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 Analiza capacității funcționale a fondului de publicații în baza 

solicitărilor de lectură (cazul BȘM a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”) 

 

În epoca informațională nu orice informație devine cunoaștere. O informaţie 

dintr-o carte sau disponibilă pe Internet, devine cunoaştere doar după ce este citită 

şi înţeleasă. În acest context, biblioteca, care constituie adevăratul tezaur 

informațional, are menirea să faciliteze calea informației în devenirea ei ca 

cunoaștere. Reeșind din aceasta, biblioteca trebuie să aibă scopuri şi obiective bine 

determinate, să-şi definească competenţele profesionale, să creeze un ”parteneriat” 

între utilizatori și bibliotecari. Ea trebuie să funcționeze ca laborator de studiu, 

cercetare și formare multilaterală. 

Dacă ne referim la biblioteca universitară, colecțiile ei constituie un 

important suport stiințific și didactic privind asigurarea informațională și 

documentară a procesului educațional și științific la nivelul cerințelor de rigoare: 

operativitate, exhaustivitate, comoditate. O condiție importantă în realizarea 

acestui obiectiv este evaluarea continuă a calității colecțiilor, pentru a determina în 

ce măsură ele corespunde exigențelor utilizatorilor.  

Există variate metode de evaluare a calității colecțiilor bibliotecii.  Una din 

aceste metode o constituie realizarea studiilor de cercetare.  

În cazul BȘM IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, în cadrul secțiilor 

Conservare și Comunicare Colecții si Sala de Lectură nr. 3 a fost realizat un studiu 

care a avut drept scop - analiza capacității funcționale a colecțiilor de publicații din 

fondul de publicații a secției, în baza solicitărilor de lectură, în vederea depistării 

anumitor omisiuni, insuficiențe în organizarea lor și, evident, privind adoptarea 

unor strategii ce vor duce la reducerea și, eventual, eliminarea lor. 

În cadrul studiului au fost trasate următoarele obiective:  

analiza:  
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- gradului de utilizare a colecţiilor de documente după anumite criterii; 

- gradului de acoperire informaţională în aspect tematic a solicitărilor 

utilizatorilor; 

- relevanţei documentului necesităților informaționale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Metodologia cercetării. 

Pentru efectuarea studiului au fost aplicate așa metode de cercetare ca: 

analiza, sinteza, deducţia, metoda logică, comparaţia. 

Perioada de cercetare a acoperit trei luni: aprilie-iunie. Au fost selectate 

aceste luni, deoarece ele includ atit perioada obisnuită de lecturare, cit și perioada 

de pregătire preexaminară a studenților, care constituie cea mai semnificativă 

categorie de utilizatori. Totodată,  e perioada pregătirii tezelor de licență, de 

master. 

Analiza solicitărilor de lectură a utilizatorilor s-a realizat în baza structurării 

documentelor împrumutate conform solicitărilor de lectură, după următoarele 

criterii (c.):  

- c. categorii de documente; 

- c. lingvistic, 

- c. tematic, 

- c. tipologic; 

- c. cronologic (anul de ediție a publicației). 

De asemenea, un moment important în cadrul studiului a constituit analiză  

refuzurilor la solicitările de lectură a utilizatorilor.  

Pe parcurs s-a dus o evidența a împrumuturilor realizate, în baza criteriilor 

propuse, sub formă de tabele, ceea ce a permis colectarea datelor și analiza lor 

ulterioară. Toate datele colectate sunt elucidate în următoarele trei tabele. 
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Conform rezultatelor obținute, în perioada de cercetare au fost primite 

19.050 solicitări de lectură de la utilizatori. E necesar de menționat, că cele mai 

multe solicitări de lectură au fost pe parcursul lunei mai – 7009, adică în  perioada 

de pregătire preexaminară a studenților.  

În cele ce urmează, se va face o analiză a solicităilor utilizatirulor în 

corespundere cu criteriile de selectare propuse a documentelor împrumuate. 
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1. Categorii de documente. 

Utilizarea acestui criteriu a permis evaluarea calității colecțiilor secției în raport 

cu nivelul de solicitare a publicațiilor după categorii. Documentele împrumutate au 

fost divizate după următoarele categorii: cărți, ediții periodice, teze, autoreferate. În 

total au fost împrumutate 15.618 cărți, 2891 ediții periodice, 249 teze, 292 

autoreferate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În rezultatul analizei sa constatat ca cea mai solititată categorie de documente a 

fost și rămîne cartea – monografii, manuale, ghiduri, îndreptare, materiale 

didactice și instructiv-metodice, tratate, reprezentînd 82% din numărul total de 

împrumuturi, ceea ce justifică prezența preponderentă în colecțiile secției a acestei 

categorii. Pe locul doi în structura materialelor împrumutate se află edițiile 

periodice – 2891 împrumuturi, ceea ce reprezintă doar 15% în raport cu numărul 

total de solicitări (19.050). 

