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Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în 

contextul informaţional global 
În condiţiile societăţii moderne creşte rolul şi importanţa informaţiei, pe de o parte, iar pe de 

altă parte, tot mai dinamice şi specifice devin necesităţile de informare ale utilizatorilor. Satisfacerea 
acestor necesităţi cu plenitudinea şi precizia cuvenită în condiţiile finanţării limitate şi creşterii 
volumului de informaţie de profil agrar, devine o problemă acută pentru biblioteca noastră, care are 
menirea de a asigura cu informaţii şi documente atât procesul didactic, cât şi ştiinţa şi practica agrară. 
Există mai multe modalităţi de soluţionare a acestei probleme, fiecare bibliotecă alegându-şi 
modalitatea potrivită. 

Experienţa bibliotecilor de peste hotare demonstrează că o modalitate eficientă în ceia ce 
priveşte asigurarea plenitudinii servirii informaţionale şi documentare ar fi cooperarea interbibliotecară 
atât la nivel naţional cât şi internaţional. Spaţiul informaţional agrar, în acest sens, este foarte prielnic, 
existând un şir de organisme internaţionale care organizează cooperarea multilaterală a bibliotecilor 
agrare, contribuind concomitent şi la relaţiile bilaterale. Fiecare bibliotecă, fiind membru al acestor 
organisme, devine un element al acestor sisteme, ocupând un anumit loc şi formându-şi relaţii de 
cooperare cu alte biblioteci din sistem. Cooperarea bibliotecilor din spaţiul informaţiei agrare se 
desfăşoară în mai multe direcţii: 
• Împrumutul inrebibliotecar internaţional de publicaţii se realizează în cadrul AGLINET – Reţea 

Internaţională de Biblioteci Agricole, care include 55 biblioteci şi centre internaţionale de 
informare de profil agrar din 50 de ţări ale lumii, ce colaborează în vederea asigurării împrumutului 
inerbibliotecar în mod gratuit între bibliotecile membre AGLINET. Fiecare bibliotecă ce face parte 
din această reţea are obligaţia de a pune la dispoziţie membrilor gratis şi operativ ediţiile naţionale 
din domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente. La moment specialiştii din Republica Moldova 
deja au beneficiat de colecţiile bibliotecilor de profil din Austria, Polonia, Rusia ş.a.;  

• Schimbul internaţional de informaţii bibliografice în cadrul sistemului AGRIS, reţea 
informaţională de profil agrar, se caracterizează prin plenitudinea reflectării fluxului de documente 
apărut în ţările europene. Sistemul de informare AGRIS serveşte drept aparat informativ pentru 
reţeaua AGLINET, anume aici beneficiarii identifică documentele şi localizarea lor, apoi prin 
Internet transmit buletinul de cerere către biblioteca care deţine documentele solicitate; 

• Schimbul de informaţii privind cercetările ştiinţifice din domeniul ştiinţelor agrare prin intermediul 
reţelei CARIS, care este destinată pentru coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniul agrar, 
pentru a evita dedublările în acest domeniu; 

• Schimbul de informaţii în cadrul bibliotecilor depozitare FAO. În 2000 BRŞA devine Bibliotecă 
Depozitară FAO în Moldova, asigurând accesul la publicaţiile editate sub egida Organizaţiei pentru 
Agricultură şi Alimentaţie (FAO) din cadrul ONU şi difuzând informaţia despre ele pe teritoriul 
Republicii Moldova. Ca Bibliotecă Depozitară FAO, BRŞA primeşte în mod gratuit toate ediţiile 
FAO, care constituie un segment valoros al colecţiei bibliotecii. 

