BIBLIOTECA REPUBLICANĂ
TEHNICO –ŞTIINŢIFICĂ
2021 - ANUL AMPLIFICĂRII SERVICIILOR ON-LINE

Raport de activitate

Rezultatele anului 2021
• Modernizarea sistemului automatizat de bibliotecă IRBIS. Achiziționarea
noului soft WEB IRBIS 64+;
• Dezvoltarea resurselor și serviciilor de bibliotecă online;
• Participarea Bibliotecii în proiecte naționale. Ca rezultat al grupului de
lucru au fost elaborate și aprobate de către CBN 2 regulamente naționale.
• Elaborarea și publicarea monografiei aniversare Institutul Național de
Cercetări Economice - 75 de ani de performanță științifică în serviciul
societăţii .
• Implementarea Stilului Asociației Psihologilor din America (American
Psychological Association (APA)) de citare și redactarea referințelor
bibliografice pentru articole din reviste științifice instituționale, utilizând
aplicațiile Zotero și Mendeley.
•

Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică în anul 2021
Date generale
RESURSE
Resurse umane
• Personal – 23 bibliotecari
• Grad de calificare – 18 persoane
Resurse informaționale ( Colecții)
13,5 miln. de documente în valoare de 9 829 193 lei
Resurse electronice create de BRTȘ
 Catalog electronic https://e-catalog.brts.md - 57100 înregistrări bibliografice (498-2021)
 Repository Socio-Economic Sciences - 1160 lucrări științifice (258 -2021)
 Baza de date „ARTICE” 103508 articole științifice (269 articole din 24 de reviste -2021)
http://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM
 Baza de date a documentelor tehnico-normative - 3847de standarde (17 - 2021)
 Baza de date „Publicații periodice” – 1119 reviste înregistrate (403 – 2021)
Resurse tehnologice
• Soft de bibliotecă IRBIS 64
• Calculatoare – 27 (2019 - 1 nou)
• Imprimante - 4 ; Scanner -1; Xerox -1.

Dezvoltarea colecțiilor în anul 2021
La 15.12.2021 BRTŞ deţine un fond de 12 202 572 titluri în 13 583 389 unități materiale
în valoare 9 829 193, 17 lei.
Dinamica intrărilor de documente pe anii 2017 - 2021
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Servicii tradiționale prestate de bibliotecă
•

Clasificarea și indexarea documentelor - au beneficiat 120 de utilizatori pentru care sau atribuit au fost atribuite, CZU - 336 de indici, 852 vedete de subiect și 198 cuvinte cheie;
JEL - 279 coduri la articolele; DOI: atribuit la 38 articole științifice.

•

Servicii de informare și documentare în sălile de lectură (s-au consultat 342255 de
documente, dintre care: documente brevetare – 318682; documente normative – 1850; cărți
și publicații periodice – 21723; cataloage industriale – 505.

•

Împrumut de documente prin abonament colectiv – (au fost oferite 8 seturi tematice
-596 de publicații și s-au elaborat 14 cercetări bibliografice tematice la cerere pentru 12
Unități economice)

•

Împrumutul Interbibliotecar național (a fost solicitat de către 25 persoane fizice, 20
unități economice, care au împrumutat 919 documente. Numărul total de cereri primite de la
alte biblioteci - 927, numărul de împrumuturi furnizate – 919);

•

Redactarea referințelor bibliografice. Pe parcursul anului 2021 au fost redactate 66 de
liste bibliografice cu 1359 referințe și s-a efectuat redactarea descrierilor bibliografice pentru
8 liste tematice cu 233 descrieri bibliografice.

•

Elaborarea cercetărilor bibliografice tematice ( Au fost realizate la cererea utilizatorilor
50 de cercetări bibliografice tematice cu 1097 surse bibliografice)

Servicii informaționale oferite la distanță (online)
• Diseminarea Selectivă a Informației (DSI). https://brts.md/?page_id=4975
pe parcursul anului 2021 la cererea utilizatorilor s-au livrat prin intermediul DSI - 323
liste bibliografice cu 8671 de documente și resurse electronice pentru 323 de
utilizatori.

• Livrare electronică de documente https://brts.md/?page_id=4978 de acest
serviciu au beneficiat 678 utilizatori prin care s-a trimis – 685 de documente (titluri) în
2509 pagini scanate.

