gratuit la un şir de resurse on-line multidisciplinare: 
            American Journal of Psihologi (www.press.ullinois.edu)
            Applied linguistics (www.applij.oxfordjournals.org)
            European Sociological review (www.esr.oxfordjournals.org)

             

În scopul promovării revistelor intrate prin intermediul proiectului JDP, în cad-
rul Bibliotecii se organizează expoziţii în format tradiţional precum şi expoziţii on-
line, prezentări. 
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Pe pagina web a Bibliotecii http://libruniv.usb.md este plasată pictograma 
proiectului, care, fiind accesată, asigură accesul la resursele on-line.

Accesînd rubrica “Publicaţii periodice”, cu uşurinţă pot fi găsite variantele 
electronice ale  revistelor din JDP. În acelaşi  scop de promovare, a fost elaborat 
ghidul promoţional JDP, care se actualizează anual. În cadrul acestor acţiuni utiliza- În cadrul acestor acţiuni utiliza-În cadrul acestor acţiuni utiliza-
torii sînt familiarizaţi cu varietatea largă de surse de informare la care au liber  acces. 
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Toate activităţile şi datele statistice ce vizează nemijlocit fondul de reviste in-
trate  prin intermediul proiectului JDP sînt reflectate în cadrul rapoartelor  întocmite 
trimestrial şi anual, scopul acestora este de a determina dacă au intrat toate titlurile 
şi toate  numerele din perioada respectivă, frecvenţa solicitărilor. Pentru a asigura 
transparenţa în ceea ce priveşte comunicarea colecţiei de reviste din JDP, în cadrul 
raprtului anual, pe lîngă date statistice, se dau răspunsul la un şir de întrebări cum 
ar fi :

- În cadrul căror cursuri universitere sînt folosite revistele din proiect? 
- Cu ce scop sînt folosite?
- De cine sînt consultate (studenţi, masteranzi, cadre didactice)?
- De ce titluri noi am avea nevoie ? 

Prin activitatea sa de colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică „Alecu Russo”,  proiec-
tul JDP a contribuit la  fondarea şi dezvoltrea unei valoroase colecţii de reviste baza-
tă pe informaţii şi date autentice, un număr impunător de reviste ştiinţifice care 
au devenit surse valoroase de informare şi documentare profesională atît pentru 
studenţi, cît şi pentru cadrele didactice ale Universităţii.
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