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REFERINŢĂ PRIVIND DATELE STATISTICE ALE ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR 

ŞCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2015

REFERENCE ON STATISTICAL DATA SCHOOL LIBRARIES ACTIVITY IN MOLDOVA IN 2015
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Abstract: Library Science Centers , Scientific Library of Alecu Russo Balti  State 
University, director Elena HARCONITA (North Zone) and the Scientific Library of the 
State Pedagogical UniversityIon Creanga,from Chisinau, director Catherine SCHERLET 
(Central  and South Zones) collected and synthesized statistics presented by methodists-
coordinators of the 1279 school libraries in the country (177 municipalities, 160 urban and 
942 rural). Reference  on school libraries has been submitted to the Ministry of Education, 
posted on the website of the Ministry and Scientific Library USARB.

Keywords: Ministry of Education, Library Science Centre, statistical reports, school 
libraries

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQs4EDg5lj1A8HdXXkcyj_SMumI-
uxuKoW92MRZzweI/edit?usp=sharing

Responsabili:
• Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi, director Elena HARCONIŢA (Zona de Nord).
• Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, director Ecaterina SCHERLET (Zona Centru 
şi Sud). 

Conform datelor statistice prezentate de către Metodiştii-coordonatori, respon-
sabili de activiztatea bibliotecilor şcolare din cadrul Organelor locale de specialitate în 
domeniul învățământului din Zona Nord - Centrului Biblioteconomic, Biblioteca Şti-
inţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Zona Centru şi Sud - Centrului 
Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
în şcolile din Republica Moldova funcţionează, actualmente, 1 279 biblioteci şcolare 
(177 municipale, 160 urbane şi 942 rurale). În urma optimizărilor în sistemul educati-
onal, din anul 2012 pînă în prezent, numărul de biblioteci şcolare s-a redus cu 85, cele 
mai multe fiind din spaţiul rural. 
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Cel mai mare număr - 722, îl deţin bibliotecile de categoria a 4-a, după care 
urmează bibliotecile de categoria a 3-a – 394 , 127 - categoria a 2-a şi 34 categoria 1. 
Deoarece acest indicator este determinat doar de mărimea colecţiilor, el nu mai este 
relevant fiindcă activitatea unei biblioteci şcolare nu se apreciază după mărimea col-
ecţiilor, cu precădere depăşite moral, pe care le gestionează. 

Starea fizică a bibliotecilor şcolare este cît de cît satisfăcătoare, deoarece numai 
21% , ori 265 - necesită reparaţie, iar 7 se află în stare avariată. 
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Cu regret, asigurarea resurselor informaţionale pentru procesul de instruire este 
în continua descreştere. Numărul de achiziţii scade dramatic: de la 2 079 678 ex. în 
anul 2012 la 1 125 109 ex. în anul 2015. 

Cel mai mare număr din achiziţiile anului le constituie manualele – 938 459, 
ceea ce formează 83 %, documentelor ştiinţifice, inclusiv publicaţiilor periodice şi 
beletristicii îi revine doar 16% ori cite 0,5 unităţi material per elev. Pentru o instituţie 
de învăţămînt aceasta este o actualizare foarte lentă a colecţiilor nedidactice. 
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Astfel, la 01.01.2016 în bibliotecile şcolare sînt deţinute 19  252 786 u.m., cu 
2 096 001 documente mai puţine decît în anul 2012. În limba de stat 65 % , din care 
52 % - în grafie latină. 
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Ceea ce vorbeşte despre calitatea colecţiilor sînt titlurile, care la finele lui 2015 

au atins cifra de 4 881 540 ori 4 titluri per unitate materială. 

Titlurile de publicaţii în serie: reviste şi ziare, sînt, de asemenea, în descreştere: 
respectiv cu 246 şi 378, date fiind preţurile înalte la abonamente şi reducerea resurselor 
financiare alocate pentru dezvoltarea colecţiilor tipărite. 

Din publicaţiile periodice curente 91 % sînt în limba de stat. 
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UTILIZARE ŞI UTILIZATORI 

În bibliotecile şcolare din Republica Moldova sînt înscrişi 349 460 de elevi şi 
învăţători, care în anul 2015 au intrat de 4 428 933 ori în biblioteca şcolii şi au împ-
ru-mutat 8 168 220 documente. Fiecare utilizator a avut o frecvenţă medie de 12,7 şi 
a împrumut în medie 23,4 cărţi, cu precădere manuale. 

Către anul 2015 bibliotecile şcolare s-a dublat numărul de calculatoare - 427 faţă 
de 213 în anul 2012, a crescut numărul celor conectate la Internet – 226 faţă de 67 în 
2012. 
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57 de imprimante, 49 fotocopiatoare, 18 scanere, 30 de imprimante multifuncţio-

nale în acces public – aceasta este dotarea tehnică a bibliotecilor şcolare din R. Moldova.

Bibliotecarii şcolari beneficiază de împrumuturi interbibliotecare pentru utiliza-
tori săi, În anul 2015 au fost înregistrate 208 cereri şi împrumutate 3 049 documente. 

PERSONALUL BIBLIOTECAR
Astăzi în bibliotecile şcolare îşi onorează funcţiile 1 309 bibliotecari, 396 ori nu-

mai 30 % din ei fiind deţinători ai categoriilor de calificare, cu studii superioare fiind 
57%, cu studii medii – 43 %.


