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MESAJUL PRIMARULUI
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este o comoară comunitară, cu spirit civic – conectează oamenii cu comunitatea
lor, conectează chişinăuianul cu resursele informaţionale, educaţionale, culturale, literare disponibile în colecţia sa, inspiră imaginaţia, sporeşte cultura, susţine şi dezvoltă dragostea de carte
şi de lectură.
De 130 de ani BM serveşte rezidenţii municipiului Chişinău.
În acest răstimp BM „B.P. Hasdeu” a excelat în rolul său tradiţional de bibliotecă publică – a asigurat accesul la informaţie
al tuturor rezidenţilor, indiferent de cerinţe, de naţionalitate, de
orientare politică, religioasă, de statutul economic şi social, de
condiţiile fizice şi intelectuale – printr-o reţea de filiale cu colecţii
calitative şi servicii moderne.
130 de ani în urmă nu existau calculatoare, Internet, baze de
date electronice, CD-uri, DVD-uri; dar BM a fost un laborator de permanente inovaţii, a îmbrăţişat
tot ce era nou şi modern în fiecare epocă; acum s-a familiarizat cu noua tehnologie punând-o la
dispoziţie rezidenţilor pe care-i educă şi familiarizează cu noile tehnologii pentru a fi pregătiţi să
înfrunte schimbările acestor timpuri.
Prin furnizarea unui spectru distinct de servicii, BM „B.P. Hasdeu” a contribuit la fortificarea
morală a municipiului nostru. Biblioteca municipiului a făcut mai mult ca atât: a promovat oportunităţi de atragere şi implicare a locuitorilor capitalei în programe comunitare culturale sporind
participarea şi incluziunea lor. În Strategia 2008–2017 dezvoltarea comunitară rămâne o prioritate, fapt pe care-l salut şi apreciez.
Sunt convins că următorii 130 de ani BM „B.P. Hasdeu” va continua să susţină rezidenţii
oraşului nostru, să-i ajute să construiască viitorul european al acestui oraş.
Vizitaţi BM „B.P. Hasdeu”, citiţi, studiaţi şi observaţi cum se afirmă în continuare prin organizare, servicii, facilităţi cea mai bună bibliotecă a municipiului Chişinău.
Primar General Dorin CHIRTOACĂ
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–

Biblioteca Municipală a fost nominalizată Instituţia Europeană a
Calităţii.

–

A obţinut diverse premii locale, naţionale şi internaţionale:
Primăria municipiului Chişinău, Ministerul Culturii RM, ABRM, USM,
Ambasade, parteneri din străinătate, instituţii non‑guvernamentale.

–

BM a reprezentat RM şi domeniul, oraşul în proiectele europene
C@limera şi PULMAN‑XT.

–

Este instituţia cu cel mai mare indice de frecvenţă şi împrumut din
RM, instituţia care organizează în spaţiile publice ale municipiului
cele mai multe evenimente.

–

Instituţia omniprezentă în centru şi la periferiile Chişinăului.

MESAJUL DIRECTORULUI
Primăria municipiului Chişinău, fondatorul BM „B.P. Hasdeu”, a susţinut şi a finanţat onorabil această instituţie, în ani
buni şi în ani mai puţin favorabili, timp de 130 de ani. BM a
slujit cu vrednicie misiunea sa: a oferit tuturor fără restricţii
acces liber la informaţie, idei, lecturi, a încurajat şi susţinut
libertatea de a cunoaşte, libertatea de expresie, a asigurat
şi dezvoltat servicii bibliotecare necesare rezidenţilor municipiului Chişinău, orientate spre incluziunea socială, concilierea
populaţiei multiculturale, îmbunătăţirea vieţii lor spirituale.
Această Strategie va ghida BM „B.P. Hasdeu” să utilizeze cu pricepere şi responsabilitate noul, modernul, universul
reţelei digitale, conjugându‑le cu realizările obţinute, cu artefactele sale tradiţionale – colecţii, servicii, specialişti.
În primii ani ai acestui secol, în urma expansiunii enorme
a tehnologiei, BM a înregistrat schimbări radicale, a implementat multe proiecte de modernizare a serviciilor, suporturilor, faţă de cele practicate până acum. Cu sprijinul Primăriei, BM a ajuns
o bibliotecă publică de top.
Strategia stabileşte patru scopuri de bază şi 15 scopuri‑obiective de realizare a lor, la un
loc menite să ne ajute să atingem viziunea noastră – să asigurăm chişinăuianului suport, prin
accesul la cunoştinţe, informaţii şi prin susţinerea creativităţii lui, la dezvoltarea lui personală,
profesională şi culturală.
Integrate, scopurile şi obiectivele trasate, cuprind teme de interes comunitar – lectură şi
cultură, tinerii, evoluţiile din societate – şi sunt concentrate pe: prioritatea de a oferi oricând, oricui, indiferent de timp şi spaţiu, informaţie, servicii, ajutor, consiliere; constituirea în continuare
a unei colecţii incluzive, durabile; dezvoltarea şi prezervarea ariilor de interes comunitar, cultural
şi istoric chişinăuian; sporirea competenţelor digitale ale angajaţilor pentru facilitarea procesului
de trecere la mediul de reţea digitală.
În realizarea acestei strategii, BM va depinde în cea mai mare măsură de susţinerea financiară rezonabilă a Consiliului Municipal. Alocaţiile bugetare vor fi suplimentate cu fonduri din
diverse proiecte, donaţii particulare şi alte căi inovative de obţinere a mijloacelor necesare.
Viitorul BM, al efortului ei de a realiza strategia, depinde de competenţa, expertiza, intelectul, dăruirea profesională a angajaţilor în a organiza colecţiile, resursele, serviciile accesibile şi
relevante; de capabilitatea managerială de a susţine aceste calităţi şi aptitudini ale personalului,
instruind, dezvoltând, reînnoind, adăugând noi forţe talentate, cu capacitate managerială de a‑i
conduce spre succes.
Strategia va ajuta BM „B.P. Hasdeu” să continue frumoasele tradiţii culturale, comunitare,
profesionale şi în mediul supertehnologizat, de susţinere a chişinăuianului şi a aspiraţiilor lui
democratice.
Strategia 2008–2017 stabileşte viitoarea direcţie a BM şi inspiră încredere părţilor interesate – chişinăuienilor, reprezentanţilor administraţiei locale, profesioniştilor, pentru că: se bazează
pe nevoile, cererile şi aspiraţiile culturale ale comunităţii; încurajează învăţarea permanentă/
perfecţionarea continuă a comunităţii; asigură echitate şi acces nelimitat la activităţile informaţionale şi culturale; demonstrează contribuţia pe care o aduc activităţile bibliotecii la bunăstarea
economică şi socială; susţine parteneriate şi cooperări între serviciile comunitare.
Director general dr. Lidia KULIKOVSKI
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Biblioteca municipală
şi comunitatea chişinăuiană
Prin activitatea desfăşurată BM şi‑a dovedit rolul pe care‑l deţine în stimularea cetăţeniei
active. Statisticile plasează BM în categoria celui mai utilizat, fizic şi on‑line, serviciu public din
comunitate – 2 mln vizite anual.
Ca serviciu public, BM furnizează propriile servicii – tradiţionale şi electronice. Ca serviciu
de informare, BM organizează, administrează şi furnizează informaţii despre Chişinău şi acces la
alte servicii locale, naţionale, europene şi universale, despre organizaţiile care alcătuiesc societatea civilă.
BM acţionează ca mediator şi coordonator, asigurând accesul la informaţiile comunitare cu
o acoperire foarte largă şi accesibilă a tuturor aspectelor vieţii comunităţii locale, prin crearea şi
susţinerea parteneriatelor cu organizaţiile publice, de voluntariat, private: departamentele serviciilor sociale, serviciile de sănătate, colegiile şi universităţile, liceele, şcolile, organizaţiile de consultanţă juridică, socială pentru cetăţeni, organizaţiile minorităţilor etnice, instituţiile din sectorul
privat, companiile media locale, organizaţiile de acordare a ajutoarelor, subvenţiilor.
BM a fost, încă de la începuturi, instituţia‑cheie de susţinere a participării civice. BM este
singura instituţie municipală care are un program de lucru cu publicul apropiat nevoilor utilizatorilor de la 9.00 la 20.00, şapte zile în săptămână, făcând astfel serviciile disponibile în afara
programului de lucru al chişinăuienilor. Asigurând servicii integrate aliniate la agenda municipală,
BM are posibilitatea de a lucra şi cu alte instituţii locale. BM oferă spaţii de întâlnire a oamenilor
cu consilierii locali şi membri ai parlamentului, pune la dispoziţie spaţii, diferitor organizaţii, să‑şi
desfăşoare propriile evenimente, asigurând acces la calculatoare, fotocopiere, facilităţi de protocol. Având o poziţie strategică în comunitatea chişinăuiană, BM este recunoscută şi ca centru
comunitar: serveşte ca punct de acces gratuit (unica în RM) la Internet; oferă asistenţă şi instruire pentru folosirea tehnologiei şi Internet‑ului.
În susţinerea dezvoltării comunitare BM menţine şi dezvoltă, în ultimii trei ani, o nouă modalitate de comunicare a bibliotecarilor, un dialog profesional în cadrul unui ciclu de întruniri cu
genericul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, suport informaţional pentru comunitatea
chişinăuiană: servicii, programe. Ideile, gândurile expuse în cadrul ciclului de conferinţe confirmă importanţa bibliotecilor în sprijinul de educare şi instruire a copiilor, în studiul individual
şi în cimentarea cunoştinţelor la adulţi. Ca specialişti în domeniul cărţii şi al lecturii bibliotecarii
relatează şi împărtăşesc din experienţă asupra celor mai diverse şi reuşite forme de activitate
în promovarea lecturii prin serviciile şi programele oferite şi rostul ei în formarea şi dezvoltarea
personalităţii, dar şi motivaţia pentru lectură în era computerului.
Un alt mecanism de susţinere a comunităţii prin servicii de bibliotecă este, din 2006, programul de instruire Adaptarea BM la necesităţile comunităţii chişinăuiene. Anual se fac peste
30 de comunicări şi peste 100 de bibliotecari participă la discuţii în cadrul acestor forme interactive de instruire.
Strategia elaborată, bazată şi pe aceste discuţii profesionale, va întări dezvoltarea comunitară prin lansarea unor servicii on‑line moderne ca: asigurarea unor platforme on‑line pentru grupuri
de discuţii, opinii; asigurarea facilităţilor pentru e‑tranzacţii – de ex., programări, completarea
formularelor, rezervarea participării la evenimente; asigurarea accesului virtual astfel încât chişinăuienii să aibă acces la informaţii şi servicii de la domiciliu sau de la serviciu.
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VIZIUNE:

Biblioteca Municipală 2017 –
o instituţie cu colecţiile şi resursele necesare
fiecărui cetăţean pentru cunoaştere, inovaţie, incluziune şi creativitate, capabilă să
întărească, prin activităţile sale, identitatea
şi diversitatea culturală a chişinăuienilor

Ce spun utilizatorii despre noi
– După lecţii vin şi‑mi fac temele. Îmi pla‑
ce aici!

– E minunat aici, la bibliotecă!

– Acestă bibliotecă este şi va fi mereu
izvorul cunoştinţelor noastre

– Biblioteca e ca o floare din care noi, tine‑
rii, ne înfruptăm, găsim nectar şi acumu‑
lăm cunoştinţe

– Cu ajutorul bibliotecii primesc numai
note de 10, 9. Mulţumesc!

– Am dori să ne serviţi câte un ceai sau o
cafea

– Bibliotecarele sunt foarte primitoare
– Biblioteca merită mii de diplome!!!

– Sufletul copilului se formează cu ajutorul
bibliotecii

– Foarte drăguţ! Totul este OK!

– Biblioteca este casa cu Lumină

– Destul de prietenos cu cititorii

– Vă mulţumesc că pe lumea aceasta este
biblioteca noastră

– Sunt profesionişti!
– Îmi plac, în primul rând, bibliotecarii,
felul lor de a ne servi
– Biblioteca e aproape de casă
– Bibliotecarele sunt foarte principiale în
munca depusă, dar şi bine dispuse, îmbi‑
nând cu succes indulgenţa şi exigenţa

– я очень рада, что у меня есть такая возможность – быть читателем этой библиотеки.

REALIZĂRI PRECEDENTE
BM este permanent preocupată de orientarea şi adaptarea resurselor, serviciilor, programelor la cerinţele şi aspiraţiile comunităţii chişinăuiene de prosperitate, dezvoltare socială, individuală şi întărire a sentimentului de apartenenţă comunitară. S‑a realizat acest deziderat prin:
(1) implementarea proiectului de informatizare;
(2) îmbunătăţirea, înnoirea, restaurarea şi reaşezarea colecţiilor în sprijinul realizării serviciilor, programelor comune şi speciale;
(3) conlucrarea, colaborarea şi cooperarea cu autorităţile publice locale, cu societatea civilă în
scopul îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor comunitare – obiective, pe măsura angajamentului luat, transformând biblioteca într‑un spaţiu de interferenţe umane (atractiv, prietenos, îmbietor), într‑un spaţiu încurajator pentru dialoguri sociale între diverse grupuri
ale comunităţii, dezbateri, schimb de idei, opinii, evenimente şi programe culturale.
Sediul Central şi filialele BM s‑au angajat în competiţia dintre necesităţile mereu crescânde,
tot mai diverse, mai complexe ale chişinăuienilor, şi oportunităţile lumii informaţionale. Reţeaua
participativă, de 31 de filiale cu diferite specializări, permite o abordare mai largă a conceptului
Biblioteca – centru comunitar – acţionând simultan în mai multe locuri şi cuprinzând întreaga hartă
a Chişinăului – prin politici comune, prin programe şi acţiuni comune, la nivel municipal. Activitatea
BM, centrată pe utilizator, orientată social, tehnologic şi multimedia, comunitar inovativă a dat
rezultatele pe care le are BM, asigurând convergenţa conceptelor actuale – comunitate, comunicare, conversaţie, conectare în beneficiul utilizatorului chişinăuian: a comunicat cu utilizatorii
pretutindeni şi prin toate mijloacele şi instrumentele pe care le deţine biblioteca; a conversat cu
chişinăuianul permanent şi de fiecare dată, la întâlniri cu cititorul, în incinta bibliotecii sau în afara
ei, acolo unde aşteaptă cititorul – tabere de vară, tabere de agrement, tabere de creaţie, şcoli,
centre de zi, şcoli speciale, case de bătrâni sau orfelinate; a conectat chişinăuianul, utilizator sau
non‑utilizator, la resursele proprii, naţionale şi globale în incinta bibliotecii şi on‑line.
Altă preocupare, care a prins contur, este crearea infrastructurii tehnologice a reţelei Bibliotecii Municipale: automatizarea bibliotecilor‑filiale în proporţie de 90%; conectarea filialelor în
reţeaua unică – 90% – prin 159 de calculatoare; asigurarea accesului gratuit la Internet din reţea
în 90% biblioteci filiale.
Asigurarea operabilităţii acestei infrastructuri a cerut elaborarea şi implementarea unui program de bibliotecă adecvat, care să susţină înregistrarea utilizatorilor, catalogarea partajată a
documentelor, circulaţia colecţiei BM: înregistrarea on‑line a utilizatorilor, crearea bazei de date
unice a utilizatorilor (2003–2006); catalogarea documentelor (cărţi, seriale, AV, documente electronice, documente de muzică tipărită), crearea catalogului electronic (2006–2007) – Sediul Central, BPD, CAIE – 100%; managementul automatizat (centralizat) al vizitelor (2007 – la 27 filiale)
din reţea; managementul circulaţiei documentelor.
Implementarea Sistemului Informaţional a impus restructurarea site‑ului BM (2006–2007); instalarea sistemului de securitate al colecţiei – video şi antifurt; barcodarea colecţiei (2006–2007) –
Sediul Central, BPD, CAIE 100%; chipizarea colecţiei (2006–2007 – Sediul Central şi la Biblioteca
Publică de Drept); identificarea şi stabilirea necesităţilor în IT personal (2006); elaborarea unui
program de training‑uri de educare tehnologică pentru bibliotecari şi utilizatori (2005 – prezent), la
care au participat peste 1 500 de persoane.
Realizarea obiectivelor propuse a fost posibilă datorită sprijinului financiar satisfăcător al
Consiliului Municipal al Primăriei Chişinău şi prin susţinerea decizională şi politică.
Ultimii cinci ani, la BM, au fost orientaţi spre căutarea strategiei de viitor, a strategiei de succes într‑o lume a abundenţei şi a serviciilor standard, o strategie care ne va ajuta să construim şi să
reconstruim, dacă va fi nevoie, o structură viabilă, puternică, necesară comunităţii chişinăuiene.
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Date

213 058 utilizatori
142 237 utilizatori activi în 2007
34% utilizatori înscrişi ca % din populaţie
18 vizite per utilizator
8 374 vizite per zi
27 vizite per oră
7 057 vizite per bibliotecar
4,07 vizite per locuitor/capita
46 documente împrumutate per utilizator
21 557 documente împrumutate per zi
70 documente împrumutate per oră
18 166 documente împrumutate per bibliotecar
10,5 documente împrumutate per locuitor/capita
21 187 documente împrumutate virtual
1 100 000 colecţii în stoc
7 556 titluri adăugate stocului
0,06 titluri adăugate stocului per utilizator
44 965 exemplare adăugate stocului
0,3 exemplare adăugate stocului per utilizator
6 exemplare adăugate per titlu adăugat
7 exemplare în stoc per utilizator
1,4 exemplare în stoc per capita

* Date la 1 ianuarie 2008

Ce ne spun
chişinăuienii
– Îmi plac foarte mult expo‑
ziţiile de carte, pictură pe
care le organizaţi
– Să fie mai multe
concursuri
– Nu‑mi place că unele cărţi
sunt într‑un exemplar
– Supără lipsa scaunelor
– Mai mulţi scriitori în
bibliotecă
– Mai multe mese
– Aş dori să lucraţi până la
21.00
– Sunt puţine manuale
– Optăm pentru copiator
– În bibliotecă este puţină
lumină şi foarte rece
din motiv că ea este în
subsol, cred că nu trebuie
să avem nici o bibliotecă
în subsol.
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Atragem, implicăm
cetăţenii Chişinăului
Strategia este un efort colectiv al profesioniştilor BM, al utilizatorilor de servicii
BM, al reprezentanţilor administraţiei municipale, al rezidenţilor Chişinăului.
Consiliul de Administraţie a multiplicat şi diseminat acest Plan de strategie
pentru a se consulta cu chişinăuienii, încurajând şi invitând rezidenţii, orice
persoană interesată, să participe la planificarea unei noi biblioteci – biblioteca
viitorului.

