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,,Biblioteca este cel mai important serviciu  de stocare şi difuzare a 

informaţiei dintr-o comunitate.” 

Sergiu Găbureac

Într-o epocă modernă în procesul 

de formare a unei culturi a 

informaţiei, bibliotecile încearcă să

dezvolte conceptul informaţiei prin 

extinderea unei multitudini de 

servicii inovaţionale adresate 

diverselor categorii de utilizatori.

Biblioteca  Ştiinţifică USARB creează servicii 

inovative prin care promovează accesul tuturor la 

informaţiile globale şi cele pe care le crează cu 

ajutorul tehnologiilor moderne.



Marketingul ca disciplină a apărut la începutul secolului XX în 

SUA. Iniţial ca metodă de studiere a pieţei. 

Marketingul de bibliotecă este 

procesul al cărui scop principal este 

orientarea activităţii desfăşurate într-o 

bibliotecă spre utilizator, 

spre satisfacerea nevoilor acestuia.

După Philip Kotler, marketingului trebuie înţeles „nu în sensul 

vechi – de vânzare, ci în cel nou - de satisfacere a nevoilor 

consumatorului“.



Marketingul on-line

Marketingul on-line vine în întâmpinarea noilor necesităţi ale 

utilizatorilor, care se modifică în timp sub impactul altor factori, cum 

ar fi digitalizarea informației, creșterea importanței cunoașterii 

limbilor străine, migrația, globalizarea, etc;

Acest tip de marketing ajută

Biblioteca sa fie prezentă acolo 

unde sunt mai tot timpul 

utilizatorii: ON-LINE.



Dacă ne gândim ce se intamplă cu un banner expus în incinta Bibliotecii sau 

cu un pliant - la câte persoane ajunge şi care este destinaţia lui finală, 

atunci marketingul on-line are numeroase opţiuni de promovare, de la pagina 

web a bibliotecii, biblioteca digitală, reţele sociale, video tutoriale, 

videospoturi,e-mail şi multe altele.

e - Marketingul în BŞ USARB se defineşte prin:
• anticiparea cererilor utilizatorilor;

• satisfacerea nevoilor utilizatorilor;

• comunicarea permanentă şi deschisă cu

utilizatorii;

• punerea în serviciul utilizatorilor a oportunităţilor
moderne de informare.

eMarketing bibliotecar în USARB



Oferta documentară nu se limitează doar la colecţiile tradiţionale şi 

interne, ci şi la sursele externe prin intermediul paginii web, reţelelor 

sociale, repozitoriilor, formelor inovaţionale, creativitate şi iniţiativă. 
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Web-ul a permis bibliotecilor să-şi creeze propria pagină prin 

care utilizatorii sunt informaţi mai rapid despre colecţiile şi 

serviciilor oferite. 

Site-ul BŞ USARB http://libruniv.usarb.md conţine o gamă 

largă de informaţii utile pentru public, posibilitatea de acces 

la propriul catalog on-line, la baze de date locale, naţionale, 

internaţionale, biblioteca digitală, repozitorii, etc.

Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice USARB

http://libruniv.usarb.md/


Promovarea eficientă a bibliotecii, informaţiilor, resurselor, serviciilor, 

evenimentelor, conţinuturilor elaborate, este foarte importantă pentru 

a atrage atenţia utilizatorilor şi, mai ales, a non utilizatorilor.

Sit-ul web este modalitatea modernă de promovare a serviciilor 

Bibliotecii Ştiinţifice USARB.



Extinderea ariei serviciilor

Îmbunătăţirea comunicării dintre bibliotecă şi utilizatori 

are loc prin mesaje clare, coerente şi în timp util, 

folosind o gamă largă de canale de comunicare

Buletine informative Expoziții tematice



Expoziţiile tematice permit dezvăluirea cât mai completă a 

colecţiilor valoroase a Bibliotecii pentru utilizatori, ținând seama 

de interesele și nevoile acestora

BŞ USARB îşi promovează colecţia în mediul on-line 

prin expoziţii tematice în format video

Expoziţii tematice în format video

2019 – 17 expoziţii, 3162 

vizualizări



Servicii noi pentru utilizatori

Propuneri pentru achiziţie Livrarea de documente

Se furnizează la cerere:

•articole din publicaţii periodice

•articole salvate din bazele de date

•parţial capitole din cărţi (scanare)

Modul de livrare

prin e-mail (scanare sau preluare din 

bazele de date)

Formular DSI 

(Diseminarea selectivă a informaţiei)



Întreabă bibliotecarul

Reprezintă un serviciu de bibliotecă pentru utilizatorii aflaţi la distanţă. Este 

doar ghidare şi orientare în găsirea informaţiei. Răspunsul îl primesc în 

funcţie de complexitatea cererii, cel mult 2 zile.

Se furnizează:

•referinţe bibliografice din cata-

loagele electronice şi tradiţionale

proprii sau din alte surse de infor-

mare ale Bibliotecii;

•informaţii generale privind Biblio-

teca (structură, adrese, condiţii de 

acces, orar, servicii etc.);

• Utilizarea acestui serviciu este gratuit;

• Fiecare cerere trebuie să cuprindă o singură solicitare;



https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU

Indexarea lucrărilor USARB în Repozitoriul 

European ZENODO
https://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw

Indexarea lucrărilor USARB 

în baza de date CEEOL

Informarea, prin crearea 

Spoturilor video

informative, 

sporeşte

vizibilitatea USARB

SPOTURI INFORMATIVE

Total – 9 spoturi

Vizualizări 

Oct. 2018 –oct. 2019 

– 3 200

Este nevoie să promovăm serviciile de  informare a  

utilizatorii într-un  mod inedit!