• Informații
și
referințe
privind
documentele
de
brevet
https://brts.md/?page_id=4978 (peste 164 de solicitări privind constatarea
numărul documentului de brevet, numărul cererii de brevet, data și sursa publicării).
A fost realizate 450 de descărcări de documente din baza de date națională pentru
270 de utilizatori.
• Informații și referințe privind documentele normativ-tehnice . S-au realizat 220 de
solicitări privind standarde, prescripții tehnice și valabilitatea lor. (prin e-mail, viber,
telefon)

Servicii bibliometrice
•

Acordarea asistenței cercetătorilor științifici privind personalizarea producției
științifice în Baze de Date: ORCID, Google Scholar, RePeC, Socionet, Ideas, IBN.

•

Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicațiilor științifice instituționale.

•

Stabilirea indicelui Hirsh, H-index al autorilor – cercetători științifici INCE

•

Consultații privind evaluarea publicațiilor științifice (factorul de impact,
indexate/cotate ISI, categoria) potențiale pentru publicare

•

Asistență privind înregistrarea și calcularea indicatorilor bibliometrici pentru
publicațiilor științifice instituționale, articole, autori.

•

Formarea şi dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice
În anul 2021 aceste servicii au fost solicitate de către 59 de cercători ai INCE.

Idicatori bibliometrici

Resurse informaționale
create și dezvoltate de BRTȘ
•

Catalogul electronic e-catalog.brts.md conține 57100 înregistrări bibliografice a
documentelor pe care le deține biblioteca. În acest an Catalogul electronic este utilizat de
941 de utilizatori ai bibliotecii care au regăsit și consultat 392815 de documente.

•
•

Repezitorul INCE http://dspace.ince.md/jspui
(Repository of National Institute For Economic Research) conține 1160 de documente full
text. Pe parcursul anului a fost utilizat de peste 200 de cercetători și s-au descărcat 97 de
documente integral. Repezitorul INCE a înregistrat în acest an 12692 de vizite, 7374 de
vizualizări și 1707 de căutări după cuvinte cheie.

•

Baza de date ARTICE. e-catalog.brts.md Volumul total al bazei de date numără 103508 și
este utilizată anual de 941 de utilizatori ai bibliotecii. Anul 2021 s-a realizat 4596 de sesiuni
de căutare și regăsire a informației, ce ține de publicațiile periodice întrate în colecțiile
bibliotecii.

•

Baza de date a documentelor tehnico-normative conține 3830 de standarde. Se accesează
doar în spațiile bibliotecii, respectiv, în anul de referință sa efectuat 450 de căutări.

Servicii și resurse de promovare, comunicare și socializare
Web site-ul BRTȘ (http://brts.md/) - plasate 24 postări informaționale despre activitățile
culturale și științifice, orele de informare, expoziții online și 67 publicații noi expuse în rubrica
Achiziții de carte). Conform datelor oferite de platformele gratuite de analiză și statistică Google
Analytics și Yandex, site-ul BRTȘ a înregistrat în anul 2021: vizite – 604,637; vizitatori – 50,482 și
vizualizări – 625,427.
Pagina Facebook https://www.facebook.com/Biblioteca.Republicana.Tehnico.Stiintifica/,
respectiv au fost 27 postări informative, care au avut 467 de vizualizări

Pagina YouTobe a BRTȘ.
https://www.youtube.com/results?search_query=biblioteca+republicana+tehnico+tehnicostiintifica
Conform datelor oferite de platformele gratuite de analiză și statistică, canalul YouTube BRTȘ
înregistrează – 4100 de vizitatori și a adunat 5040 de aprecieri. In anul de referință s-a plasat 15
expoziții tematice și s-au elaborat video filme cu 15 activități online

Blogul BRTȘ https://lpccbrts.blogspot.com/ – a înregistrat pe parcursul anului 175 de vizite. Sa elaborat și plasat materiale informaționale despre activitatea bibliotecii și despre activitatea
serviciului Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor.

Accesul utilizatorilor şi comunicarea colecţiilor
INDICATORI STATISTICI
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1.

