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ci Centrul de Documentare  ONU  

al Universității de Stat  „Alecu Russo” 
din Bălți - 15 ani de activitate

Valentina TOPALO,
Biblioteca Ştiinţifi că a Universității 
de Stat „Alecu Russo”, Bălți

Abstract: Centrul de Documentare ONU, institu-
it în anul 2001, este unul dintre compartimentele 
organizaționale de bază ale Bibliotecii Științifi ce 
a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
Are misiunea de a facilita și a lărgi accesul la 
informație, de a promova politicile, instrumentele, 
strategiile şi activităţile ONU în scopul cunoaşterii 
şi facilitării procesului de globalizare, de a contri-
bui la accesarea operativă, evaluarea şi utilizarea 
publicaţiilor ONU.
Cuvinte-cheie: ONU în Moldova; Centrul de Docu-
mentare ONU; Biblioteca Științifi că a USARB; 
Colecții ONU.

Abstract: The UN Information Centre is one of the ba-
sic organizational compartments of the scientifi c Library, 
„Alecu Russo” State University from Bălți, founded 
in 2001, the support of the United Nations Program in 
Moldova. This new information and counseling structure 
works for the academic community for 15 years, provid-
ing access to economic, political, sociological, interna-
tional law and others information activity products from 
United Nations Organization and its Agencies. The ar-
ticle contains information on the constitution of the UN 
comprehensive collection of documents both in tradition-
al and electronic form. It also informs on the use of this 
fund by organizing conferences, seminars, round tables, 
exhibitions, UN database presentations, scientifi c and 
educational events in the UN NORD CLUB to promote 
research and education in the United Nations fi eld.
Keywords: United Nations Program in Moldova; UN 
Documentation Center; Scientifi c Library USARB; Unit-
ed Nations collections; UN website; Library website.

Centrul de Documentare ONU al Bi-
bliotecii Știinţifi ce a Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost inaugu-
rat la 24 octombrie în anul 2001, de Ziua 
Naţiunilor Unite, astfel fi ind realizat unul 
din Proiectele investiţionale ale Progra-
mului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD).   

Colecţia iniţială era formată din 500 de  
documente, astăzi ea numără circa  5 000 
de resurse tipărite și digitale, inclusiv cărți, 
ziare, e-jurnale și cărți electronice în lim-

bile engleză, franceză, română, rusă, spani-
olă, poloneză, ucraineană, fi ind organizată 
modular pe domenii: drept internaţional, 
drept economic internaţional, dreptul la 
sănătate, la educaţie, cultură etc. Printre 
publicaţiile de valoare se afl ă documente 
ce refl ectă domeniile de activitate și com-
ponenţă ale ONU, dări de seamă, procese 
verbale din anii 1997-2007, seria tratate-
lor internaţionale din repertoriul Secre-
tariatului 1967-1980, în limbile engleză și 
franceză, anuare și buletine statistice sub 
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egida ONU, buletine, rapoarte ce refl ectă 
informaţii despre direcţiile de activitate ale 
ONU, precum și o colecţie variată de pu-
blicaţii periodice editate de ONU, inclusiv 
Revista ONU în Moldova. 

Datorită susţinerii PNUD-ului și a Rec-
torului de atunci, studenţii, profesorii și alte 
categorii de benefi ciari studiază, fac lecturi 
într-o ambianţă confortabilă cu un mobili-
er și echipament tehnic modern, înconju-
raţi de raft urile cu acces liber, de materiale 
promoţionale, postere ale ONU, ghiduri 
ale Bibliotecii și ale Centrului. Acţiunea 
de promovare și oferta cărţilor editate de 
ONU și a Agenţiilor ei, evoluează fără nici 
un fel de limitări sau discriminări tematice. 

