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Rezumat: Articolul relatează despre utilizarea serviciului de împrumut interbibliotecar internaţional
de către studenţii şi cadrele didactice ale Universităţii
Agrare de Stat din Moldova (UASM). Necesitatea
cooperării cu biblioteci de peste hotare în vederea
realizării împrumutului interbibliotecar a determinat
aderarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
(BRŞA) în anul 2001 la reţeaua de biblioteci agricole
AGLINET (Agricultural Libraries Network). Până în
prezent s-au stabilit relaţii de parteneriat cu biblioteci şi centre de informare din 38 de ţări ale lumii.
În articol sunt analizate datele statistice privind împrumuturile pe perioada 2001-2018 în funcţie de an,
ţară, limbă şi termenele de livrare a documentelor.
Graţie colaborării în cadrul reţelei AGLINET, utilizatorii BRŞA au avut posibilitatea să consulte un
număr mare de publicaţii, care anterior erau absolut
inaccesibile pentru ei.
Cuvinte-cheie: biblioteci agricole; reţea de biblioteci; împrumut interbibliotecar; livrare de documente; date statistice.

u ani în urmă, bibliotecarii deţineau monopolul asupra asigurării
accesului la informaţii pentru predare, învăţare şi cercetare, însă, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, consumatorii de informaţii nu
mai sunt neapărat utilizatori ai bibliotecii.
Cu toate acestea, necesităţile de informare
ale cercetătorilor şi studenţilor din bibliotecile academice au devenit mai dinamice,
mai sofisticate şi mai complexe. Pentru a se

Abstract. The article reflects the use of international
interlibrary loan service by students and teachers of
the State Agrarian University of Moldova (SAUM).
The necessity of international cooperation with foreign libraries in interlibrary loan has motivated the
Republican Scientific Agricultural Library (RSAL)
of SAUM to join the Agricultural Libraries Network
(AGLINET) in 2001. Up now, the partnership relations with libraries and information centers from
38 countries are established. Article analyses interlibrary loan statistical data in period 2001-2018,
sorted by year, country, language and terms of
document delivery. Thanks to cooperation with AGLINET network RSAL users have an opportunity to
read a large number of documents that previously
were absolutely inaccessible.
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adapta la toate aceste provocări, rolul tradiţional al bibliotecarilor ca custozi ai resurselor informaţionale deţinute a evoluat
în noi oportunităţi de facilitare a accesului
la universul informaţional. În acest peisaj
reconfigurat, se află împrumutul interbibliotecar, care şi-a asumat rapid roluri esenţiale necesare pentru menţinerea viabilităţii
bibliotecii, devenind o componentă importantă a activităţii de bibliotecă, în special în
instituţiile academice. Actualmente, dato-
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rită tehnologiilor moderne de comunicare
a informaţiilor, bibliotecile dispun de mai
multe posibilităţi de a oferi utilizatorilor
servicii de împrumut interbibliotecar la un
nivel operativ şi calitativ. Acum este absolut posibil ca specialiştii bibliotecii să ajute
utilizatorii să recupereze o cantitate importantă de informaţii din resursele disponibile dincolo de propriile lor biblioteci sau
centre de informare (1, 2).
Cu toate acestea, există însă unii bibliotecari care cred că împrumutul interbibliotecar îşi pierde locul în bibliotecă şi va
dispărea în curând în întregime. Anual, numărul de reviste disponibile în format electronic creşte, iar această creştere, în mod
inevitabil, schimbă modelele de utilizare a
bibliotecilor academice. Prezenţa articolelor ştiinţifice full-text disponibile în baze de
date licenţiate sau în reviste cu acces deschis generează întrebarea dacă împrumutul
interbibliotecar, care în mod tradiţional era
o funcţie centrală a bibliotecii academice,
ar înceta să mai existe sau va fi redus în
mare măsură din cauza impactului noilor
tehnologii. În mod alternativ, cu cât mai
multe articole sunt disponibile în format
electronic, utilizatorii solicită mai multe
informaţii prin intermediul împrumutului
interbibliotecar.
Există mai multe motive pentru care bibliotecile formează parteneriate în vederea
extinderii serviciilor de împrumut interbibliotecar şi resurselor pe care le pot oferi
utilizatorilor. Motivul principal este că nicio bibliotecă nu poate să conţină toate sau
aproape toate cărţile dintr-un anumit subiect. Bibliotecile nu pot păstra sau oferi acces fizic la orice material produs vreodată şi
nici nu pot să-şi permită acest lucru. Acest
fapt nu mai este posibil, chiar dacă Google
Books încearcă să facă o realitate încercând
să scaneze şi să păstreze digital fiecare carte
din lume. Deşi se pare că accesul electronic
ar echivala cu spaţiul nelimitat, iar digitizarea materialelor ar permite colectarea tuturor, această soluţie aparentă este o ipoteză
falsă.
Un alt motiv îl constituie constrângerile
bugetare şi condiţiile financiare existente
în universităţi. Scăderea bugetelor de dezvoltare a colecțiilor şi a resurselor limitate