https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU
https://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw


SPOTURI VIDEO INFORMATIVE

https://www.youtube.com/watch?v=N6wkThVJUqs

https://www.youtube.com/watch?v=FTpeNPSSujU

Spoturile video informative sunt un bun ghid pentru studenți și 

profesori în fluxul informațiilor actuale.

https://www.youtube.com/watch?v=N6wkThVJUqs
https://www.youtube.com/watch?v=FTpeNPSSujU


Pentru o utilizare mai eficientă a resurselor informaționale, utilizatorii au 

acces pe pagina web a Bibliotecii Științifice USARB la tutoriale video 

care explică modalitatea de accesare a unor instrumente cum ar fi:

TUTORIALE VIDEO

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/baza-de-date-ceeol?Itemid=339

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideosh

are/video/repozitoriul-european-zenodo?Itemid=339

Vizualizări 
5300

5 video 
tutoriale 

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/baza-de-date-ceeol?Itemid=339
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/repozitoriul-european-zenodo?Itemid=339


Partajarea tutorialelor video

Tutorialele video oferă posibilitatea utilizatorilor de a cunoaşte şi folosi 

o varietate de instrumente în diverse formate şi suporturi pe care le 

oferă noile tehnologii.

Partajarea tutorialelor video în social media ne arată 

un  impact pozitiv de accesări  şi distribuiri. 



În meniul MEDIA din pagina web sunt

expuse toate interviurile despre 

Biblioteca Ştiinţifică 

USARB on-line

Interviuri despre BŞ USARB



http://www.btv.md/ro/biblioteca-virtuala-i-a-amploare-la-balti/

Furnizare electronică pe e-mail

Informaţii despre noile resurse din baze de 

date, articole în acces deschis, e-books, 

e-journals şi alte resurse electronice

actualizate şi structurate pe domeniile de 

interes ale utilizatorilor. 

În total expediate 2 586 mesaje la 

7 580 utilizatori (cadre didactice, 

masterandzi, doctorandzi, studenţi, 

liceeni) cu 41 931 pagini. 

Vizualizări interviuri – 5 082

Promovarea produselor

prin interviuri la TV

http://www.btv.md/ro/biblioteca-virtuala-i-a-amploare-la-balti/


Activitatea promotională este urmată de acţiuni de formare a 

utilizatorilor prin promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei.

Orarul promovării cursului este plasat pe pagina web USARB

http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx 

Bazele Culturii informaţiei



Cursul Bazele Culturii Informaţiei este

structurat în 4 module,  accesiblile din 

pagina web



Mijloace didactice şi tehnici de evaluare în cadrul CI

Sunt folosite diverse suporturi metodologice interactive ce permit 

învăţarea, verificarea cunoştinţelor studenților

Activitatea promoţională oferă un ansamblu coerent de activităţi care 

au ca obiective atât cunoasterea serviciilor şi produselor Bibliotecii, 

cât şi stimularea utilizatorilor, atragerea acestora în consumul de 

servicii şi produse prin prezentarea avantajelor pe care le oferă 

produsele Bibliotecii.



În Repozitoriul ORA USARB a fost efectuată configuraţia serverului OAI 

(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), pentru a asigura 

schimbul de metadate. Astfel a fost posibilă integrarea RI în BASE 

(Bielefeld Academic Search Engine) unul dintre cele mai voluminoase 

motoare de căutare din lume, în special pentru resursele web academice.

BASE indexează resursele web și recoltează metadatele depozitelor 

științifice prin OAI-PMH.

REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL 
ORA USARB

În prezent, peste 7.000 de servere de documente și peste 150 de milioane de 

documente sunt acoperite în BASE și grupate în diferite colecții

https://www.base-search.net/


Ce este ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contributor iD)

adună publicațiile publicate în diverse variații ale numelui şi leagă 

automat toate activitățile de cercetare pentru a vă face vizibil.

ORCID este o soluție on-line care permite cercetătorilor să își 

genereze un identificator digital unic pe care să îl poată folosi pentru 

a-și gestiona identitatea în viața academică.

ID-ul Dvs. ORCID este legat permanent de cercetător. Dacă schimbaţi 

instituția oriunde în lume, ID-ul rămâne acelaşi.

Pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari USARB în vederea 

urmăririi publicaţiilor ştiinţifice, Biblioteca Ştiinţifică a iniţiat un  proiect de 

înregistrare a tuturor profesorilor universitari USARB în ORCID. 

https://orcid.org/


REPOZITORIUL ZENODO

COMUNITATEA ALECU RUSSO STATE UNIVERSITY OF BĂLȚI

https://zenodo.org/communities/libruniv_usarb/?page=1&size=20

Lucrările cercetătorilor USARB sunt indexate în comunitatea Alecu Russo 

State University of Bălți din Zenodo, sporind vizibilitatea la nivel internaţional.
La moment sunt indexate 309 de documente.

Zenodo este un depozit de date de 

cercetare și pune la dispoziție 

cercetări și conținuturi educaționale

și informaționale. 

https://zenodo.org/communities/libruniv_usarb/?page=1&size=20


ORCID în RE Zenodo



RI ORA USARB a fost integrat în BASE, graţie acestui proces, cercetătorii USARB ce au 

un ID ORCID, îşi pot aduce cercetările în contul personal ORCID

ORCID în BASE (Bielefeld Academic Search Engine)



Pentru a rămâne relevanți și utili și 

pentru a-și îndeplini viziunea și 

misiunea, bibliotecile trebuie să-și 

redefinească rolul, produsele, serviciile 

și conceptul și să depună eforturi 

serioase pentru a ține pasul cu 

dezvoltarea tehnologiei

în era electronică.
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