Centrul este deschis 35 de ore pe săptă-
mână, de la 9.00 până la 17.00. Activitatea 
Bibliotecii Știinţifi ce și a Centrului adaugă 
mereu noi iniţiative de informare, comuni-
care, formare și culturalizare, adresate citi-
torilor care au nevoie de susţinere în decizi-
ile lor de viaţă și anume, elaborarea  de pro-
grame și manifestări dedicate anilor mon-
diali, internaţionali și naţionali. Au fost, și 
vor  fi , amplifi cate manifestările consacrate 
promovării democraţiei, menţinerii păcii și 
securităţii, instruirii, cunoașterii, protecţiei 
mediului, promovării unor condiţii de via-
ţă mai bune, răspuns la HIV/SIDA, lupta 
împotriva alcoolismului, drogurilor, fuma-
tului, foamei, terorismului, asigurarea unui 
mediu decent de muncă, eradicarea sărăci-
ei, precum și la reducerea inegalităților și a 
excluziunii. 

În CD al ONU sunt oferite servicii com-
plexe de informare și documentare, asisten-
ţă și consultanţă studenţilor și profesorilor 
de la cele 4 facultăţi,  elevilor de la Liceul 
,,Ion Creangă”, precum și vizitatorilor din 
muncipiul Bălţi, organizaţiilor nonguver-
namentale studenţești. Se accesează Inter-
netul, bazele de date ale ONU și ale Agen-
ţiilor ei, ale Bibliotecii Dag Hammarskjöld 
din New York, baze de date  abonate de  
Biblioteca Știinţifi că: EBSCO, Eubookshop, 
Fondul Monetar, BIOONE, IOP Science, 
Cambridge Press și altele. Pe căi virtuale 
sunt vizitate expoziţiile informative și te-
matice, utilizatorii participă la acţiunile 
desfășurate în Clubul ONU NORD, des-
chis concomitent cu Centrul, li se propune 

participarea la conferinţe, mese rotunde, 
dezbateri, lansări de carte și reviste, semi-
nare, lecţii publice, urmărindu-se cores-
punderea lor optimală varietăţii de inte-
rese, formării și educaţiei  în mediul uni-
versitar.  Clubul își ţine ședinţele în spaţiile  
generoase ale Bibliotecii Știinţifi ce, sala de 
conferinţe  cu 70 de locuri, în care  întot-
deauna  se crează o ambianţă  civilizată și 
condiţii optime de informare. Programul 
Clubului cuprinde anual palete largi: inau-
gurări de expoziţii de documente tradiţio-
nale / colecţia audio-video, seminarele con-
sacrate Obiectivelor de Dezvoltare Durabi-
lă (ODD), cunoscute ca Obiective Globale 
– 17 obiective ce se bazează pe succesele 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
III, care pot fi  cunoscute, în primul rând, 
de pe siturile ONU, UNDP Moldova (www.
un.org, www un.undp.md), oportunităţile 
și facilităţile de accesare a informaţiilor din 
cadrul Centrului, întâlniri cu personalităţi 
– colaboratori ai Agenţiilor ONU. Prin ma-
nifestările sale, Centrul participă activ la 
sărbătorile Mondiale,  Internaţionale, Naţi-
onale,  ce ţin de angajamentul de realizare 
a Republicii Moldova între anii 2016-2030, 
1990-2015, Anul 2015 – Anul European 
pentru Dezvoltare, Anul 2016 – Anul Solu-
lui, Luminii, Anul Lecturii, Anul Tineretu-
lui, Deceniile ONU, Aniversări UNESCO, 
Accesul Deschis la Informaţii (OA), Acce-
sul Deschis la Educaţie (OER), Anul Lec-
turii, Anul Tineretului, Zilele Tineretului 
și Studenţilor, Zilele ONU, Zilele Franco-
foniei, Zilele Siguranţei pe Internet, Zilele 
Bibliotecii la Facultate, Ziua Naţională de 
Sensibilizare pentru Biblioteci etc. 

Evoluţia și dezvoltarea CD al ONU, uti-
lizarea acestuia se regăsesc în statisticile 
Rapoatelor de activitate ale Bibliotecii Ști-
inţifi ce.