Prima etapă:
Cunoaştem şi înţelegem CHIŞINĂUL
În anii 2006–2007 BM a întreprins o vastă acţiune de scanare (studiu, diagnostică şi analiză a dezvoltării demografice, sociale) a Chişinăului care a fost complementată şi aprofundată
cu multe studii şi cercetări în scopul cunoaşterii permanente a necesităţilor şi cerinţelor informaţionale, culturale, educaţionale, de socializare a comunităţii chişinăuiene. Utilizând diverse
metode de investigare, culegând, analizând şi interpretând informaţiile obţinute ne‑au deschis
noi orizonturi de cunoaştere a fenomenelor culturale, ne‑au permis să identificăm temele mai
solicitate, racordând interesele bibliotecii la interesele şi problemele publicului chişinăuian. Armonizarea cerinţelor identificate cu serviciile propuse de bibliotecă şi dinamica mediului prin
coordonare de marketing au contribuit eficient la orientarea activităţii BM şi transformarea ei
într‑o instituţie competitivă, la nivelul exigenţelor lumii informaţionale de astăzi. La baza realizării
celor mai multe sondaje a stat nivelul de satisfacţie a utilizatorului vis‑à‑vis de calitatea colecţiilor
şi a serviciilor, de profesionalismul bibliotecarilor: Biblioteca Municipală în opinia utilizatorului,
Gradul de satisfacţie a utilizatorilor la BM, Sisteme şi intermediari de resurse informaţionale,
Evaluarea climatului de comunicare în bibliotecă, Nevoia de instruire continuă, Non-utilizatorii
BM, Serviciile prestate şi nevoile de informare, Utilizatorii Centrului de Informare Economică şi
domeniile prioritare ş.a.
Studiile de caz au cuprins identificarea rolului BM ca suport informaţional, alte diagnosticări
au scos în evidenţă dimensiunea formativă, instructiv‑educativă a bibliotecii; au identificat motivele nefrecventării bibliotecilor (studiu asupra non-utilizatorilor); au permis cunoaşterea preferinţelor, aspiraţiilor, motivaţia lecturii la domiciliu; au testat eficacitatea sistemului informaţional.
Studiile efectuate au scos în evidenţă că doleanţele chişinăuianului au coincis cu năzuinţele
bibliotecarilor – capacitatea de informare a BM va creşte în cazul introducerii unui sistem automatizat la nivel de reţea, care va permite exploatarea mai bună a tuturor resurselor şi va însemna
o evoluţie în ridicarea serviciilor de informare la nivelul şi exigenţele de viitor ale domeniului.
Acest aspect a stat la baza Strategiei de automatizare a BM, elaborată în 2006.
Efectuate sistematic, studiile ne‑au permis o cunoaştere mai bună a necesităţilor utilizatorilor, a circuitului colecţiilor în bibliotecă, au influenţat benefic politica de achiziţie a BM, au
determinat concordanţa dintre cerere şi ofertă.
Cunoscând comunitatea, utilizatorul şi cererea lui, BM a putut să‑şi îndeplinească optim
funcţia, a fost capabilă să satisfacă interesele de lectură şi studiu ale membrilor comunităţi, a
asigurat drepturile utilizatorului la libera alegere a serviciilor şi produselor oferite, ţinând cont,
totodată, de importante caracteristici precum: natura provenienţei, mod de prezentare, calitate,
condiţii şi modalităţi de livrare, ritmul în care se introduc noile informaţii, disponibilitate şi, nu în
ultimul rând, gratuitate.
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Rezultatele cercetărilor ne‑au permis să identificăm cu exactitate locul şi rolul bibliotecii în
viaţa comunităţii. Sintezele acestor cercetări ne‑au ajutat să ne formăm o imagine obiectivă şi
exactă asupra situaţiei din BM şi din filialele ei, concluziile servind la menţinerea sau modificarea
politicii BM, la ameliorarea şi amplificarea unei activităţi mai eficiente.
Majoritatea respondenţilor sunt satisfăcuţi de relevanţa fondului de publicaţii, care reflectă
tendinţele contemporane ale comunităţii, de ambianţa din biblioteci, de politica de distribuţie a filialelor pe întreg teritoriul municipiului, amplasare ce facilitează accesul, de programul de lucru.
În politicile BM prioritate o are chişinăuianul, utilizatorul. Concluzia generală a studiilor efectuate este că cererea şi oferta, definite de chişinăuieni, se află într‑o bună armonie, iar informaţia
întruneşte: actualitate, precizie, relevanţă, completivitate, flexibilitate, rapiditate.

A doua etapă:
Răspundem la necesităţile în schimbare
ale municipiului Chişinău
Consiliul de Administraţie, în septembrie 2007, a adoptat o strategie‑cadru pentru discuţii şi
consultări. Din studiile întreprinse, din rapoartele, analizele şi evaluările activităţii BM, din analiza
tendinţelor de dezvoltare a chişinăuienilor, din schimbările şi sugestiile culese prin intermediul
feed‑back‑ului, BM a identificat patru arii de concentrare strategică:
CARTE, LECTURĂ, STUDIU şi CULTURĂ
BIBLIOTECA – SERVICIU PUBLIC COMUNITAR
TINERII – PRIORITATEA CHIŞINĂULUI
BIBLIOTECA DIGITALĂ
Acest cadru al strategiei a fost postat pe web (septembrie – octombrie 2007), documentul
devenind accesibil tuturor, inclusiv de la distanţă. BM a lucrat cu diverşi actori sociali, instituţii,
organizaţii municipale şi societatea civilă, a organizat mai multe forumuri, întâlniri, discuţii pentru
a colecta sugestii, propuneri, critici, doleanţe care, prelucrate, au stat la baza redactării, îmbunătăţirii şi completării strategiei, la formularea mai precisă, orientată a scopurilor şi obiectivelor de
realizare a strategiei.

Etapa a treia:
Comunicarea Strategiei BM
Faza a treia a implicat comunicarea strategiei definitivate prin organizarea întâlnirilor cu
decidenţii, profesioniştii şi chişinăuienii (octombrie 2007). Au fost planificate şi realizate şase
întâlniri în sectoare, două întâlniri cu decidenţii şi cinci întâlniri cu bibliotecarii profesionişti din
filialele BM, o întâlnire cu profesorii de la catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, toate având intenţia de a implica mai multe discuţii şi comentarii, o întâlnire generală cu
utilizatorii BM.
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PRIORITĂŢI STRATEGICE 2008–2017
1. CARTE, LECTURĂ, STUDIU şi CULTURĂ
2. BIBLIOTECA – SERVICIU PUBLIC COMUNITAR
3. TINERII – PRIORITATEA CHIŞINĂULUI
4. BIBLIOTECA DIGITALĂ

CARTE, LECTURĂ, STUDIU şi CULTURĂ
Învăţând să iubim şi să respectăm cartea,
învăţăm totodată respectul şi dragostea
pentru cultură şi implicit pentru OM.
N. Georgescu‑Tistu
Studiile şi cercetările sociologice întreprinse de BM au scos în evidenţă următoarele: cartea,
lectura, studiul, cultura sunt prioritare în viaţa chişinăuienilor.
Sugestiile desprinse din investigaţii au fost: a achiziţiona mai multe exemplare din acelaşi
titlu recomandat de programa şcolară, a reduce numărul cărţilor care nu se împrumută la domiciliu, a abona mai multe reviste pentru copii, a mări pentru perioada de vară termenul de împrumut
la domiciliu, a procura mai multe cărţi în limbi străine pentru adulţi şi copii.
SCOP:

Îmbunătăţirea accesului prin constituirea unor colecţii relevante ne‑
cesităţilor informaţionale ale chişinăuienilor

BM va constitui colecţii care vor reflecta diversitatea intereselor culturale şi lingvistice; va
întreţine şi va educa dragostea şi gustul pentru lectură, prin oferirea unui spectru larg de titluri
de beletristică, ficţiune şi non‑ficţiune, capodopere ale culturii şi literaturii naţionale şi universale;
va furniza cetăţenilor ajutor în studierea limbilor europene, la dezvoltarea abilităţilor literare, va
contribui prin disponibilizarea resurselor educaţionale la îmbunătăţirea educaţiei cetăţenilor; va
oferi o varietate de suporturi şi formate care includ CD, DVD etc.

Ce spuneţi despre
colecţia noastră?
– Mai multă literatură actuală
– Cărţi în mai multe exemplare
– Mai multe reviste
– Vă doresc mai multe cărţi noi şi
interesante
– Am dori mai multe cărţi la împrumut,
mai multe exemplare.
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Preocuparea‑cheie va fi asigurarea accesului la colecţii prin îmbunătăţirea, perfecţionarea catalogului on-line, dezvoltarea şi implementarea căilor noi, inovative de furnizare şi
regăsire a informaţiilor necesare oamenilor.
BM, servind Chişinăul multinaţional, va
continua să constituie colecţii în limbile minorităţilor conlocuitoare, la fel, în diferite formate
care vor permite amplificarea programelor în
limbile rusă, ucraineană, bulgară, evreiască,
găgăuză, polonă, programelor extramuros,
serviciilor şi programelor comune cu şcoli, grădiniţe, centre de zi etc. Programele de lectură
de vară, Cluburile de lectură, programele Chişinăul citeşte vor fi disponibile în aceste limbi;
BM va promova energic iniţiative de lectură în
limbile minorităţilor.

