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Abstract: În articol sunt prezentate informaţii 
privind evidenţa resurselor electronice stocate 
pe suporturi amovibile, instalate local, în reţea, 
disponibile la distanţă. Scopul lucrării constă în 
prezentarea diferitor opinii ale specialiştilor în 
domeniu referitoare la evidenţa resurselor elec-
tronice şi descrierea particularităţilor de evidenţă 
a fi ecărui tip de resurse electronice. În vederea 
unifi cării evidenţei este necesară elaborarea unei 
metodologii la nivel naţional care ar include reguli, 
norme de evidenţă a resurselor electronice.
Cuvinte-cheie: resurse informaţionale; documente 
electronice; evidenţă. 

Abstract: The article presents information on ac-
counts of electronic resources on removable  sup-
port, installed into the local network and accessible 
from the distance. The purpose of the work is to 
present different opinions of specialists on account-
ing of the information electronic resources, and to 
describe the pecualiarities of accounting of each 
type of electronic document. To unifi cate this pro-
cess, the necessarity exits to elaborate a methodol-
ogy with the rules of accounting of electronic docu-
ments on  the national level. 
Keywords: Information resources; electronic doc-
uments accounting

Actualmente, se simte o creștere ex-
plozivă a informaţiei la nivel mon-

dial, are loc într-un ritm rapid transferul 
informaţiilor acumulate tipărite în format 
electronic și producerea informaţiei noi 
direct în formă electronică. Bibliotecile ca 
principali furnizori de informaţie trebuie 
să accepte multitudinea și diversitatea su-
porturilor informaţionale, îmbunătăţin-
du-și colecţia cu diferite categorii de docu-
mente (tipărite, audiovizuale, electronice, 

multimedia etc.).
Impactul tehnologiilor informaţiona-

le și apariţia documentelor electronice în 
bibliotecă deplasează accentul de pe para-
digma documentară pe cea informaţională, 
crează un nou concept numit „biblioteca 
fără ziduri“, pune pe ordinea de zi dilema 
„accesul sau dreptul de proprietate?“. Toate 
aceste schimbări au condus la necesitatea 
identifi cării unor noi mijloace și metode 
nu doar de stocare și accesare a resurselor 
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ganizării evidenţei lor.
Dezvoltarea activă a resurselor elec-

tronice și utilizarea acestora în activităţile 
bibliotecilor a dus și la o schimbare în in-
terpretarea noţiunii de „colecţie de bibli-
otecă“. În conformitate cu standardul SM 
ISO 2789:2015 „Statistici internaţionale 
de bibliotecă”, colecţia bibliotecii este o co-
lecţie ce cuprinde toate documentele puse 
la dispoziţia utilizatorilor, atât documente 
proprii, cât și resurse accesibile la distanţă, 
pentru care au fost obţinute drepturi de ac-
ces permanent sau temporar.

La momentul actual, în Republica Mol-
dova nu există un document detaliat care 
ar descrie și reglementa evidenţa resurselor 
electronice. La nivel naţional a fost aprobat 
standardul SM ISO 2789:2015  “Statistici 
internaţionale de bibliotecă”, care refl ectă 
în compartimentul Colecţii unele practici 
privind statistica resurselor electronice.

 Un alt document este instrucţiunea 
”Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” apro-
bată prin ordinul Ministerului Culturii nr. 
152 din 08.05.2003, dar trebuie să recu-
noaștem că instrucţiunea este depășită și 
nu conţine recomandări privind evidenţa 
acestei categorii de documente. Unele re-
comandări putem găsi în notele explicative 
pentru completarea formularului „Raport 
statistic nr. 6 C. Activitatea bibliotecilor”, 
aprobate la ședinţa Consiliului Biblioteco-
mic Naţional din 6 noiembrie 2015.

De ce este importantă evidenţa resurse-
lor informaţionale ale bibliotecii? Procesul 
de evidenţă a colecţiilor este constituit din 
operaţii complexe, ce furnizează date exac-
te cu privire la cantitatea, conţinutul, circu-
laţia stocurilor, valoarea și dinamica colec-
ţiei. Evidenţa este baza situaţiilor fi nanciare 
ale colecţiei și o parte integrantă a măsuri-
lor care să asigure conservarea, siguranţa și 
integritatea colecţiilor. Ea servește ca sursă 
de informare permanentă și concretă pri-
vind situaţia colecţiilor bibliotecii, permite 
realizarea analizelor statistice, monitoriza-
rea ritmicităţii intrărilor și ieșirilor din bi-
bliotecă, precum și servește administraţiei 
bibliotecii în procesul de planifi care și or-
ganizare a activităţii de bibliotecă și în lua-
rea deciziilor de îmbunătăţire a colecţiilor. 