În 15 ani de activitate în Centrul de Docu-
mentare  ONU au intrat 63 800 de utilizatori 
reali și au împrumutat 69 288 de documente 
în limbile română, rusă, engleză și franceză. 



M
ag

az
in

 b
ib

lio
lo

gi
c 

 n
r. 

3
-4

 | 
20

17

26

C
o

ns
o

lid
ar

ea
 S

is
te

m
ul

ui
 N

aț
io

na
l d

e 
B

ib
lio

te
ci Numărul de vizitatori și de împrumuturi a 

scăzut începând cu 2013 din motive demo-
grafi ce și de migraţie a cetăţenilor din ţară. 

Biblioteca Știinţifi că și-a dobândit vizi-
bilitate la nivelul comunității pe care o ser-
vește și atractivitate pentru noile categorii 
de utilizatori prin website-ul ei, lucru ce se 
face foarte bine prin îmbinarea valorilor 
tradiţionale ale Bibliotecii, ale Centrului 
cu mijloacele moderne de comunicare, cu 
posibilitățile actuale de atragere a utiliza-
torilor spre lumea cărții. Catalogul online 
pe platforma ExLibris PRIMO cuprinde 
toate documentele ONU intrate în Cen-
trul ONU.  USARB, oferă accesul la peste 
40 de baze de date. Printre ele se utilizează 
activ bazele de date ale ONU și Agenţiilor 
ei care pot susţine procesul de învăţământ 
și cercetare, necesităţile informaţionale ale 
utilizatorilor. Utilizatorii USARB au acces 
la resurse ONU de pe pagina web http://
libruniv.usarb.md/, la 25 de resurse infor-
maţionale, disponibile în Consorţiumul 
REM (Resurse Electronice pentru Mol-
dova), prin intermediul căruia Biblioteca 
oferă acces gratuit la resursele Companiei 
Editoriale EBSCO Publishing (http://sear-
ch.ebscohost.com/).

Numărul accesărilor bazelor de date 
ONU e incontestabil actualităţii și necesi-
tăţii informaţiei știinţifce în format electro-
nic. Despre bazele de date ONU utilizatorii 
USARB sunt informaţi în cadrul Lunarului 
Licenţiatului/Masterandului/Doctorandu-
lui. Numai în ultimii 3 ani, 91 de grupuri 
de tineri cercetători, în număr de 1 578, 
s-au documentat asupra oportunităţilor 
oferite de Centrul pentru cercetare. Bogă-
ţia informaţională a portalurilor interna-
ţionale și naţionale este zilnic accesată de 
utilizatorii care găsesc o multitudine de 
informaţii disponibile on-line pe site-urile 
un.org, library.un.org, undp.md, google.
com, yahoo.com, wikipedia.com, EBSCO, 
youth.com etc. Website-ul ONU propune 

diverse resurse pentru informare și docu-
mentare: Sistemul ofi cial de documente 
(ODS), Colecţia Tratatele ONU, UNTERM 
(baza de date terminologică multilingvă a 
ONU), Centrul de știri al ONU, Comuni-
cate de presă, Organizația Națiunilor Unite 
Astăzi, Manualul Națiunilor Unite, Anua-
rul Organizației Națiunilor Unite. Bibliote-
ca  Dag Hammarskjöld oferă posibilitatea  
de a căuta cărţi, e-resurse în DAG Disco-
very, o interfață ușor de folosit pentru a 
căuta și a descoperi conținuturi bazate pe 
materiale internaţionale. Linkurile prefera-
te de studenţi sunt FAO, AGROVOC, baze 
de date care furnizează documente de la 
organele de conducere, conferințe, consilii 
și diferite comitete ale Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură (fao.org), AID-
Sinfo – Resurse statistice privind SIDA și 
HIV în întreaga lume, Biblioteca audiovi-
zuală de drept internațional (un.org.law.
avl.), este un centru virtual de formare și 
cercetare în dreptul internațional și con-
ţine resurse referitoare la tratate; Materi-
ale referitoare la jurisprudența instanțelor 
și tribunalelor internaționale; Accesul la 
publicațiile și depozitele ONU; Comunicări 
științifi ce selectate în dreptul internațional, 
baza de date Refworld UNHCR (Înaltul 
Comisariat ONU pentru Refugiați) oferă 
informații pentru luarea deciziilor privind 
statutul de refugiat. Colecția Refworld este 
derivată dintr-o rețea diversă de organizații 
internaționale care se referă la țările de ori-
gine, documentele politice referitoare la 
cadrele juridice internaționale și naționale.   
(http://www.refworld.org/), Baza de date 
pentru dezvoltare durabilă, elaborată 
de Departamentul ONU pentru Afaceri 
Economice și Sociale pentru Dezvoltare 
Durabilă, include studii de caz, consum și 
producție, parteneriate și baze de date  în 
domeniul apei (sustainabledevelopment.
un.org).
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Statistica accesărilor resurselor electronice și Bazelor de date internaționale, 
naționale și locale disponibile în BȘ USARB, CD a ONU 