exercită o presiune şi mai mare asupra bibliotecilor. Având în vedere acest fapt, împărtăşirea resurselor informaţionale devine
o necesitate.
Reţeaua globală Internet a permis crearea şi utilizarea cataloagelor electronice,
tehnologiilor hipertext, poştei electronice
şi serviciului de livrare electronică de documente. În condiţiile actuale specialiştii
consideră că conceptul de Împrumut Interbibliotecar este inexact şi trebuie numit
Împrumut Interbibliotecar şi Livrare de
Documente (5). Noua denumire reflectă
mai exact esenţa acestei forme de servire a
utilizatorilor, deoarece ea asigură utilizatorii nu numai cu documente originale, după
cum a fost conceput de la începuturile creării acestui serviciu, dar şi cu copii de documente (pe hârtie, pe microfişe, dar mai ales
în format electronic) (8).
Împrumutul Interbibliotecar şi Livrarea
de Documente constituie un mijloc important de funcţionare a spaţiului informaţional şi de asigurare a accesului universal
la informaţie, fiind un sistem de servire a
utilizatorilor, care oferă posibilităţi egale de
utilizare a resurselor informaţionale pentru
toţi indiferent de locul de trai şi apartenenţa profesională şi socială (6, 7). Bibliotecile s-au transformat în reţele de partajare a
resurselor, dezvoltând noi forme de colaborare şi interacţiune bazate pe principiul
utilizării reciproce a resurselor în scopul
satisfacerii în mod eficient a necesităţilor
informaţionale ale utilizatorilor.
Necesitatea cooperări cu biblioteci de
peste hotare în scopul extinderii accesului
la informaţie a utilizatorilor a determinat
BRŞA să adere la Reţeaua Internaţională de
Biblioteci Agricole AGLINET (Agricultural
Libraries Network).
Reţeaua AGLINET, constituită din 66 de
biblioteci şi centre de informare din 55 de
ţări, a fost creată în a. 1971 în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Specialiştilor în domeniul Informaţiei Agrare (International
Association of Agricultural Information
Specialists – IAALD), având ca scop utilizarea de comun acord şi în mod raţional
a resurselor bibliotecilor, atât în beneficiul
utilizatorilor la nivel local, cât şi în interesul
altor biblioteci din ţară sau regiune. Cen-