Numărul de utilizatori activi
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4596
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Numărul de vizualizări pe website-ul bibliotecii
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3668
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625,427
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Număr de pagini digitalizate)
Numărul TOTAL de activități științifice și de
promovare și ,dintre care:
Mese rotunde
Ateliere profesionale
Lansări de carte
Campanii de promovare (Ziua Științei,
Săptămâna AD, Nocturna bibliotecilor,, ect.)
Expoziții tematice și noi intrări
Expoziții on-line
Expoziții extramuros

2
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3
4

2
4

1
3

2
2
1
3
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2
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3
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86
5
4
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22
7
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1

Servicii de instruire
SERVICII DE INSTRUIRE PENTRU
UTILIZATORI

-

Dezvoltarea competențelor utilizatorilor în
utilizarea resurselor bibliotecii :

ore de instruire pentru elevi și studenți – 8
consultații la cataloage – 2404, din care 198 in
accesarea și utilizarea Bazelor de date
internaționale.

- Cursuri gratuite în utilizarea computerului
16 persoane, ore – 159, dintre care 5 persoane au
fost pregătite pentru angajare în câmpul muncii
(Word, Excel, PowrPoint), iar 6 persoane (Internet;
Rețele de socializare, YouTobe, utilizarea siteurilor).

FORMARE PROFESIONALĂ
- Dezvoltarea profesională în cadrul BRTȘ
Ateliere profesionale – 2/8 ore
Curs de instruire - 3/ 6 ore

- Dezvoltarea profesională în cadrul altor
biblioteci / centre de formare continuă
Cursuri de instruire la Centrul de Formare a USM –
75 ore /4 persoane ( conta plată)
Ateliere profesionale – 24 au participat 21
persoane
Webinar-e naționale și internaționale – 38

Participare în proiecte
Concursul de mini-granturi „Bibliotecarul –resursă comunitară pentru victimele
 violenței în familie”, la care 2 bibliotecari ai BRTȘ au fost selectați pentru instruiri
in vederea contracarării fenomenului violenței în familie,organizat de Centrului de
Drept al Femeilor din Moldova.
S-a înaintat o inițiativă de proiect la concursul „Ofertă de soluții privind
 promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor
digitale în domeniile cercetării și inovării”, anunțat de ANCD cu Proiectul
„Crearea și dezvoltarea unei biblioteci electronice ecologice în Republica
Moldova pentru procesarea, sistematizarea și indexarea informațiilor privind
mediul”

PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI în 2021

• 5 acorduri cu Biblioteci Științifice din instituții de învățământ
superior (1 – 2021);
• 6 acorduri cu centre de excelență și colegii (2 – 2021)
• 9 acorduri cu unități economice (3- 2021)

Manifestări științifice și culturale
1510
participanți

Mese
rotunde - 2

Webinare -38

Ateliere
profesionale
-2

Expoziții - 70
Lansare de
carte - 1

133
activități

Booktrailer -1
Campanii
Naționale – 3
Expoziții online 16

Situația creată de pandemie a influențat organizarea activităților. Chiar și în aceste condiții au avut loc diverse evenimente în regim
online: mase rotundă, atelier profesionale; expoziții virtuale informative și tematice. Angajații bibliotecii au învățat să lucreze în
sistemul de conferințe video ZOOM și GOOGLE MEET și a participat activ la conferințe, cursuri online, organizate

Publicații

Institutul Național de Cercetări Economice - 75 de
ani de performanță științifică în serviciul societăţii:
Monografie aniversară / autori: Elena Bordian, Olga
Găgăuz, Rodica Perciun [et al.] ; coordonator de
ediţie: Alexandru Stratan; Institutul Național de
Cercetări Economice. – Chişinău : INCE, 2021. – 217
p. ISBN 978-9975-3486-5-2.

Activități științifice

Priorități pentru anul 2022


Sprijinirea și stimularea cercetării prin cooperare și noi instrumente de
comunicare în Acces Deschis. Amplificarea rolului BRTȘ ca actor cheie și
facilitator al Științei Deschise.



Dezvoltarea resurselor și tehnologiilor informaționale pentru modernizarea
serviciilor în susținerea cercetării și inovării. Promovarea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă - Agenda ONU 2030.



Asistență informațională și bibliografică a sectorului antreprenorial. Promovarea
conceptului de dezvoltare durabilă ,,Economia verde,,



Pregătirea Bibliotecii pentru evaluarea activității în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la biblioteci și ale „Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor
publice”,



Implementarea noului soft de bibliotecă web IRBIS 64+

Mulțumesc
pentru atenție!
Elena Bordian,
Director BRTȘ
elenabordian68@gmail.com