 

Activitățile din Bibliotecă, Centru și 
CLUB sunt promovate prin intermediul si-
te-ului, pe platformele de partajare foto și 
video, precum Facebook, Twitter, Youtu-
be, Flickr, în mass-media. Biblioteca alocă 
minute pe zi pentru crearea și întreținerea 
unui canal propriu de Youtube. Prin iniţia-
tive de acest gen, Biblioteca își mărește vi-
zibilitatea, atrage noi utilizatori și donaţii.

În CD a ONU informarea utilizatorilor 
se desfășoară  prin e-mail, formă de infor-
mare și documentare individuală, realizată 
în scopul asigurării operative a utilizatori-
lor la o anumită  temă de cercetare științifcă, 
de interes profesional sau pentru a aduce la 
cunoștință evenimentele ce au loc în Bibli-
otecă. În anul 2016 au fost expediate 86 de 
mesaje către 234 de profesori și cercetători, 
studenţi, masteranzi, liceeni USARB, ce 
conţineau informaţii în circa 1771 de pa-
gini. Cadrele didactice și utilizatorii au fost 
informaţi privind noile achiziţii, expoziţiile 
tradiţionale  tematice și online. Au fost fur-
nizate informaţii despre noile resurse elec-
tronice din baze de date, articole în acces 
deschis, e-books, e-journals și altele, prin 
expedieri pe adresele electronice actualiza-
te și structurate, în conformitate cu dome-
niile de interes. 

                                                      
 Clubul ONU NORD

În fi ecare an, Clubul ONU Nord își 
marchează utilitatea în comunitatea uni-
versitară și în municipiu prin munca de 
informare / documentare. Colaborarea 
stabilită cu cele 4 Facultăţi, sprijinul con-

stant primit din partea acestora, din partea 
Rectoratului, a întregii Biblioteci, asigură 
cadrul și condiţiile necesare desfășurării 
unor activităţi de calitate. Formele diverse 
de informare ale Clubului au tendinţa de a 
forma tineretului poziţii multilaterale com-
patibile cu opinia celorlalţi din alte grupe 
de studenţi, alte facultăţi.

Procesul de promovare a conceptului 
pentru lectură, constituie un factor de-
terminant pentru dezvoltarea studenţilor, 
elevilor. În acest context, informarea și 
documentarea diverselor categorii de stu-
denţi, familiarizarea cu formele și metodele 
interactive de instruire cu cartea, contri-
buie la crearea unor cunoștinţe noi, a unei 
culturi civice în societatea noastră. Astfel, 
în Club au fost organizate și desfășurate în 
cadrul programelor Bibliotecii Știinţifi ce, 
PNUD Moldova, Agenţiilor ONU, Uniu-
nii Europene, 30 de seminare, 22 de lecţii 
publice, prezentări ale bazelor de date-web-
siteuri – 90, vizionare fi lme sociale – 120, 
prezentări de expoziţii tradiţionale/infor-
mative, în Power Point, online cu partici-
parea a 10088 de utilizatori. 