Fiind o sursă de informare despre cele mai recente realizări ale stiinței, edițiile 

periodice ar trebui să trezeasca un interes sporit al utilizatorilor, mai ales că 
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biblioteca achiziționează anual un număr impunător de titluri de ediții periodice – 

în jurul la 100, în mai multe limbi, de profil medical. Deși se organizează diferite 

activități de promovare a edițiilor periodice în cadrul secției Sala de Lectură nr. 3, 

apare necisitatea de a le diversifica în continuare. Se vine cu propunerea de a se 

plasa pe site-ul Bibliotecii a unei expoziții virtuale a edițiilor periodice, recent 

achiziționate în colecțiile bibliotecii, cu prezentarea copertei și a cuprinsului 

articolelor incluse, ceea ce ar contribui la o promovare  mai largă a lor. 

Procentajul solicitărilor celorlalte două categorii – teze (1,35%) și autoreferate 

(1,5%) este minim, pe fonul numărului total de împrumuturi pe perioada cercetată 

(19.050), dar acesta se justifică prin caracterul mai special al informației pe care o 

dețin aceste categorii de documente. Chiar daca și inrtr-un număr mic, după cum se 

vede din tabele, aceste categorii de documente sunt solicitate, practic, zilnic, deci, 

ele își au locul binemeritat în colecțiile secției Conservare și Comunicare Colecții. 

 

 

2. Criteriul lingvistic 

Capacitatea funcțională a colecțiilor secției Conservare și Comunicare Colecții, 

sub aspectul criteriului lingvistic, este prezentată în diagrama de mai jos.  
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Se observă, că pe parcursul perioadei vizate utilizatorii au împrumutat 8071 

documente în limba română, ceea ce constituie 42% din numărul total de 

împrumuturi, 2479 – în limbi moderne/13% și 8500 publicații – în limba rusă/ 

45%. Desi, în politica de achiziție a documentelor accentul se pune pe achizițiile în 

limba română, utilizatorii au solicitat într-o măsură mai mare documentele în limba 

rusă. Aceasta își găsește explicație prin faptul că colecțiile secției dețin un număr 

mai mare de literatură în limba rusă, inclusă în colecții pe parcursul anilor 

precedenți (81% din fondul total al secției), totodată, colecțiile se completează 

permanent și cu ediții în limba rusă, editate recent. Chiar dacă o bună parte din 

publicațiile în limba rusă nu sunt editate recent, ele continuă să prezinte interes și, 

nu numai pentru utilizatorii vorbitori de limba rusă dar și pentru toți cei care o 

cunosc. Îndeosebi, această categorie de documente este solicitată de studenții 

licențiați, masteranzi, doctoranzi. De aici, tragem concluzia că prezența în colecții 

a edițiilor în limba rusă este justificată.  

Documentele în limbi moderne sunt solicitate mai putin, doar 13%. Această 

situație este motivată prin faptul, că utilizatorii, totuși, preferă documentele în 

limbile mai ușor accesibile pentru ei. Un alt motiv – numărul relativ mic de 

publicații în limbi moderne (reprezintă 14% (33.7951 ex.) din numărul total de 

publicații existent în colecțiile secției (337.941 ex.). De aici apare necesitatea 

sporirii completării colecțiilor secției  în această direcție în perspectivă. 

E de menționat faptul, că la capitolul Teze. Autoreferate, utilizatorii au preferat, 

preponderent, publicațiile în limba română – 316 ex. față de 225 în limba rusă. 
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3. Criteriul tematic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest criteriu permite evaluarea capacității funcționale a colecțiilor în vederea 

determinării nivelui de utilizare a documentelor de profil medical, și, 

corespunzător, din alte domenii. 

Conform diagramei, în topul preferințelor utilizatorilor întîetatea o dețin, 

evident, documentele de profil medical. În total au fost solicitate pe perioada 

respectivă, din 19.050 solicitări 18.760 documente de profil medical, ce constituie 

98,4%. Nu au fost ignorate nici documentele din alte domenii, grupate în categoria 

”diverse” – 290 solicitări din domeniile: economie, statistică, psihologie, 

lingvistică etc, procentajul cărora constituie 1,5 din totalul documentelor solicitate.   

Deci, reieșind din solicitările sporite ale utilizatorilor pentru documentele de 

profil medical, domeniul medicinii rămîne a fi primordial în completarea 

colecțiilor secției Conservăra și Comunicare Colecții. 
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4. Criteriul tipologic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referindu-ne la criteriul tipologic, din tabele și diagrama corespunzătoare 

observăm că în topul preferințelor utilizatorilor înîietatea o au, cum e si firesc într-

o sală de lectură a unei biblioteci științifice, publicațiile cu caracter științific, în 

raport cu cele didactice. În total au fost solicitate pe perioada vizată 12.940 

publicații cu caracter științific (68%), și 6110  – cu character didactic (32%). Deci, 

colecțiile secției sunt organizate în concordanță cu preferințele utilizatorilor în 

aspectul tipologic al documentelor.  