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, devenind membră a acestor organisme 
internaţionale, beneficiază de o bună parte a facilităţilor cooperării. Schimbul de informaţii prin 
AGLINET permite acoperirea golurilor completării bibliotecii cu literatură străină, fapt care permite 
de a asigura procesul didactic şi ştiinţific la un nivel satisfăcător. Totodată, oferim publicaţiile din 
colecţia bibliotecii beneficiarilor din alte ţări, aşa ca Rusia, Belarus, Slovacia.  
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Aderarea Republicii Moldova la FAO ne-a permis fondarea în cadrul bibliotecii a Centrului 
de Informare şi Documentare FAO în Moldova. Colecţia Centrului este totalmente completată de către 
organismul menţionat. De la deschiderea centrului şi până în prezent am primit 300 documente, care 
reflectă practic toate elaborările ştiinţifice realizate sub egida FAO. Această organizaţie susţine 
studierea celor mai actuale probleme ale ştiinţei şi practicii agrare, industriei de prelucrare şi 
depozitare a produselor agricole, ecologiei.  

Un obiectiv pentru viitorul apropiat este organizarea mai eficientă a schimbului de informaţii 
bibliografice în cadrul sistemului internaţional AGRIS. Esenţa sistemelor internaţionale de tip AGRIS 
constă în organizarea în comun, cu participarea mai multor ţări, a unei baze de date globale de profil 
agrar. Fiecare ţară are obligaţia de a pune la dispoziţie informaţia de profil agrar apărută pe teritoriul 
ţării. La  

 
rândul ei, fiecare ţară participantă la generarea bazei de date are dreptul de acces gratuit al acesteia. 
Schimbul de date se realizează în format electronic. Încadrarea bibliotecii la organizarea acestei baze 
presupune alinierea la anumite standarde internaţionale. Formatul utilizat pentru introducerea datelor 
se deosebeşte de formatele obişnuite şi cere o pregătire specială din partea personalului.  

O altă direcţie este cooperarea profesională a bibliotecarilor din bibliotecile agrare în cadrul 
IALD. Această organizaţie asigură instruirea bibliotecarilor privind tehnologiile moderne de prelucrare 
şi difuzare a informaţiei, organizând seminare, reciclări pentru bibliotecari din bibliotecile de profil, 
schimb de experienţă dintre biblioteci din diferite ţări. Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a 
participat activ la toate manifestările organizate de acest forum. 

Încadrându-ne în activităţile organismelor internaţionale, concomitent susţinem relaţii de 
colaborare cu bibliotecile de profil din România, Rusia, Belarus, Slovacia, Ţările Baltice etc. Formele 
de colaborare sunt diverse şi ţin atât de schimbul de informaţii şi documente, cât şi schimb de 
experienţă privind activitatea bibliotecilor de profil. 

Astfel, putem constata că în condiţiile societăţii moderne cooperarea internaţională este o 
modalitate eficientă de a rezolva pozitiv problemele plenitudinii asigurării informaţionale şi 
documentare a ştiinţei, practicii, învăţământului agrar şi organizării activităţii bibliotecilor agrare în 
condiţiile societăţii moderne. 
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Director, Biblioteca ULIM 
 

Sisteme informaţionale în bibliotecile din Suedia: reflecţii pe marginea unei vizite de 
documentare 

  La hotar de mileniu, bibliotecile î-şi schimbă rolul şi locul în societate de la o bibliotecă 
“tipărită” la una “informatizată”. Biblioteca este deja concepută nu doar ca un loc de acces dar şi ca un 
vector al difuzării patrimoniului şi informaţiei utile beneficiarului.  

În ţările nordice, în special Suedia, tehnologiile informaţionale s-au bucurat de demersuri 
investiţionale la nivel guvernamental. Primul beneficiar al acestor programe intensive de investiţii a 
fost sistemul educaţional – universităţile şi şcolile au fost dotate masiv cu computere. Şi bibliotecile 
fac parte din aceste programe, parcurgând o cale modernă de dezvoltare prin implementarea noilor 
tehnologii informaţionale. 

Experienţa computerizării bibliotecile au cunoscut-o încă din anii ‘70. Prima bibliotecă 
automatizată a fost Biblioteca Naţională a Suediei (Biblioteca Regală), urmând apoi prin anii ‘80 şi 
bibliotecile universitare, în baza soft-ului LIBRIS. Odată cu apariţia noilor tehnologii (anii 1985-
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