Tematica manifestărilor a fost diversă: 
Rolul asistentului social în asigurarea drep-
tului la mobilitate pentru persoanele cu 

dizabilităţi; Rolul ONU în Dezvoltarea 
Dreptului  Internaţional; Sărăcie, Inegalitate 
și Politici Sociale în Republica Moldova; Co-
municare-Acţiune-Schimbare; Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului III; Republica 
Moldova – 15 ani membră a ONU; Pro-
movarea și Protecţia drepturilor Omului; 
Importanţa ONU și CoEuropei; Declaraţia 

Manifestări semnifi cative promovate în Club 2002-2016:
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cembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului; Democraţia și Drepturile Omului; 
Ziua Europeană a Justiţiei civile; Preveni-
re HIV/SIDA;  Gunoiștile – factor poluant 
al solului (Anul 2015-Anul Solurilor); Ar-
monizarea legislaţiei Republicii Moldova 
la acquis-ul Uniunii Europene: probleme și 
soluţii; ONU și Republica Moldova; ONU – 
posibilităţi într-o lume de 7 miliarde; Non-
discriminare-imperativ protecţiei dreptu-
rilor omului; lansarea revistei economice 
Business Class; a raportului ,,Starea Popu-
laţiei Lumii 2011 – Oameni și posibilităţi 
într-o lume de 7 miliarde; Activitatea ONU 
în Moldova și în Lume; Problemele de Gen 
în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului; Problemele ecologice în vizo-
rul Organizaţiei Naţiunilor Unite; Pericolul 
pesticidelor sovietice depozitate în Moldo-
va; Caracteristica coloranţilor ce se conţin în 
produsele alimentare; Impactul nitraţilor și 
nitriţilor din produsele alimentare; Toxican-
ţii din produsele cosmetice și parfumerie; 
Sănătatea Reproductivă; Prevenirea HIV/
SIDA (Obiectivul 6 al Dezvoltării Mileniu-
lui); Anul 2006 – Anul Deșertifi cării (revistă 
orală); Rolul dreptului de autor și al drep-
turilor conexe în societate (colecţia AGEPI, 
revista Intellectus) etc. 

Programele au fost implementate cu par-
ticiparea experţilor naţionali, internaţionali, 
a comunităţii academice, ONG-urilor stu-
denţești, fi ind implicaţi în procesul de or-
ganizare conducerea bibliotecii, centrului, 
decanatelor, catedrelor și rectoratului. Parti-
cipanţii la eveniment au fost asiguraţi cu un 
mediu ambiant plăcut, cu echipament teh-
nic, materiale promoţionale, cărţi, certifi cate 
de participare, afi șe, fl yere. În prim-plan ne-
am axat pe câteva probleme de bază, cum ar 
fi : informarea utilizatorilor despre existenţa 
și activitatea Centrului în componenţa Bi-
bliotecii Știinţifi ce, în responsabilitatea unui 
bibliotecar cu susţinerea Direcţiei Bibliotecii 
și a serviciilor ei; popularizarea în comuni-
tate a colecţiilor Bibliotecii știinţifi ce, a co-
lecţiilor internaţionale integrate (ONU, UE, 
NATO, CoEuropei, Banca Mondială, Insti-
tutul Cultural Român), a legislaţiei interna-
ţionale și naţionale, documentelor dedicate 
tuturor domeniilor vieţii; informarea și do-

cumentarea comunităţii, a unor focus-grupuri, 
a doritorilor de a cunoaște specifi cul colec-
ţiilor. 

Începând cu 2001, în Clubul ONU Nord 
sunt organizate cu regularitate manifestări 
semnifi cative cu genericul Zilele ONU. 
În cadrul mai multor seminare, întruniri, 
conferinţe, dezbateri, dialoguri, partici-
panţii discută despre activitatea celor 11 
Agenţii care acordă asistenţă republicii 
noastre și care constituie Familia ONU în 
Moldova. Enumerăm câteva dintre ele: Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD este prima agenţie care și-a deschis 
reprezentanţa la Chișinău în 1993), Fondul 
Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), 
Fondul Naţiunilor Unite pentru populaţie 
(UNFPA), Înaltul Comisariat ONU pentru 
Refugaţi (UNHCR), Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS), Organizaţia Mondială a 
Muncii (OIM), Instituţiile Bretton Woods: 
Fondul Monetar (FMI) și Banca Mondia-
lă (BM), Organizaţia Internaţională pen-
tru Migraţie (OIM), Comisia naţională a 
UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, Știinţă și Cultură)  etc. 