•
•

•

Impactul concentrării pe colecţii se va materializa în:
Elaborarea şi dezvoltarea politicilor şi standardelor proprii referitoare la managementul colecţiei; crearea condiţiilor fizice de păstrare a tuturor formatelor şi suporturilor prezente în
colecţie; îmbunătăţirea calităţii şi condiţiilor de păstrare şi prezervare a colecţiilor;
Realizarea şi utilizarea metodelor inovative de oferire a materialelor, a conţinuturilor – colecţii audio digitale; explorarea modelelor, căilor noi de furnizare a conţinutului video; dezvoltarea colecţiei locale digitale; identificarea şi achiziţia materialelor pentru grupurile de
risc ale comunităţii; completarea colecţiei cu materiale specifice necesităţilor şi intereselor
persoanelor peste 55 de ani; sporirea celor mai populare titluri de ediţii periodice;
Elaborarea metodelor creative de marketare şi promovare a colecţiilor – plasarea celor mai
bune, solicitate, în vogă cărţi pe web, sporirea informaţiilor despre colecţii în media locală,
naţională, profesională, organizarea mai multor expoziţii virtuale, liste de recomandare, semne de carte, promovarea colecţiilor în şcoli, instituţii educaţionale.
SCOP:

Dezvoltarea, promovarea, susţinerea şi educarea dragostei pentru
lectură a chişinăuianului prin programe şi servicii de lectură

BM tinde să rămână în continuare centru al evenimentelor culturale municipale. BM încurajează lectura prin iniţiative şi activităţi inovative, prin evenimente de anvergură în filiale, în sectoare şi la periferii. BM va organiza, diversifica şi susţine Cluburi de lectură, Cluburi de discuţie a
cărţilor în biblioteci şi on‑line, va organiza lecturi simultane, conferinţe literare, dezbateri asupra
lecturii, operelor, curentelor literare etc.
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•
•

crearea unei reţele (în toate filialele) de cluburi „Temele de acasă” – fizice şi on‑line;

•
•
•

constituirea Clubului de lectură on‑line;

•
•
•
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Concentrarea va fi pe:
utilizarea eficientă a lecturilor de vară, transformarea lor în acţiuni atractive, stimulatoare şi
inspiratoare de lectură;
întreţinerea forumului Poftiţi la lectură!
dezvoltarea programelor de activitate cu copiii în dificultate şi cu instituţiile pentru tineri cu
risc;
diversificarea şi sporirea atractivităţii programelor de lectură în susţinerea curriculumului;
dezvoltarea programelor şi parteneriatelor cu instituţiile educaţionale de la periferia Chişinăului (Munceşti, Aeroport, Calea Ieşilor, Poşta Veche).
deschiderea filialelor în cartierul Porţile Oraşului, în sectorul Buiucani (partea de jos) şi în
sectorul Centru.

SCOP:

Extinderea accesului chişinăuianului la viaţa civică şi culturală urbană

Implicarea cetăţenilor în viaţa culturală şi civică
a oraşului, prin organizarea şi conducerea forumurilor pe subiecte de interes public şi civic, cultural
va fi rolul mereu în creştere pe care‑l va juca BM.
BM va contribui la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor prin furnizarea accesului liber şi gratuit la idei,
discuţii, dispute, dezbateri cu oameni publici, decidenţi, reprezentanţi ai culturii, specialişti în dezvoltare comunitară, literară, autori şi evenimente.
BM va clădi parteneriate puternice şi va participa la evenimentele şi activităţile culturale din
oraş, sectoare, periferii. BM însă nu va abandona
trecutul – va continua să tezaurizeze, să prezerve,
să valorifice şi să promoveze patrimoniul scris şi
cultural prin dezvoltări, cercetări, elaborări, digitizări, valorificări şi expuneri ale colecţiilor noastre
speciale şi rare.
BM va oferi opţiunii de acces convenabil la
servicii – extinderea programelor de funcţionare, furnizarea accesului la conţinut via telefonie
mobilă, traducerea materialelor bibliotecii în alte limbi.
BM va continua să joace un mare rol în viaţa civică a chişinăuianului, a comunităţii chişinăuiene şi va rămâne relevantă necesităţilor comunităţii pe care o serveşte.
BM îşi va re‑dubla efortul de a atrage non‑utilizatorii la serviciile bibliotecii.
Biblioteca Hasdeu, care îşi organizează şi sprijină activitatea deopotrivă pe tradiţie şi modernitate
este astăzi o instituţie deschisă spre valorile europene şi universale, este un fenomen meritoriu al
comunităţii chişinăuiene.
Acad. Mihai Cimpoi
…O realizare incontestabilă a BM „B.P. Hasdeu”[…] este organizarea, în ultimii 10–15 ani, în
cadrul instituţiei, a muncii de cercetare… Cele peste 150 de titluri tipărite, sub auspiciile BM, culegeri
tematice, biobibliografii, dicţionare bibliografice,
manuale, revista de specialitate BiblioPolis […], toate astea constituie o dovadă strălucită că la BM se
cercetează, se scrie, se editează.
Iurie Colesnic, cercetător
…BM ne‑a uimit cu un set impresionant de
apariţii editoriale, care jalonau, în fond, o întreagă
epocă în istoria cărţii basarabene… În ritmurile apariţiilor solicitate ale revistei BiblioPolis şi serialului de
Biobibliografii ale scriitorilor contemporani de asemenea se întrezăreşte stilul aceleiaşi rigori ştiinţifice
exemplare…
Ion Hadârcă, scriitor
… De fiecare dată când recitesc sau îmi amintesc de inspiratul poem al lui Vasile Romanciuc „Cuvintele”, de atâtea ori imaginea bisericii din poezie
se suprapune peste cea a bibliotecii… Bibliotecare-

le Templului Municipal B.P. Hasdeu […] sunt nişte
harnice vestale care întreţin cu abnegaţie şi cu multă pricepere o neostoită sete şi dorinţă de a ajunge
cu sufletul până la cele mai îndepărtate margini, mai
abisale profunzimi şi mai ameţitoare piscuri ale cunoaşterii.
Nicolae Rusu, scriitor
Mii drag să mă laud şi să mă mândresc îndreptăţit cu albinele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, evident cu toate filialele ei, iar
între ele să remarc zborul mai înalt, deşi mai greu
(că e cu plinul!) al unor cărturari obsedaţi, care înnobilează breasla, ghildia, domeniul. Această categorie de bibliotecari elaborează, promovează proiecte,
câştigând susţineri şi asistenţe tehnologice moderne, substanţiale, în baza cărora se modernizează, se
reprofilează reţeaua de biblioteci.
Iulian Filip, scriitor
Aspectul ştiinţific, în activitatea instituţiei, mereu se află în capul mesei. Despre aceasta vorbesc
nu doar manifestările culturale şi ştiinţifice: conferinţe, simpozioane etc., organizate în cadrul BM sau
participarea la asemenea manifestări din ţară şi de
peste hotare, şi nu doar cooptarea specialiştilor în
domeniu întru înviorarea activităţii ştiinţifice. Se deschid în cadrul bibliotecii structuri care susţin imaginea ştiinţifică a BM…
Ion Şpac, cercetător‑bibliograf
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BIBLIOTECA – SERVICIU PUBLIC COMUNITAR
Statisticile demonstrează că BM este parte a vieţii multor cetăţeni – 213 mii de locuitori
utilizează serviciile informaţionale, culturale – mai mulţi chişinăuieni vizitează biblioteca decât
muzeele, teatrele, cinematografele, cu mult trece numărul vizitelor la bibliotecă pe cele de la
discotecile, sălile de forţă şi alte servicii culturale şi de divertisment moderne.
Strategia BM 2017 este concentrată pe rolurile bibliotecii în dezvoltarea lecturii şi studiului,
a abilităţilor, aptitudinilor şi serviciilor digitale, coeziune comunitară şi valori civice. Strategia va
scoate în evidenţă şi va:
(1) Clarifica contribuţia distinctivă pe care o are în susţinerea obiectivelor culturale, educaţionale şi informaţionale ale comunităţii chişinăuiene, precum şi efortul de modernizare a
serviciilor şi incluziune socială;
(2) Dezvolta un parteneriat eficient şi în beneficiul chişinăuianului;
(3) Întări legătura cu sectorul privat;
(4) Întări relaţiile de parteneriat cu instituţiilor municipale şi naţionale similare;
(5) Stimula concentrarea profesioniştilor pe instruire şi dezvoltare a personalului pentru a
face faţă angajamentului de schimbare al BM.
Cardul BM este paşaportul cetăţeanului chişinăuian care‑i permite acces la informare, educare, carieră şi divertisment. BM este una din instituţiile culturale chişinăuiene care asigură egalizarea accesului tuturor cetăţenilor la colecţia de peste un milion de documente, la internet cu
viteză mare şi la un spectru de servicii electronice.
Biblioteca Municipală va rămâne în continuare un centru comunitar, acţionând ca mediator
şi coordonator, asigurând accesul la informaţiile comunitare cu o acoperire foarte largă şi accesibilă a tuturor aspectelor vieţii comunităţii locale:

•
•
•
•

BM va crea spaţii în care comunitatea să se exprime, expună, întâlnească, studieze, distreze, lectureze, creeze, discute, dezbată, ajutând să dea sens comunităţii;
BM va pune la dispoziţie pe toate căile, fizic şi virtual, stocul de materiale şi resurse informaţionale pentru chişinăuieni;
BM va spori furnizarea serviciilor cu valoare adăugată alături de cele tradiţionale de împrumut la domiciliu;
Pentru realizarea acestor deziderate BM va înrola forţă profesională tânără, competentă,
care va anima serviciile publice prin abilităţile ITC, va dezvolta programe de formare profesională a personalului.