 

5. Criteriul cronologic. 

Nu mai putin interes și importanță prezintă analiza capacității funcționale a 

colecțiilor secției Conservare și Comunicare Colecții în baza solicitărilor de lectură 

a utilizatorilor, grupate după criteriul cronologic, adică, după anul de ediție a 
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lectură, primite de la utilizatori pe perioada de investigație au fost structurate în 4 

grupe, corespunzător anului de ediții a publicațiilor împrumutate:  

- 1900 – 1990; 

- 1990 – 2000; 

- 2000 – 2010; 

- 2010 - …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conform diagramei de mai sus se vede că cele mai solicitate publicații au 

fost cele editate între anii 2000-2010. Aceasta se explică și prin prezența în colecții 

a unui număr mai mare de publicații editate în acest timp. Cele mai puțin solicitate 

sunt publicațiile editate între anii 1900-1990, ceea ce vorbește că preferințele 

utilizatorilor tind spre informații mai recente. Un procentaj, relativ modest prezintă 

și publicațiile editate între anii 2010 și pînă în present, această situație fiind 

motivată de numărul mai redus pe publicații editate în acest răstimp, prezente în 

colecție, ceee ce e și firesc (e vorba doar de o perioadă de 5 ani de apariții 

editoriale). 
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Analiza refuzurilor.  

Nivelul capacității funcționale a colecțiilor bibliotecii determină numărul 

refuzurilor primite de utilizatori la solicitările lor de lectură. Deaceea, în cadrul 

studiului propus s-a făcut și o analiză a refuzurilor concrete la solicitările 

utilizatorilor pe perioada investigată. Tabloul refuzurilor este elucidat în tabelul de 

mai jos. 

 

 

Din acest tabel se vede că numărul refuzurilor date utilizatorilor este minim, 

fapt care vorbește în favoarea capacității funcționale a colecțiilor. Conform 

rezultatelor obținute în perioada de cercetare, la numărul total de 19.050 solicitări 

de lectură de la utilizatori s-au dat 29 de refuzuri: 20 refuzuri la cărți și 9 refuzuri – 

la ediții periodice. În urma analizei s-au constatat următoarele motive ale 

refuzurilor:  

- documentul este dat cu împumut în sală – 10 cazuri; 

- documentul are altă localizare – 19 cazuri. 

Pe primul loc se situează refuzurile date pe motiv că publicațiile solicitate 

sunt localizate în colecțiile altor subdiviziuni a biblioitecii. Aceasta se întîmplă în 

situația cînd utilizatorul nu s-a clarificat cu localizarea exacta a documentului în 
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altă localizare în 
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Aprilie 6696 10 4 6 

Mai 7009 7 2 5 

Iunie 5345 12 4 8 
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cadrul bibliotecii. Pentru a evita astfel de dificultăți e necesară o colaborare mai 

strînsă a utilizatorului cu bibliograful de serviciu. 

Pe locul doi se situeaza refuzurile date pe motiv că literatura solicitată se află 

momentan la alt cititor în sală. Aceasta se referă, în deosebi, la publicațiile în limbi 

moderne, ceea ce servește drept argument pentru necesitatea de a achiziționa 

titlurile suprasolicitate în mai multe exemplare.  

Aceste măsuri vor asigura reducerea, sau chiar excuderea numărului de 

refuzuri și, în cele din urmă, circulația maximă a fondului. 

 

Încheiere. 

Analiza capacității funcționale a colecţiilor în cadrul studiului dat a permis 

definirea punctelor forte şi slabe ale colecţiilor,  primirea răspunsurilor la un șir de 

întrebări, cum ar fi: ce nivel informațional de acoperire ating solicitările 

utilizatorilor; ce este nevoie de procurat; ce categorii și tipuri de documente sunt 

mai putin solicitate etc. De asemenea, a permis definirea unui șir de factori de 

decizie, care influențează direct și indirect calitatea organizării colecțiilor.  

 

Concluzii: 

 

- capacitatea funcțională a colecțiilor este la nivelul așteptărilor utilizatorilor 

bibliotecii; 

- colecțiile sunt completate în corespundere cu necesitățile informaționale ale 

utilizatorilor, în aspect tematic, tipologic, lingvistic, cronologic; 

- e necesar de a intensifica relația utilizator – bibliograf de serviciu în evitarea 

refuzurilor la solicitările utilizatorilor; 

- datele statistice și analitice obținute în rezultatul studiului propus pot servi 

un instrument practic în constituirea unei colecţii coerente şi calitative în 
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domeniul ştiinţelor medicale, corelate cu programele de instruire şi de 

cercetare universitare, în luarea unor decizii cu privire la înlăturarea 

scăpărilor, insuficiențelor în organizarea colecțiilor și, evident, în vederea 

adoptării unor strategii ce vor duce la reducerea și, eventual, eliminarea lor. 
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