Analiza fluxului de documente intrate în colecţiile BŞM a.2015
Racu Mariana
Otgon Aliona
Misiunea fundamentală a Bibliotecii Ştiinţifice
Medicale a USMF „Nicolae Testemiţanu” este de a sprijini
procesul de învățare, predare şi cercetare academică prin
colecții, servicii şi evenimente cu valoare educațională. Ca o
derivație firească a acestei misiuni, urmăreşte promovarea
valorilor locale şi naționale prin programe şi proiecte
culturale şi ştiințifice.
Dezvoltarea colecţiilor reprezintă una din cele mai
importante activităţi de bibliotecă. Acest proces include
creşterea colecţiilor şi o analiză a nevoiilor de informare,
restructurare
şi
evaluare
a
colecţiilor.

Unele opere sunt create de publicul lor. Altele îşi creează publicul, iar cea mai bună
operă este aceea care îşi păstrează cât mai mult timp secretul.
Paul Valery

Considerăm importantă analiza sistematică
a procesului achiziţiei. Acest obiectiv a fost propus pentru
prezenta comunicare.Vom analiza produsul achiziţiei
cu referire la anul 2015.
La începul anului 2016 fondul de documente al
Bibliotecii Ştiinţifice Medicale este compus din
859128 volume în valoare de 18922718,65 lei.
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Un segment important în dezvoltarea colecţiei îl constituie abonarea ediţiilor
periodice. Pentru anul 2015 au fost abonate 115 titluri în valoare de 208227 lei 37 b.

Cuvintele pot fi la fel ca razele X; dacă le foloseşti aşa cum trebuie, ele pot trece prin
orice. Citeşti şi eşti străpuns de cuvinte.
Aldous Huxle

Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor asigură, prin proceduri specifice, fondul de carte
(non-periodice), urmărind programa universitară. În anul 2015, alocațiile bugetare au
permis achiziționarea a 875 volume, în valoare de 540201,35 lei.

Cărţile sunt o magie unică şi portabilă.
Stephen King
Dezvoltarea colecţiilor este un proces de creştere şi actualizare a colecţiilor prin
achiziţie (cumpărare, donaţie). Achiziţia reprezintă serviciul care coordonează şi
monitorizează dezvoltarea colecţiilor. Rolul serviciului nostru este acela de a asigura
completarea şi îmbogăţirea colecţiei cu titluri.
Schimbul interbibliotecar este o modalitate de completare şi dezvoltare a Bibliotecii
noastre.
INTRĂRI DE DOCUMENTE 2015
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Donaţiile reprezintă o sursă comodă de completare a colecţiilor deoareca sunt
gratuită. Donatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale sunt cadrele didactice. Pe parcursul
anului 2015 am primit donaţii de la 29 autori, astfel colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit
cu 523 exemplare.
PERSOANE FIZICE DONATOARE – EXEMPLE VOLUME
DONOS A.

100

LEPĂDATU C.

100

CATERINIUC I.

35

PÂNTEA V.

20

GHICAVÎI V.

112

EŢCO C.

15

HADJIU S.

45

BACIU GH.

8

BELÎI A.

15

Acestea nu sunt simple cărți,
bucăți de hârtie moartă, ci
minți vii așezate pe rafturi.
Gilbert Highet

Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii este realizată în mare parte prin achiziţionarea
publicaţiilor din bugetul de stat şi se realizează prin intermediul furnizorilor specializaţi,

care participă la licitaţii, mijloacele financiare fiind alocate de fondatorii Bibliotecii
Ştiinţifice Medicale „ Nicolae Testemiţanu”, Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie “ Nicolae Testemiţanu” şi Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ca
furnizori în anul 2015 au fost:

FURNIZORI carte
MoldPresa Grup
Deleu-Delev
Tipografia Centrală
Tipografia Reclama
Tipografia Academiei

Nu citi pentru a contrazice şi combate, nici pentru a găsi ceva pe care
să-l critici şi de care să vorbeşti de rău, ci pentru a cântări şi cerceta.
Francis Bacon

INTRĂRI DE DOCUMENTE 2015
CĂI DE ACHIZIȚIE

Bibloteca noastră pe parcursul anului 2015 a întreţinut relaţii de colaborare cu
bibliotecile universităţílor de medicină din România şi alte ţări.

SCHIMBUL INTERNAȚIONAL DE PUBLICAȚII
SCHIMB INTERNAŢIONAL 8 parteneri din 3 ţări
EXEMPLE
BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII „APOLLONIA” IAŞI– ROMÂNIA

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“IULIU HAŢEIGANU” CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA
BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“GRIGORE POPA” – ROMÂNIA

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII « DUNĂREA DE JOS » GALAŢI –
ROMÂNIA

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
« CAROL Davila » - ROMÂNIA

KAROLINA DE NORD – S.U.A
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ – BELORUSIA

SCHIMB. DONAȚII. TRANSFER - TOTAL 2015
Comunicarea și cooperarea dintre Biblioteca Ştiinţifică
Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” și alte instituții și
organizații sau persoane fizice, a condus la creșterea
colecției de publicații non periodice, la final de an
rezultând, din donații, 6473 volume.
Donaţiile au reprezentat 54,41% din intrările în
Biblioteca Ştiinţifică Medicală.

Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii.
Andrei Pleşu

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Medicale rămîne a fi cel mai stabil constitutiv al
conceptului de bibliotecă, care cuprinde fenomenul informaţional pentru organizarea
conţinutului cunoaşterii şi pentru o utilizare raţională a cunoaşterii.
În societatea informaţiei structura universitară prin colecţiile bibliotecii tinde să
răspundă nevoii de continuitate şi de schimbare.
Colecţiile unei biblioteci sunt imanente şi infinite în curgerea nemăsurată a
vremurilor.
Tendinţa bibliotecilor actuale este să impresioneze prin mărimea colectiilor,
numărul utilizatorilor, accesibilitatea şi calitatea serviciilor.
O bibliotecă îşi are personalitatea ei, atmosfera ei, ca o făptură vie.
( Nicolae Balotă)

