
Centrul de Documentare a ONU, găzduit de Biblioteca Ştiinţifică a Univer-
sităţii de Stat “Alecu Russo”, a fost inaugurat la 24 octombrie în anul 2001, de 
Ziua Naţiunilor Unite,  fiind realizat unul din multiplele Proiecte în Moldova ale 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Colecţia iniţială era formată din 500 de documente, astăzi ea înglobează 
4 000 de unităţi materiale în format tradiţional şi electronic, în limbile engleză, 
franceză, română, rusă, spaniolă, poloneză, ucraineană, fiind organizată modular pe 
domenii: drept internaţional, drept economic internaţional, dreptul la sănătate, la 
educaţie, cultură etc. Printre publicaţiile de valoare se află: documente ce reflectă 
domeniile de activitate şi componenţă ale ONU, dări de seamă, procese-verbale din 
anii 1997-2010, seria tratatelor internaţionale din repertoriul Secretariatului 1967-
1980, anuare şi buletine statistice sub egida ONU, buletine, rapoarte ce reflectă 
informaţii despre direcţiile de activităte ale ONU, Rapoarte Naţionale de dezvoltare 
umană (drepturile omului, drepturile copilului, protecţia mediului, sănătate, cul-
tură, publicaţii despre pacea, securitatea internaţională şi dezvoltarea durabilă, 
precum şi o colecţie variată de publicaţii periodice editate de ONU, inclusiv, Revista 
ONU în MOLDOVA, buletinele informative: „FĂRĂ TABU”, „Populaţie şi dezvoltare”, 
documente AV, documente electronice, acces la bazele de date ale ONU, Agenţii 
(www.un.org,www.undp.md,www.unfpa.md), Clubul ONU NORD (lecţii publice, 
seminarii, dezbateri, lansări de carte, expoziţii de carte/publicaţii periodice, docu-
mente electronice ) în limbile engleză şi franceză.

La evidenţa, prelucrarea tehnică şi ştiinţifică a documentelor, la organiza-
rea informaţiilor, gestionarea şi expunerea lor on-line lucrează bibliotecari din 
toate serviciile funcţionale,  astfel utilizatorii, oriunde nu s-ar afla, vizitînd site-ul 
Bibliotecii ( http:// libruniv usb.md ), reţelele sociale ce cuprind date de la Biblioteca 
universitară bălţeană, beneficiază de informaţii şi servicii deplin integrate în struc-
turile bibliotecare. 

După 10 ani de activitate, Centrul a devenit o structură complexă de dise-
minare a cunoştinţelor şi informaţiilor necesare fiecărui cetăţean în activitatea 
cotidiană. Acest obiectiv major îl situează ca importanţă în centrul atenţiei comu-
nităţii bălţene şi populaţiei din nordul republicii, pentru că îşi asumă şi misiuni 
informaţionale, educaţionale şi culturale. Statisticile anilor aniversari (ONU - 60 de 
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ani, Republica Moldova şi ONU - 15 ani de la aderare la ONU, Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, Zile Mondiale, Internaţionale, Decenii ONU, Zilele Bibliotecii 
la facultate, Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică, Zilele Tineretului, Ziua Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale) sînt mai mult decît elocvente: numai intr-un an au fost 
înregistrate circa 4 200 de intrări (capacitatea Centrului fiind de 17 locuri/utilizator), 
4 500 de împrumuturi de documente tipărite, 65 de documente electronice, 
Documente AV-259, 2 287 de accesări Internet, 67 de excursii, 14 expoziţii tematice, 
10 reviste bibliografice etc. Ele consemnează nu numai o frecventă solicitare a 
serviciilor oferite de CD a ONU, dar şi o practică zilnică a multor studenţi, profesori, 
masteranzi, liceeni.