Principalele manifestări desfășurate în 
această perioadă au fost anii aniversari in-
ternaţionali și naţionali: Anul Solurilor; 
Anul Luminii; Anul European pentru Dez-
voltare; Anul Cetăţeniei Europene; decenii-
le declarate de ONU: 1997-2006 – Deceniul 
pentru Eradicarea Sărăciei; Deceniul ONU 
pentru Alfabetizare: Educaţie pentru Toţi 
2003-2012; 2005-2014 – Deceniul pentru 
Educaţie în scopul Dezvoltării Durabile; 
2005-2015 – Deceniul Apă pentru Viaţă;  
Deceniul de Luptă Împotriva Deșertifi cării; 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă; 2011-
2020 Deceniul Biodiversităţii; Zilele Naţi-
unilor Unite; Ziua Mondială a Cărţii și a 
Dreptului de Autor; Ziua Drepturilor Omu-
lui; Ziua Tineretului; Republica Moldova – 
15 ani de aderare la ONU.  Programele ma-
nifestărilor educativ-știinţifi ce au fost elabo-
rate pentru o perioadă de o zi, o săptămână, 
ale căror grupuri-ţintă au fost: cadrele di-
dactice, studenţii, elevii, bibliotecarii, juriștii 
etc. În agenda Clubului au fost înscrise eve-
nimente speciale cu genericul Zilele ONU, 
organizate în luna octombrie dedicate Zilei 
Internaţionale a ONU, prilejuite de un șir de 
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manifestări educative, culturale și știinţifi -
ce: seminare, lecţii publice, mese rotunde, 
expoziţii tradiţionale, prezentate în Power 
Point, disponibile online, ce oferă subiecte 
pentru meditaţii ample, iar fi ecare mani-
festare a constituit nu numai o totalizare a 
realizărilor ONU, dar și o deschidere spre 
noi perspective de dezvoltare a CD a ONU 
din Bălţi.

Începând cu anul 2004, Biblioteca Știin-
ţifi că a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi a desfășurat acţiuni semnifi cative 
în vederea promovării legislaţiei privind 
protejarea proprietăţii intelectuale, crește-
rea rolului cărţii și a lecturii în acumularea 
de noi cunoștinţe, în formarea și dezvol-
tarea deprinderilor de muncă intelectuală 
independentă, în potenţarea aptitudinilor 
creative ale tinerilor studioși. Centrul or-
ganizează în permanenţă activităţi de pro-
movare a Proprietăţii Intelectuale, a colec-
ţiei AGEPI, care a fost inaugurată acum 16 
ani. În 2005, sub aripa Clubului, studenţii 
elitiști ai culturii comunităţii vin cu Cena-
clul Universitar KONTUR, în a cărui acti-
vitate este implicată Biblioteca, stimulând 
tinerele condee, promovîndu-le în viaţa 
culturală universitară prin revista de Bibli-
oteconomie și Știinţa Informării Confl uenţe 
Bibliologice. În 2006 Clubul a marcat 5 ani 
de activitate, în 2016 – 15, fi ecare aniver-
sare manifestându-se prin stabilirea noilor 
preocupări și dimensiuni educative și cul-
turale. S-au desfășurat activităţi sub însem-
nul aniversării de 60 de ani ai Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, 60 de ani de la Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului.