BM va fi o ancoră pentru membrii comunităţii chişinăuiene în Societatea Internetului, va fi busola de orientare, căutare şi regăsire a informaţiei pentru majoritatea
populaţiei, fiind recunoscută ca un serviciu bun, un spaţiu
securizat, binevoitor, neutru, deschis întregii comunităţi.
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50% din chişinăuieni nu au acasă calculatoare
30% din chişinăuieni cu calculator nu au acasă acces la Internet
10% din chişinăuieni sunt persoane casnice
3%
45 mii

din chişinăuieni sunt cu un singur părinte
de studenţi veniţi, non‑rezidenţi anual

14%

din chişinăuieni sunt copii (copii 0–14 ani)

33%

din chişinăuieni sunt tineri (tineri 15–30 ani)

35% din chişinăuieni sunt pensionari
27 380

chişinăuieni temporar absenţi, plecaţi peste hotare
vârsta medie a chişinăuienilor este de 34,2 ani *

* Conform recensământului populaţiei din 2004
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SCOP:

Furnizarea serviciilor capabile să satisfacă necesităţile tuturor ca‑
tegoriilor de cetăţeni şi identificarea ariilor mai puţin acoperite cu
servicii de bibliotecă (priorităţi de activitate ale filialelor)

Experienţa activităţii în filiale demonstrează că fiecare sector al Chişinăului se deosebeşte
prin caracteristici culturale, demografice, social‑economice şi necesităţi distincte.
Consultările permanente şi activităţile extramuros în comunitate vor fi prioritare, astfel asigurându‑se ca serviciile de bibliotecă – incluzând orele de funcţionare, colecţiile şi programele – să
corespundă şi să satisfacă necesităţile comunităţii. O prioritate va fi constituirea unor spaţii distincte, liniştite de studiu. BM va orienta orice efort pentru sporirea, lărgirea accesului la spaţiul public.
Vom extinde susţinerea programelor de lectură şi de alfabetizare informaţională prin programele: Temele pentru acasă, Biblioteca vine la tine, Cartierul citeşte o carte, Chişinăul citeşte o
carte, ABC‑ul computerului, Zile de informare.
Furnizarea accesului la informaţia de afaceri şi interes de serviciu, de angajare, accesul la
calculatoare, la informaţia on-line, la soft şi instruire tehnologică sunt desemnate ca priorităţi.
BM va asigura servicii inovative în corespundere cu necesităţile comunităţii chişinăuiene,
va furniza o largă varietate de programe pentru toţi utilizatorii, toate vârstele şi categoriiile socio‑profesionale:

•
•

va constitui şi va întreţine un Chat live Servicii de referinţe;

•

va dezvolta parteneriatul cu Muzeul Municipal şi alte muzee din Chişinău pentru constituirea
bazelor de date comune;

•
•
•
•
•

va experimenta activităţi nocturne (Programul Miercuri noaptea la BM, Program de funcţionare 24/24 pe perioada sesiunilor de examene, va elabora programul Povestea de seară la
bibliotecă);

va lansa programe de destindere Chef de umor promovând literatura umoristică, organizând
concursuri de scrieri scurte umoristice (epigrame, tablete), de caricaturi, Festivalul caricaturiştilor, participare la Festivalul epigramiştilor;
va explora lectura estivală pentru a spori numărul de participanţi la programele de lectură;
va promova literaturile minorităţilor conlocuitoare prin diverse forme şi activităţi, va susţine
Festivalul cărţii evreieşti;
va elabora, dezvolta, diversifica programe pentru chişinăuieneii aflaţi în dificultate de a veni
la bibliotecă – web servicii pentru cei cu handicap locomotor, recrutarea voluntarilor pentru
servirea la domiciliu a bătrânilor, persoanelor care nu pot veni şi din alte motive (timp, distanţă);
va iniţia campania Ia‑ţi un card inteligent – cardul HASDEU!
SCOP:

Sporirea contribuţiei BM la dezvoltarea comunitară

Ca instituţie municipală şi partener comunitar, BM tratează dezvoltarea comunitară chişinăuiană ca prioritate.
BM va continua să contribuie la dezvoltarea comunităţii chişinăuiene ajutând la consolidarea sensului de comunitate, sensului de bun comunitar şi identitate comunitară prin extinderea
serviciilor extramuros în şi prin parteneriate cu comunitatea, cu agenţiile comunitare; BM va fi
un actor foarte activ în reţeaua comunitară, ea singură reprezentând o reţea comunitară, socială, în evenimentele comunitare; BM va asigura rezidenţilor acces egal la resurse, va diminua şi
lichida barierele, contribuind şi asigurând aspiraţia Chişinăului de a fi un oraş european, civilizat,
educat, informat.
BM va continua să recupereze informaţii, evenimente, fapte, oameni şi să completeze petele albe din istoria Chişinăului, să valorifice, să promoveze contribuţiile chişinăuenilor notorii
prin studii şi publicaţii ca: bibliografii tematice (Bibliografia municipiului Chişinău, Chişinăul în
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arta plastică, Monumentele Chişinăului, Chişinăul în literatura artistică); continuarea constituirii
catalogului factografic Letopiseţul Chişinăului; biobibliografii ale scriitorilor, medicilor, oamenilor
de ştiinţă notorii ai Chişinăului, publicarea dicţionarului biobibliografic „Hristo Botev”, Scriitorii
ruşi din Chişinău, Contribuţia evreilor basarabeni la dezvoltarea artei, culturii, ştiinţei, Ucrainenii
în arta Moldovei; prin activităţi culturale, ştiinţifice şi de informare.
BM va fi catalizator al dezvoltării comunitare prin asumarea rolului proeminent de centru comunitar pentru schimb de idei şi informaţii, informaţii pentru părinţi despre activitatea bibliotecii,
despre programe, campanii, servicii pentru copii, printr‑un obiectiv îndrăzneţ de a face pagina
noastră www.hasdeu.md cea mai căutată, solicitată pagină de informare din municipiu, prin
dezvoltarea sau găzduirea unor bloguri comunitare pe site‑ul BM.

•
•
•

•
•

BM îşi va întări rolul în comunitate prin:
Parteneriate eficiente şi explorarea oportunităţilor de colaborare, sporirea implicării BM în
proiecte şi acţiuni locale, elaborarea de proiecte de dezvoltare comunitară;
Sporirea imaginii publice a BM şi a serviciilor ei, elaborarea unui Plan de Relaţii Publice şi
alocarea unui buget pentru efortul RP;
Susţinerea imaginii în mass‑media: publicarea ca minimum a 365 de articole, informaţii, consemnări anual în mass‑media şi presa locală, instituirea rubricii permanente a BM în ziarul
Capitala, susţinerea şi publicarea revistei de specialitate BiblioPolis, îmbunătăţirea calităţii
conţinutului, plasarea permanentă pe pagina web press‑kit‑uri, press‑release‑uri despre activitatea zilnică a bibliotecii;
Încurajarea comunităţii să se implice prin practicarea voluntariatului în afacerile şi activitatea
BM, extinderea şi promovarea Programului Voluntariat;
Dezvoltarea, susţinerea activităţii de fundraising.
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Mai multe fapte şi cifre
48,6% colecţii în l. română
47,8% colecţii în l. rusă
3,6% colecţii în alte limbi
639 titluri de ediţii periodice
422 titluri de reviste curente
217 titluri de ziare curente
2 572 exemplare de ediţii periodice
28 374 documente de muzică tipărită
14 348 documente audio‑vizuale
1 869 documente electronice
214 alte tipuri de documente
2 512 250 vizite
335 868 vizite virtuale
6 467 111 documente împrumutate
4 181 039 documente împrumutate în l. română
1 845 625 documente împrumutate în l. rusă
440 447 documente împrumutate în alte limbi
5 891 utilizatori preşcolari
63 251 utilizatori elevi
32 211 utilizatori studenţi
15 529 intelectuali
5 900 muncitori
6 765 pensionari
9 863 şomeri
2 827 alte categorii
1 372 utilizatori cu dizabilităţi
90 921 utilizatori femei
51 316 utilizatori bărbaţi
2 323 programe culturale, cognitive, de divertisment cu
124 419 participanţi
159 computere
125 computere cu acces la Internet
55 computere pentru utilizatori
53 voluntari care muncesc şi ajută BM
* Date la 1 ianuarie 2008
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TINERII – PRIORITATEA CHIŞINĂULUI
Deşi se vorbeşte tot mai des despre „o îmbătrânire” a populaţiei, în municipiul Chişinău
numărului utilizatorilor tineri creşte – vârsta medie a chişinăuianului este de 34,2 ani. Sălile de
lectură sunt frecventate în majoritate de elevi, liceeni şi studenţi – 66%, care vin pentru studiu
şi informare.

Numărul tinerilor, utilizatori ai BM, în Chişinău a crescut şi datorită studenţilor non-rezidenţi
(aproximativ 45 000). Segmentul demografic, tinerii, se confruntă cu mari schimbări educaţionale, de angajare, unii se confruntă cu abuzurile şi problemele străzii, alţii se constituie în grupuri
de risc. Viaţa şi dezvoltarea comunitară atestă, la fel, schimbări şi oportunităţi, rezultate inedite
referitor la tinerii din oraş. Una este clar: BM va încuraja mai insistent tinerii să utilizeze resursele disponibile şi potenţialul cultural. Schimbarea noastră este orientată spre a transforma BM
într‑un spaţiu în care tinerii se vor simţi bineveniţi şi aşteptaţi.