mut de publicaţii de peste hotare”. Scopul
promovării a fost încurajarea cercetătorilor
de a solicita documente din colecţiile bibliotecilor de peste hotare, care sunt lipsă în
colecţiile bibliotecilor din ţară.
Ultimii trei ani se caracterizează printro scădere a solicitărilor din partea utilizatorilor, fapt determinat de extinderea accesului bibliotecii la colecţii electronice, baze
de date full text (Research4Life, Cambridge
Journals Online, Taylor & Francis Online
Journal Library, Web of Science). O altă
posibilă explicaţie ar fi răspândirea rapidă
a revistelor ştiinţifice în acces deschis, ceea
ce le oferă utilizatorilor posibilitatea de a
localiza mai multe surse în Internet decât
ar fi putut în trecut. De asemenea, ei pot
primi articole prin diverse canale, cum ar fi
site-uri profesionale, forumuri, grupuri de
discuţii sau de la colegi.
Împrumutul interbibliotecar este un
sistem format din două componente: biblioteca care împrumută documente altei
biblioteci (bibliotecă furnizoare) şi biblioteca care primeşte, sub formă de împrumut,
publicaţii de la o altă bibliotecă (bibliotecă
beneficiară) (3). BRŞA a colaborat în cadrul
sistemului AGLINET cu parteneri internadecât arr fi putut înn trecut. Dee asemenea,, ei pot prim
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trul coordonator al acestei reţelei este biblioteca FAO – David Lubin Library Memorial, care deţine una dintre cele mai complete
colecţii din lume în domeniul agriculturii
şi ştiinţelor adiacente. În a. 2001 bibliotecile AGLINET au votat pe cale virtuală
în favoarea aderării BRŞA la această reţea.
Conform statutului, fiecare ţară participantă desemnează pe teritoriul său un Centru
AGLINET, care îşi asumă obligaţia să pună
la dispoziţie bibliotecilor partenere, în mod
gratuit şi într-un timp scurt, documentul
solicitat, publicat pe teritoriul ţării sale sau
copia acestuia şi, de asemenea, oricare altă
informaţie bibliografică (4).
Graţie colaborării în cadrul reţelei
AGLINET, utilizatorii BRŞA au avut posibilitatea să beneficieze de un număr mare
de publicaţii, care anterior erau absolut inaccesibile pentru ei.
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Ţara care ne-a oferit cele mai multe publicaţii, în număr de peste 1 800, este Rusia.
Bibliotecile din Rusia cu care a colaborat
BRŞA în această direcţie sunt: Biblioteca
Centrală Ştiinţifică Agricolă şi Biblioteca
Fundamentală de Botanică a Institutului
Naţional de Carpologie. O cantitate mare
de documente ne-au fost furnizate şi din
colecţiile bibliotecilor agricole din Belarus,
România, SUA, Italia, Germania, Polonia şi
Bulgaria. (Fig. 2)
Colaborarea în cadrul sistemului AGLINET a depăşit hotarele geografice. Utilizatorii au fost surprinşi de faptul că au obţinut publicaţii din colecţiile bibliotecilor
agricole din astfel de ţări ca: Sri Lanka, Sudan, Uruguay, Australia, Argentina.
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Academiei de Ştiinţe din Moldova şi cercetătorii instituţiilor din sectorul agroalimentar, cum ar fi: Institutul de Cercetări pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Institutul de Cercetări
pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, Institutul Naţional al Viei şi Vinului, Institutul
Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Institutul de Tehnică
Agricolă Mecagro şi a.
Numeroase tehnologii noi, inclusiv faxuri, e-mail, software de management şi sisteme electronice de livrare, cum ar fi ARIEL, au continuat să îmbunătăţească timpul
de îndeplinire a solicitărilor şi a contribuit
la economisirea timpului specialiştilor bibliotecii. Astfel, furnizarea documentelor
prin reţeaua AGLINET s-a efectuat în preponderenţă prin intermediul poştei electronice sub formă de copii electronice, dar
şi prin fax, poşta tradiţională. Cea mai mare
parte de documente sunt copii digitale, care
constituie 85% din totalul împrumuturilor.
Un procent destul de scăzut îl reprezintă
publicaţiile primite sub formă de xerocopii
(10%) şi 1% – cele în format tipărit.
Utilizatorii serviciului de împrumut interbibliotecar care au beneficiat de publicaţii din colecţiile bibliotecilor din străinătate s-au exprimat foarte mulţumiţi de viteza
de livrare.
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de informaţiii indiferent de lipsa
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ÎÎn concluziie, menţionăăm că împrrumutul interbibliotecaar va continnua să fie o funcţie
importaantă a biblliotecilor academice, bibliotecariii având un
u rol impportant nu doar în
activitattea de parttajare a ressurselor, cii şi în funccţionarea generală
g
a iinstituţiei lor
l şi în
dezvoltaarea de noi servicii.
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carilor specializaţi în împrumutul interbibliotecar de astăzi este conectarea utilizatorilor la o reţea globală de biblioteci din
întreaga lume ce le va oferi acces la surse
aproape nelimitate de informaţii indiferent
de lipsa resurselor la nivel local.
În concluzie, menţionăm că împrumutul
interbibliotecar va continua să fie o funcţie
importantă a bibliotecilor academice, bibliotecarii având un rol important nu doar în
activitatea de partajare a resurselor, ci şi în
funcţionarea generală a instituţiei lor şi în
dezvoltarea de noi servicii.
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Consolidarea Sistemului Național de Biblioteci

Documentele transmise prin poşta tradiţională de partenerii internaţionali au sosit
în termen de 10 zile. (Fig. 4).
Împrumutul interbibliotecar este esenţial pentru vitalitatea bibliotecilor de toate
tipurile şi dimensiunile şi este un mijloc prin
care o gamă mai largă de publicaţii pot fi
puse la dispoziţia utilizatorilor. Serviciile de
împrumut interbibliotecar reprezintă o strategie-cheie pentru cercetători, oferindu-le
oportunitatea de a studia, preda şi conduce
cercetarea într-un mediu bogat în resurse.
Provocarea şi responsabilitatea bibliote-
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