În 2006, utilizatorilor li s-a propus Pro-
gramul ,,Lunarul Ecologic și Spiritual”, con-
semnând evenimente de importanţă naţio-
nală și internaţională: Anul Deșertifi cării, 
Zile Internaţionale (a Apei, a Pământului, a 
Pădurilor, a Păsărilor, a Sănătăţii, a Soluri-
lor, a Luminii). Programele Clubului au cu-
prins  inaugurări de expoziţii de documete 
tradiţionale, materiale AV, documente elec-
tronice: Democraţia și Drepturile Omului, 
Drepturile și libertăţile fundamentale ale 
omului, O persoană activă este  una bine 
informată, Obiectivele de Dezvoltare ale Mi-
leniului, Combaterea și Profi laxia Maladiei 

SIDA, Biblioteca și Proprietatea Intelectua-
lă, Rolul ONU în Lume, problemele de gen 
în contextul Obiectivelor de dezvoltarea ale 
Mileniului, Tineri interpreţi alături de nume 
cunoscute etc.

Activitatea informaţională a crescut 
esenţial odată cu deschiderea și funcţiona-
rea Grupului bălţean Universitar Y-Peer, 
Educatori de la Egal la Egal sub auspiciile 
Clubului Bibliotecii Știinţifi ce, întâlniri cu 
Coordonatorii Rezidenţii ai PNUD Moldo-
va, Delegaţia Uniunii Europene, Reprezen-
tanţi ai Ambasadelor  din România, Bulga-
ria, Polonia, Germania, Lituania.   

Dat fi ind faptul că avem un nou tip de 
utilizator în mileniul digital, prin inter-
mediul website-ului Bibliotecii Știinţifi ce 
oferim prezentări de baze de date interna-
ţionale ONU, Eubookshop, EBSCO, eIFL, 
Banca Mondială, Credo, Springer, Polpred, 
Doaj, Royal Society, IOPScience, ARDI, 
HINARI, BIO ONE etc. S-au celebrat Zilele 
Tineretului, an după an, în care programele 
de lectură ale bibliotecii îndreaptă atenţia 
comunităţii universitare asupra unor teme  
de ordin legal, cultural, economic, social, 
cu care se confruntă tinerii și marchează 
importanţa rolului tineretului în societa-
te, ca parte a schimbării societăţii. Numai 
în ultimii 5 ani  au fost propuse proiecţii 
de fi lme pe teme sociale pe CD, DVD din 
colecţia Centrului de Informare și Docu-
mentare ONU, urmate de dialoguri, discu-
ţii despre sănătate, sănătatea reproductivă 
a tineretului, reducerea risipei de alimen-
te la cămine. Naţiunile Unite desfășoară o 
campanie online, prin intermediul căreia 
tinerii își pot împărtăși istoriile și ideile le-
gate de activitatea  de angajament civic prin 
distribuirea fotografi ilor, opiniilor, ideilor, 
experienţelor care transmit un mesaj de 
angajament civic, utilizând reţelele de soci-
alizare sau organizarea unui eveniment. Au 
fost prezentate diverse expoziţii de infor-
mare asupra drepturilor  responsabilităţilor 
tinerilor. Website-urile ONU, Repozitori-
ile ONU și ale Agenţiilor ei, Repozitoriul 
Băncii Mondiale, Repozitoriul Instituţio-
nal ORA USARB, sunt o bună metodă de 
comunicare cu utilizatorii și  promovare 
a serviciilor și manifestărilor culturale pe 
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Indicatorii principali în 15 ani:

În 15 ani de activitate, la cele 145 de 
ședințe ale Clubului ONU NORD au fost 
prezenţi 10 088 de utilizatori. Au fost orga-
nizate 75 de expoziţii Achiziţii Recente, 292 
de expoziţii tradiţionale, 5 on-line, expuse 10 
704 volume.  