BM are rol de centru de studiu şi învăţare – 66% de liceeni şi studenţi utilizează colecţiile
şi resursele puse la dispoziţie prin cele 31 de filiale şi structuri specializate. BM va participa în
continuare la educaţia universitară prin ofertele didactice, informaţionale ale colecţiei diverse,
prin spaţii special amenajate pentru studiul individual, prin echipamente moderne şi acces la
baze de date.
BM va juca un rol vital în susţinerea învăţării adulţilor, oferind şi promovând programe, colecţii pentru dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor cheie pentru societatea cunoaşterii.
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SCOP:

Crearea serviciilor de bibliotecă adresate necesităţilor tinerilor

Biblioteca intenţionează să sporească numărul tinerilor care vor utiliza activ biblioteca şi care
vor avea cardul BM. Parte a realizării acestui obiectiv o constituie asigurarea că BM este binevoitoare şi relevantă pentru tineri – implicând tinerii direct în planificarea, furnizarea şi evaluarea
serviciilor bibliotecare. Tinerii vor fi implicaţi în procesele de promovare şi susţinere a serviciilor
de bibliotecă. BM va spori activităţile extramuros prin cooperarea cu ONG-uri pentru tineri şi ale
tinerilor, în special cu cele ce lucrează cu tinerii cu factori de risc.
BM va oferi spaţiu organizat după dorinţa, viziunea şi necesitatea lor, pentru lecturi şi studiu,
pentru utilizarea computerelor, care vor contribui la formarea opiniei că biblioteca publică este
sensibilă la cererile tinerilor.
Comunitatea virtuală recunoaşte faptul că tinerii mai mult ca alte grupuri utilizează Internetul
pentru informare şi necesităţi de recreere. Deci, BM va extinde spectrul de servicii on‑line; va
elabora web-bibliografii pe temele cele mai stringente ale tinerilor, în susţinerea intereselor academice, şi pe temele cel mai frecvent solicitate; va achiziţiona mai multe baze de date solicitate
de tineri acoperind atât domeniul cercetare cât şi interesele de destindere; va comunica on‑line
cu ei, va organiza bloguri pe teme de interes al tinerilor, îi va încuraja să se expună pe marginea
serviciilor, colecţiilor, calităţii servirii prin forme interactive de feed‑back, îi va implica în programe
interactive pe bază de Youtube, ca Oraşul meu, Eu fotografiez etc... [Vezi scopul Exploatarea
tehnologiilor informaţionale pentru furnizarea accesului la documente pe diferit suport].
www.hasdeu.md

www.pll.md
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SCOP:

Încurajarea lecturii tinerilor

De mult se vorbeşte că tinerii nu mai citesc, că tinerii preferă Net‑cultura, distracţiile… Prima supoziţie – din afara bibliotecii – se bazează pe nişte sondaje realizate de ONG‑uri, instituţii
publice, mass‑media. A doua supoziţie – din lăuntrul bibliotecii, bazată pe statisticile de bibliotecă – tinerii sunt grupul majoritar de utilizatori în biblioteci iar necesităţile lor informaţionale sunt
foarte diverse şi nu se rezumă doar la bibliografia şcolară sau academică, tinerii citesc în mai
multe limbi – rusă, franceză, engleză. Tinerii recunosc lectura ca o obligaţie profesională dar mai
adaugă: lectura este satisfacţie spirituală, un refugiu, o regăsire, evadare în miracol, o plăcere
estetică, o necesitate organică, o ocupaţie în timpul liber.
Sunt tineri realişti. Mulţi dintre ei nu‑şi propun să citească pentru ca să devină erudiţi ci pentru ca să obţină o diplomă, o profesie. Prin aceste abordări ei recunosc rolul lecturii în formarea
profesională.
BM va susţine activităţi de recreere a tinerilor, va educa tinerii, prin activităţi, programe şi
evenimente, să recunoască lectura ca instrument de instruire şi obişnuinţă pe parcursul întregii
vieţi. Încurajând lectura tinerilor, vom spori colecţiile, în special cele de interes pentru tineri – nuvele, romane, reviste, preponderent în format electronic.
Literatura pentru tineri va fi promovată ca prioritate prin diverse evenimente şi activităţi,
iniţiative şi programe ca: Seri de lectură, Zile de poezie, Festivalul literaturii tinerilor, Festivalul
literaturii science‑fiction, programe creative, la cererea şi iniţiativa tinerilor ca „Scriere creativă”,
„Literatură i mediată”, cluburi şi cenacluri etc.
Vor fi dezvoltate şi exploatate strategii pentru ajutorul şi asistarea tinerilor în obţinerea şi
sporirea abilităţilor de lectură.
SCOP:

Susţinerea tinerilor în orientarea şi dezvoltarea profesională,
oportunităţi de angajare

Atragerea tinerilor, liceenilor şi studenţilor, profesorilor şi părinţilor în promovarea serviciilor
on‑line se va realiza prin colaborarea cu instituţiile educaţionale. Vom oferi ajutor şi susţinere
tinerilor în obţinerea abilităţilor de cercetare ca o cheie a succesului în viaţa lor. BM va extinde asistenţa la programa temelor pentru acasă, la educarea utilizatorilor şi va practica tutoriat
educaţional on‑line. Tinerilor li se vor oferi spaţii liniştite şi amenajate pentru studiul individual,
pentru procesare texte şi acces Internet, prin extinderea colecţiilor de referinţă, care vor avea ca
tematică tendinţele pieţei muncii şi informaţii despre carieră, sporirea bazelor de date cu acelaşi
subiect.
Rolul BM de susţinere a vieţii tinerilor nu se termină odată cu absolvirea liceului sau obţinerea diplomei – oricând posibil, BM va asista tinerii în tranziţia la adulţi.
BM va oferi tinerilor angajare pe fracţiune de normă sau în perioada vacanţelor ca experimentare de muncă şi viaţă independentă.
SCOP:

Extinderea accesului la experienţe de voluntariat
pentru tinerii din Chişinău

Creând şi oferind oportunităţi de angajare, BM oferă tinerilor posibilitatea de a experimenta
pentru dezvoltare durabilă şi, totodată, de a obţine potenţial pentru bibliotecă. La fel, un beneficiu va fi implicarea tinerilor în Programele de lectură a copiilor, în Programele pentru pregătirea
temelor pentru acasă, Ora poveştilor, cercuri, cluburi pe interese, adiţional beneficiind de participarea copiilor. BM va dezvolta, elabora programe şi evenimente extramuros, va demonstra că
experienţa voluntarilor tineri constituie beneficii reciproce pentru toţi.
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BIBLIOTECA DIGITALĂ
Ca orientare strategică, Biblioteca Municipală tinde spre crearea bibliotecii digitale. Utilizând
tehnologiile informaţionale, filialele BM diversifică, îmbunătăţesc serviciile, extind accesul la informaţie, conservă şi prezervă moştenirea culturală chişinăuiană.
În anul 2006 a fost implementat, adaptat şi îmbunătăţit Sistemul Informaţional de Gestiune
a Activităţii BM, care a asigurat automatizarea BM şi constituirea reţelei metropolitane de biblioteci. Chişinăuianul a primit un card unic, pe viaţă, care oferă accesul nelimitat şi gratuit la oricare
din filialele Bibliotecii Municipale.
La 1 ianuarie 2008 Biblioteca Municipală deţine 159 computere. Acest echipament a permis
mărirea ofertei de servicii acordate utilizatorilor: căutarea informaţiei în OPAC, Moldlex, EBSCO,
Hein Online, acces gratuit la resursele Internet, baze de date proprii şi locale, serviciul Întreabă
bibliotecarul. Vizitele virtuale şi tranzacţiile electronice au crescut considerabil datorită digitizării
şi plasării e‑conţinuturilor pe web, organizarea expoziţiilor virtuale de carte şi pictură.
Sporirea capacităţii BM prin tehnologii digitale va permite oferirea asistenţei de bază pentru
utilizarea tehnologiilor, educarea şi oferirea instruirii şi ajutorului în regăsirea informaţiei.
În viitor BM va susţine discuţii comunitare on‑line, va plasa autori locali, va ghida chişinăuianul în vastul conglomerat de materiale disponibile în Internet. BM va rămâne mediator, facilitator, agregator, şi editor de conţinut on‑line. Va oferi acces la bazele de date, de idei, echipament
şi instrumente pentru muzică, fotografii şi video.
BM va testa, periodic, infrastructura în termeni de apreciere a potenţialului, stării în scopul
îmbunătăţiri, maximizarea participării şi abilitatea de a o utiliza creativ.
SCOP:

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.
Crearea infrastructurii virtuale

În ultimii 20 de ani computerele şi sistemele automatizate au devenit elemente vitale în
activitatea bibliotecilor, oferind facilităţi noi în căutarea şi livrarea informaţiei. Capacitatea Bibliotecii de a livra servicii electronice depinde de starea infrastructurii tehnologice. Pentru a mări
accesul la serviciile şi resursele on‑line BM va investi în tehnologii moderne. BM va dezvolta
sistemul informaţional al bibliotecii, care va uni filialele într‑o reţea virtuală, lărgind mult accesul
la informaţie.

•
•
•
•
•
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BM va introduce facilităţi noi:
înregistrarea on‑line şi utilizarea serviciilor electronice, ceea ce va economisi timpul utilizatorului pierdut astăzi în diferite tranzacţii de bibliotecă şi va permite ca ele să fie efectuate în
orice timp şi în orice loc;
acces rapid la internet şi resurse electronice extinzând numărul de puncte cu acces WI‑FI
pentru deţinătorii laptop‑urilor, ceea ce va rezolva problema insuficienţei computerelor;
sporirea staţiilor pentru accesul public;
rezervarea echipamentului pentru uzul individual (navigare pe termen mai lung, procesare
documente, scrierea lucrărilor etc.)
implementarea serviciilor noi bazate pe tehnologiile self‑service – servicii rapide de împrumut.