Indicii principali ai anilor 2001-2011: Utilizatori - 5 740; intrări - 37  867, 
împrumuturi - 45 068; în limba română – 30 068, în limba rusă - 6 000; în limba 
străină - 9 000.
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Utilzarea mediilor: Internet - 16 104; Baze de date - 2 800; Documente AV -               
6 000; CD, DVD-rom - 1200; 

CLUBUL ONU NORD: 
Şedinţe - 84; Participanţi - 6 000; Expoziţii tematice - 36/1 500 doc. expuse; 

Expoziţii informative - 30/900 doc. expuse. 
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Pagina web - libruniv.usb.md cu platformele eficiente de marketing YouTube, 
Twitter, Blog, Facebook, Flicker sînt utilizate pentru promovarea atît a expoziţiilor 
tradiţionale, cît şi a celor on-line, a diverselor manifestări ştiinţifico-culturale desfă-
şurate în CD a ONU /Clubul ONU NORD. Orice utilizator are acces liber la documentele 
tradiţionale şi în format electronic, Centrul oferindu-le posibilităţi egale de a accede 
la informaţie, fiind şi un instrument al democraţiei. 

Centrul este locul de cultivare a artei comunicării. Numai în 2001 - 2011, 
la 84 de şedinţe organizate de Clubul ONU NORD, au participat reprezentanţi ai 
Facultăţilor: Drept, Economie, Pedagogie şi Psihologie. Asistenţă Socială, Liceul, 
Colegiul „Ion Creangă”, ONG-uri (Gender-Centru, Chişinău, Clubul Jurnaliştilor ONU, 
Chişinău), ONG-uri bălţene: „Onoarea şi Drepturile Femeii Contemporane”, Clinica 
Juridică, Liga Studenţilor Bălţeni, „Stoicii”, Teatrul Social „HIV/SIDA”. Nursery School 
etc., care şi-au declarat intenţia de a învăţa ştiinţa şi arta discuţiilor. 

O notă de originalitate în activitatea Clubului a fost imprimată şi de cadrele 
didactice, studenţii de la Drept - coordonatori Gheorge Neagu, Veaceslav Pânzaru, 
Elena Botnari, Victoria Ţarălungă şi Elena Culic, de la Pedagogie şi Psihologie. 
Asistenţă Socială - decanii Valentina Priţcan, Galina Petcu, Economie - Ala Trusevici, 
directorii - Petru Roman, Olga Elpugan, Liceul şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, 
parteneri fideli ai tuturor proiectelor Clubului, realizate în decursul anilor 2001-
2011. 

În cadrul mai multor activităţi au fost luate în discuţie rolul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în soluţionarea problemelor globale ale omenirii, în soluţionarea 
drepturilor omului, rolul organizaţiilor internaţionale, în special, al ONU, ale Agen-
ţiilor ei în eradicarea sărăciei extreme şi foametei, realizării accesului universal 
la educaţie, combaterii HIV/SIDA, a tuberculozei, malariei şi altor boli, asigurării 
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protecţiei, durabilităţii mediului. 
În CD al ONU utilizatorii frecventează şi şcoala culturii informaţiei, navigînd 

prin lumea site-urilor, răsfoind, pagină cu pagină, portalurile ONU şi ale Agenţiilor 
ei, devenite utile pentru toţi cei care caută informaţii noi, necesare. La deschiderea 
acestui portal se poate accesa pagina Secretary-General, Obiectivele de Dezvol-
tare ale Mileniului, Societatea Civilă/Business, Acţiunea ONU împotriva tero-
rismului, Biblioteca Dag Hammarskjold. Sînt oferite informaţii în 6 limbi ale 
lumii: engleză, franceză, arabă, spaniolă, chineză, rusă. CyberSchoolBus este un 
site cu informaţii despre „Drepturile Omului”, „Apa – Drept al fiecărui Om”, „Întreabă 
Ambasadorul”, Galeria UN, News Centre. 

Prin activitatea sa CD a ONU al Bibliotecii Ştiinţifice a cultivat utilizatorilor 
capacitatea de a alege din mai multe informaţii pe cea adecvată şi calitativă.
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