Manifestările promovate prin carte sunt 
instructive și necesare, după cum menţio-
na poetul, criticul, editorul și diplomatul 
american James Russell Lowell „Cărţile 
sunt albinele care duc polenul însufl eţitor 
de la o minte la alta”. Fiecare plan de mar-
keting elaborat în cadrul Clubului este, de 
asemenea, o politică activă de informare și 
documentare a utilizatorilor. Toate acţiu-
nile au avut drept efect stimularea intere-
sului utilizatorilor în egală măsură pentru 
Centru, Club, Bibliotecă. Vizitatorilor, în 
special studenţi ai mai multor facultăţi: 
Drept, Asistenţă Socială, Litere, Știinţe Re-
ale, Economice, ale Mediului etc., li se ofe-
ră informaţii despre colecţia Centrului și a 
Bibliotecii, despre importanţa cărţii ONU, 
îndrumări în ce privește curricula universi-
tară, dar și sursele extracurriculare. 

Biblioteca Știinţifi că este parteneră ac-
tivă a celor 4 facultăţi, a Liceului Teoretic 
,,Ion Creangă”, Colegiului Pedagogic ,,Ion 
Creangă” (activitate suspendată în 2016), 
în educarea utilizatorilor, în formarea lor 

generală, profesională și morală. Bibliote-
ca Știinţifi că a susținut în această perioa-
dă zeci de  parteneriate cultural-educative, 
știinţifi ce cu diverse catedre, organizaţii 
internaţionale, neguvernamentale, asociații 
studenţești care au generat manifestări di-
verse, captivante, instructive, desfășurate în 
Clubul Bibliotecii Universitare.

Din experienţa acestor ani, evidenţiem 
în primul rând parteneriatul cu coordo-
natorul rezident al ONU în Moldova, Ka-
arina Immonnen, însoţită de reprezentanţi 
speciali ai Agenţiilor ONU Organizaţia In-
ternaţională pentru Migraţie, Nicola Har-
rington-Buhay, coordonator rezident al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite și reprezen-
tant permanent al Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Repu-
blica Moldova, Dejan Mincic, reprezentant 
adjunct al UNICEF Moldova, Antonio Po-
loșa, șeful misiunii OIM, Organizaţia Inter-
naţională pentru Migraţie, Valeria Ieseanu, 
coordonator programe, Locotenent colonel 
Mariana Grama, șefa diviziunii Ecologie 
și Protecţia Mediului, Ministerul Apărării, 
Kate Sullivan, consilier tehnic principal al 
Comisiei Electorale Centrale, Programul 
Naţiunilor Unite, suport electoral pentru 
Moldova, reprezentantul Băncii Mondiale 
în New-York Elena Caraban, responsabilii 
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de relaţiile cu publicul Elena Prodan și 
Victor Neagu, Ludmila Andronic, redac-
torul șef al revistei BusinessClass, Lilia Sur-
du, Communications Associate al PNUD, 
UNFPA, Boris Gâlcă, reprezentant adjunct 
UNFPA, PNUD Moldova, UNFPA, Anna 
Susarenco, Focal Point în Charge Y-Peer 
Moldova, Reţeaua Educatorilor de la Egal 
la Egal Moldova, Iakob Schemel, reprezen-
tant ONU, Olga Scripovscaia, membru al 
forţelor pacifi catoare ONU, Gender-Cen-
tru, Chișinău, Clubul Jurnaliștilor ONU, 
Chișinău, ONG-uri bălţene: „Onoarea și 
Drepturile Femeii Contemporane”,  Clini-
ca Juridică, Liga Studenţilor Bălţeni ONG 

,,Stoicii”, ONG Teatrul Social HIV/SIDA, 
Facultatea Știinţele Educaţiei, Psihologie și 
Artă, Facultatea de Drept și Știinţe Sociale, 
Facultatea de Știinţe Reale, Economice și 
ale Mediului, Facultatea de Filologie. Parte-
neriatul rămâne a fi  o modalitatea efi cientă 
de prezenţă a Bibliotecii Știinţifi ce, a Clu-
bului ONU NORD în spaţiile comunităţii 
academice.

Clubul Bibliotecii Știinţifi ce își mediati-
zează serviciile, produsele noi, personalul 
sau evenimentele apărute în mass-media, 
Moldova Radio Actualităţi, în Buletinul 
Rectoratului, Sintagmele,  Vocea Bălţiului.

  