SCOP:

Exploatarea tehnologiilor informaţionale
pentru furnizarea accesului la documente pe diferit suport

Pornind de la politicile şi strategiile de informatizare elaborate de UE, strategia „Moldova
electronică”*, informaţia digitală şi tehnologiile de reţea sunt necesare pentru dezvoltarea economică şi bunăstarea socială în secolul 21.
BM va constitui infrastructura virtuală necesară pentru a răspunde cerinţelor crescânde ale
utilizatorilor, în special, a studenţilor şi elevilor, în documente pe suport electronic. Având în
vedere acestea BM va elabora politica de digitizare a documentelor, va investiga şi implementa
soluţii tehnologice necesare pentru crearea, prezervarea şi diseminarea informaţiei digitale, va
dezvolta bugete şi orienta alocaţii financiare pentru materiale electronice, va stabili criterii de
identificare a colecţiilor care urmează a fi digitizate, va constitui colecţiile numerice Chişinăul şi
Hasdeu, Eminescu, Drept, Colecţii speciale care, odată cu funcţionarea SIBIMOL‑ului vor deveni
parte integrantă a bibliotecii digitale a Moldovei.
Pentru lărgirea resurselor numerice BM va identifica şi va negocia cu furnizorii de publicaţii
numerice: cărţi, periodice, baze de date etc., va identifica potenţialii parteneri pentru procesul
mai rapid de digitizare a colecţiilor, va încheia un Acord de digitizare partajată cu Biblioteca Metropolitană „M. Sadoveanu”, Bucureşti.
BM va oferi suport tehnic şi uman necesar utilizatorilor pentru a constitui şi utiliza efectiv
colecţia numerică şi resursele electronice. Ideile emergente ale acestui scop sunt:

•
•
•
•
•

Comunitate on‑line: BM va crea, va găzdui şi întreţine pagini pe web pentru diversele grupuri comunitare locale;
Cultură on‑line: BM va crea mai mult conţinut cultural şi servicii interactive, va furniza acces la conţinut cultural şi va genera noi conţinuturi – scriitori, oameni de cultură – pictori,
arhitecţi, interpreţi, actori, meşteri populari – muzică, teatru, artă – tinerii talentaţi ai Chişinăului etc.;
Conţinut local: BM va acţiona ca agent central de diseminare a conţinutului local, de creare
a conţinutului local on‑line;
Alianţe şi parteneriat cu alte instituţii şi agenţii informaţionale şi de servicii digitale: BM va
fi un punct fizic important de contact al chişinăuienilor cu serviciile on‑line;
Informare: Resursele BM, tradiţionale şi numerice, vor fi temei de răspuns la cerinţele informaţionale, bază a serviciilor informaţionale on‑line.

BM va perfecta şi diversifica permanent instrumentele de acces la informaţie, în special
instrumente web de acces la catalogul on‑line; va utiliza tehnologii noi în oferirea conţinuturilor,
informarea utilizatorului ca tehnologii RSS, telefonie mobilă etc.

* Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.255 din 9 martie 2005
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Ce spun despre noi?
Ce ne spun nouă?
– Cred că o bibliotecă are nevoie nu numai de material informativ, ci şi de ceva distractiv
– Atmosferă binevoitoare
– Este o bibliotecă fără plictiseală
– Este locul unde afli multe lucruri noi
– Administraţia publică locală să investească mai mult
– E frig şi umed
– Să fie mai cald
– Cât mai multe camere video şi xerox
– Îmi convine să vin aici la bibliotecă, deoarece are program până târziu, eu învăţ după masă
– Cărţi on‑line
– Cât mai multe dezbateri publice
– Aveţi o echipă de bibliotecari profesionişti
– Bibliotecarul este ca o enciclopedie, ştie tot
– Bibliotecarul îmi ajută să pregătesc temele pentru acasă
– Permisul de cititor este original şi modern
– Permisul de cititor îmi permite să consult toate filialele
– Lăcaş de cultură şi de lansare a ideilor, unde spiritele (din toate timpurile) se intersectează
colaborând şi îmbogăţindu‑se
– Recunoştinţă pentru literatura oferită la scrierea istoriei satului Dinăuţi
– O atmosferă de preocupări curat intelectuale care fără voie şi pe nesimţite îi stăpâneşte pe toţi…
– O instituţie de mare prestigiu cultural
– Pilon trainic al culturii basarabene
– Mare templu de frumuseţi şi împliniri spirituale
– Vă preţuiesc pentru misiunea nobilă de a cultiva prietenia
– Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – un „vapor” care ne poartă pe tărâmul Tinereţii fără
bătrâneţe şi al Vieţii fără de moarte
– Mi‑aţi fost întotdeauna dragă pentru verticalitatea care vă caracterizează
– Loc al întâlnirilor poetice şi exegetice memorabile
– Ce‑ţi doresc eu ţie, scumpă bibliotecă, cu oameni inteligenţi, inimoşi şi îndrăgostiţi de frumos? Prosperare…
– Sunteţi model de statornicie în urmărirea idealurilor nobile
– Un spaţiu îngrijit cu gust şi simţ estetic
– Locul Paradis unde mă simt foarte bine
– Admiraţie şi respect pentru tot ce faceţi pentru măria sa Cititorul!
– Apreciere şi recunoştinţă pentru receptivitate
– Sunt onorată că pe lângă numele de cititor mai sunt şi prietena bibliotecii
– Lider cu modelarea sufletelor şi conştiinţei
– Gazdă a minunatelor sărbători de suflet dedicate cărţilor şi autorilor
– Vă mulţumim mult pentru motivare, activizarea potenţialului creativ al elevilor şi al profesorilor.
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Principiile noastre de operare
Realizarea scopurilor noastre şi asigurarea că BM va continua canalizarea efortului general
spre satisfacerea necesităţilor tuturor rezidenţilor chişinăuieni. Realizarea Strategiei 2008–2017
depinde mai mult decât de intenţii – de consultările permanente şi eficiente cu publicul şi mai mult
decât de consultări, de personalul implicat în acest proces de schimbare. Bugetul şi personalul
vor avea un impact considerabil în implementarea programelor şi serviciilor bibliotecii, alături de
stringentă necesitate de a constitui şi oferi o colecţie de resurse actualizată şi bine organizată.
Buna realizare a dezideratelor asumate în mare măsură vor depinde de capabilitatea reţelei
de a face faţă schimbărilor, de structura fizică, funcţională şi tehnologică. În scopul menţinerii
unei structuri flexibile, viabile se va evalua din trei în trei ani eficienţa ei – număr filiale/populaţie;
număr cărţi în stoc/populaţie; număr intrări noi/per capita, per utilizator, per filială; încărcătură – angajat; număr vizite per bibliotecar, număr tranzacţii informaţionale per bibliotecar; număr
ore deschise pentru public per populaţie, per utilizator; distanţa până la biblioteca din apropiere;
număr calculatoare disponibile per capita, per utilizator; număr ore de instruire per bibliotecar;
număr participanţi la acţiunile şi programele de lectură etc.
Până în 2017, ca efect al implementării tehnologiilor şi finisării SIGA utilizarea de la distanţă va ajunge la 50% din utilizarea globală, fapt ce va genera schimbări la nivel de structură şi
personal şi va impune elaborarea unui Plan de reaşezare structurală a reţelei şi a unui Plan de
optimizare a personalului.
Prin practicarea managementului participativ la nivel de reţea, prin elaborarea politicilor şi
documentelor de reglementare proprii, prin elaborarea şi câştigarea proiectelor, prin practicarea
activităţii de voluntariat, prin susţinerea unui sistem comprehensiv de instruire, BM va asigura
realizarea Strategiei şi oferta de servicii inovaţionale, diversificate, comunităţii chişinăuiene.
Auditul calităţii şi certificarea profesională a angajaţilor conform Euroreferenţialului, se vor
realiza în scopul implementării Sistemului de Management al Calităţii BM. Aceasta va perfecţiona fundamentul politic al BM (documente de reglementare a activităţii, racordarea celor existente la necesităţile mediului electronic), va conferi BM statutul de bibliotecă cu servicii şi oferte
europene performante.
SCOP:

Susţinerea rolului esenţial al personalului
în realizarea scopurilor strategice

BM va evalua capacitatea de furnizare extinsă a serviciilor şi programelor şi va canaliza efortul personalului pentru a implementa schimbările necesare. Personalul bine instruit şi competent
este esenţial pentru furnizarea eficientă a serviciilor şi programelor planificate. Necesităţile de
diversitate la locul de muncă drept reflectare a publicului pe care‑l servim va fi prioritatea, susţinută permanent, a personalului BM, constituind obligaţia administraţiei de a introduce programul
angajării echitabile.
Dezvoltarea, elaborarea unei strategii comprehensive pentru dezvoltare profesională este
definitorie în aspiraţia, în posibilitatea personalului de a atinge potenţialul deplin şi de a asigura
realizarea scopurilor şi obiectivelor planului strategic. Instruirea şi programele de tutoring, mentoring, secundarea şi dezvoltarea carierei sunt parte a Strategiei 2008–2017 şi a Strategiei de
dezvoltare a resurselor umane, care, la BM, va fi orientată pe:

•
•

susţinerea unui personal bine educat, pentru anticiparea şi satisfacerea expectanţelor variate ale utilizatorilor;
alocarea resurselor de personal în ariile cele mai necesare;
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•
•
•
•
•
•
•

sporirea numărului de ore de perfecţionare per bibliotecar şi utilizarea zilele închise pentru
public pentru instruiri intensive;
crearea unui mediu de muncă de satisfacţie;
diversificarea formelor de motivare a performanţei personalului;
dezvoltarea unui sistem de socializare eficient a personalului dispersat în diferitele structuri
ale BM şi sectoare ale Chişinăului;
crearea unui grup de sprijin a personalului la nivel de reţea;
crearea oportunităţilor de întâlnire, interacţiune a personalului cu administraţia, Consiliul de
Administraţie, Consiliul Ştiinţific, filiala BM a Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova, Comitetul Sindical BM;
dezvoltarea unei culturi instituţionale de respect faţă de bibliotecari, de angajaţi.
SCOP:

Mentenanţa şi prezervarea edificiilor şi spaţiilor publice

Prin consultare şi studii, vom estima cum apreciază rezidenţii BM spaţiile puse la dispoziţia
lor. Vom menţine şi prezerva localurile în stare bună, reparată, pentru exploatarea securizată de
către rezidenţii de astăzi şi cei de mâine: (1) asigurarea unui mediu binevoitor, curat, prin îmbunătăţirea continuă a condiţiilor ambientale; (2) îmbunătăţirea signajului în BM şi filiale prin adoptarea
unui stil unic, specific BM, elaborarea Politicii de signaj şi informare a utilizatorilor; (3) repararea
şi renovarea spaţiilor, elaborarea Planului de accesibilitate în edificiile BM; a unui Plan de reparaţii
capitale şi curente a filialelor, realizarea Planului de reconstrucţie şi extindere a Sediului Central;
(4) remobilarea şi reechiparea filialelor, elaborarea unui Plan de schimbare a dotărilor; (5) elaborarea programului de îmbunătăţirea a condiţiilor „Nici o bibliotecă la subsol”.
SCOP:

Asigurarea includerii planului strategic
în procesele de planificare bugetară

BM va argumenta necesitatea bugetării resurselor financiare pentru susţinerea priorităţilor
strategice. Va utiliza finanţarea alternativă, va valorifica oportunităţi de granturi, sponsorizări şi
donaţii publice. BM va asigura prioritar finanţarea proiectelor din filiale legate de realizarea Strategiei 2008–2017.
SCOP:

Asigurarea suportului din partea structurilor municipale
în susţinerea direcţilor şi calităţii democratice a planului strategic

BM recunoaşte că o administrare bună include angajamentul principiului de participare, responsabilitate, cel al transparenţei, echităţii, incluziunii. Vom dezvolta politici şi practici care vor
încuraja şi facilita participarea publică şi angajamentul civic. Vom orienta mijloacele financiare
publice spre realizarea acestei strategii de modernizare a BM.
Acţiunile de realizare a Strategiei vor fi structurate în două etape: 2008–2012 şi 2012–2017.

URMĂTORII PAŞI
Elaborarea Planului de acţiuni 2008–2017.
Elaborarea Planului de acţiuni pentru fiecare prioritate.
Utilizarea Planului de acţiuni ca bază pentru elaborarea bugetului anual.
Organizarea, furnizarea unui raport anual al rezultatelor pentru public.
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Misiune
Biblioteca Municipală printr‑o reţea diversă de
filiale oferă acces liber, echitabil la informaţie,
educaţie, idei, opinii, lecturi, încurajează, susţine libertatea de a cunoaşte, asigură şi dezvoltă servicii
moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.

Valori
Acţiunile noastre demonstrează
că noi apreciem şi respectăm:
• Utilizatorii şi colegii
• Accesibilitatea şi diversitatea
• Excelenţa şi calitatea
• Parteneriatul şi colaborarea
• Schimbarea şi inovaţia
• Responsabilitatea şi integritatea

Promisiunea noastră:
Consiliul de Administraţie al BM şi personalul
promite să furnizeze servicii de cea mai bună calitate tuturor chişinăuienilor.
Noi ne angajăm să asigurăm şi să furnizăm:
• Servicii şi facilităţi eficiente
• O colecţie echilibrată şi diversă în varii formate
• Acces universal la sedii, programe, servicii
şi tehnologii
• Servicii informaţionale orientate spre utilizator
• Răspuns prompt, onest, respectuos la
feedback‑ul utilizatorilor
• Spaţii confortabile, moderne şi atractive
• Servicii continuu îmbunătăţite
• Oportunităţi de formare profesională.
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Audit social 2002–2006
Indicatori

2006

2005

2004

2003

2002

10 871 200 lei 9 406 600 lei
712 218
718 000
15,3 lei
13,1 lei

8 036 800 lei
770 000
10,4 lei

7 060 000 lei
770 000
9,2 lei

7 044 500 lei
770 000
9,1 lei

1 945 200 lei
13,1 lei
2,7 lei
17,9%

1 736 400 lei
6,1 lei
2,4 lei
18,4%

1 500 000 lei
4,6 lei
1,9 lei
18,6%

1 485 900 lei
4,5 lei
1,9 lei
21%

1 320 000 lei
4,2 lei
1,7 lei
19%

Cheltuieli pentru manifestări culturale,
142 500 lei
evenimente
per utilizator activ
0,96 lei
% cheltuieli pentru manifestări culturale 1,3%

102 700 lei

32 000 lei

113 000 lei

234 500 lei

0,36 lei
1,0%

0,09 lei
0,4%

0,3 lei
1,6%

0,7 lei
3,33%

Cheltuieli totale per utilizator înscris

73,2 lei

15,1 lei

14,2 lei

14,0 lei

16,0 lei

Venituri (sponsorizare)

360 700 lei

414 100 lei

810 000 lei

560 200 lei

740 000 lei

A. Contextul bibliotecii
Cheltuieli total
populaţia ţintă
per populaţia ţintă
Cheltuieli pentru achiziţii
per utilizator activ
per populaţia ţintă
% cheltuieli pentru achiziţii

B. Personalul bibliotecii
Personal
cu studii superioare
per utilizator activ
per 1000 locuitori
per 2300 locuitori
% cheltuieli pentru personal

449
319
0,003
0,6
1,5
58%

449
322
0,0016
0,6
1,4
42%

449
313
0,0014
0,6
1,3
42,7%

449
308
0,0013
0,6
1,3
31%

449
305
0,0014
0,6
1,3
20 %

Bibliotecari
cu studii superioare de specialitate
normă întreagă
normă jumătate

367
215
360
7

365
223
362
3

364
222
360
4

362
215
358
4

362
218
359
3

C. Puncte de servire / ore de funcţionare
Număr de biblioteci

36

Spaţiu per utilizator

0,04 m

36
2

Timp mediu de funcţionare pe săptămână 54 ore
ore total anual
101 660

0,04 m

36
2

55 ore
102 700

0,03 m

36
2

0,03 m

36
2

0,03 m2

54 ore
100 932

71 ore
106 131

54,1 ore
95 432

D. Servicii pentru public
Utilizarea bibliotecii
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Utilizatori înscrişi total

148 477

622 686

564 562

507 941

448 233

Utilizatori activi

148 477

283 322

323 397

326 679

311 640

Utilizatori înscrişi ca% din populaţie

21%

87%

73,3%

66%

58,2%

Utilizatori activi ca% din populaţie

21%

39,5%

42%

42,4%

40,5%

Cost per utilizator activ

73,2 lei

33,2 lei

24,8 lei

22,0 lei

23,0 lei

Vizite la bibliotecă
per utilizator activ
per zi
per oră
per bibliotecar
per capita
Vizite virtuale

3 270 334
22
10 901
32
8 911
4,6
803 631

3 920 565
14
13 566
38
10 741
5,5
1 586 362

3 623 667
11
11 842
36
9 955
4,7
333 908

3 339 109
10
11 130
31,5
10 243
4,3
81 532

3 097 919
10
10 151
32,5
8 558
4,02
46 341

Cost per vizită

3,3 lei

2,4 lei

2,2 lei

2,1 lei

2,3 lei

Manifestări culturale (total)

1 962

1 972

3 930

3 837

3 264

Participarea la manifestări culturale
şi evenimente
% din vizite
cost per participant

62 249

72 525

83 930

119 375

393 596

1,9%
2,3 lei

1,8%
1,4 lei

2,3%
0,40 lei

3,6%
0,95 lei

12,7%
0,60 lei

Documente împrumutate
per utilizator activ
per zi
per oră
per bibliotecar
per capita

11 163 502
75
37 212
110
30 418
16

9 934 200
35
34 374
97
27 217
14

9 465 771
29
30 934
94
26 005
12

9 150 347
28
30 501
86
25277
12

8 159 369
26
26 752
85
22 540
10,6

Cost per document împrumutat

1,0 lei

0,95 lei

0,85 lei

0,77 lei

0,87 lei

Împrumutul documentelor

E. Achiziţia documentelor. Colecţii
Documente (stoc) total

1 060 869

1 063 106

1 074 398

1 063 564

1 102 837

Titluri adăugate stocului
per utilizator activ

4 927
0,03

12 500
0,04

8 086
0,02

9 797
0,03

20 635
0,07

Exemplare adăugate stocului
per utilizator activ

41 130
0,3

89 071
0,3

47 721
0,1

41 932
0,1

48 219
0,1

Exemplare adăugate per titlu adăugat

8

7

6

4,3

2,3

Exemplare în stoc per utilizator activ

7

4

3,3

3,2

3,5

Exemplare în stoc per locuitor

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

Colecţii
cărţi, ediţii periodice
documente AV
documente de muzică tipărită
documente electronice
alte documente

1 060 869
1 016 332
14 772
27 975
1 615
175

1 063 106
1 018 869
14 765
27 933
1 529
10

1 074 398
1 034 605
12 741
26 122
930
–

1 063 564
1 023 635
12 443
26 859
627
–

1 102 837
1 061 694
12 330
28 425
388
–

Circulaţia colecţiei

10,5

9,3

8,8

8,6

7,4
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