Resursele informaţionale electronice 
pot fi  clasifi cate în trei categorii: 

- documente instalate pe serverul biblio-
tecii și disponibile utilizatorilor prin inter-
mediul reţelelor locale de informaţii; 

- documente instalate pe staţiile de lucru 
autonome ale bibliotecii; 

- documente amplasate pe mijloace teh-
nice externe, la care biblioteca primește 
acces temporar prin intermediul reţelelor 
informaţionale și de telecomunicaţii în ter-
menii unui acord, contract sau acord de li-
cenţă cu producătorii de informaţii.

Unitatea de evidenţă principală pentru 
colecţiile bibliotecii este unitatea materială. 
Fiecare exemplar de documente este con-
siderat pentru evidenţă o unitate materia-
lă (un volum). Noţiunea de “titlu” desem-
nează un document care formează un tot 
distinct sub un titlu anume, indiferent de 
faptul, dacă acesta este editat în una sau în 
mai multe unităţi materiale.

Conform standardelor internaţionale, 
„exemplarul“ este atribuit în mod conven-
ţional la o „unitate de conţinut“, care poate 
fi  într-o varietate de formate (pdf, post-
script, HTML etc.). Dar experienţa a arătat 
că acest tip de măsurare este instabilă, ca-
uzând o mulţime de probleme și interpre-
tări diferite. Practica bibliotecilor din Rusia 
propune ca ”unitate materială” a documen-
telor electronice din reţeaua locală sau ac-
cesate la distanţă - „titlul“. Atunci când vor 
fi  însumate cu alte părţi ale fondului „titlul“ 
va fi  echivalent cu „exemplarul“ (Hahale-
va, N.I. 2013).

Ca un exemplar și un titlu se consideră 
fi ecare document electronic full-text care 
are un titlu separat și este inclus în pache-
tul, la care biblioteca a primit dreptul de ac-
ces de la producătorul de informaţie. 

Evidenţa documentelor electronice tre-
buie efectuată în funcţie de o serie de pa-
rametri importanţi, cum ar fi  tipul și forma 
documentului, materialul purtător, carac-
teristicile specifi ce etc. Acești factori au un 
impact direct asupra a ceea ce va fi  conside-
rat ca unitate materială.

Evidenţa documentelor  electronice pe 
suporturi amovibile. Documentele electro-
nice pe suport de stocare amovibil sunt do-
cumente cu stocare pe termen lung și sunt 
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supuse evidenţei  individuale cu atribuirea 
numerelor de inventar pentru fi ecare unita-
te materială și sunt înregistrate în Registrul 
Inventar. Ca unitate materială pentru docu-
mentele electronice pe suporturi amovibile 
este un CD, un hard disk sau alte suporturi 
amovibile. Un set de CD-uri, unite printr-
un titlu comun, se ia la evidenţă în funcţie 
de numărul de discuri. Ca titlu poate fi  luat 
în considerare:

• fi ecare CD lansat separat (care include 
un singur document); 

• fi ecare CD inclus într-o serie numero-
tată sau nenumerotată; 

• un CD, care este atașat la orice alt tip 
de publicaţie, îndeplinind funcţii indepen-
dente, permiţând utilizarea sa fără a apela 
la ediţia principală și care are un titlu pro-
priu; 

• un set de CD-uri unite cu un nume co-
mun.

Suprascrierea unei resurse electronice 
pe un alt calculator sau un alt suport amo-
vibil, în același format, cu distrugerea do-
cumentului original, este privit ca o permu-
tare și nu necesită procesare suplimentară 
(de intrare sau de excludere), cu excepţia 
unei modifi cări de adresă (numărul și alte 
atribute ale computerului sau a unui disc 
amovibil).

Fiecare copie electronică obţinută fără 
a distruge originalul este considerată ca o 
unitate materială separată (exemplar).

Alta este situaţia cu resursele electroni-
ce, care reprezintă un supliment la publi-
caţiile tradiţionale. Pentru ele, există două 
opţiuni de evidenţă. În primul rând, în ca-
zul în care publicaţia electronică la princi-
pala ediţie are o semnifi caţie independentă 
(titlu individual, ISBN independent etc.). 
În acest caz, anexa/suplimentul este consi-
derat și luat la evidenţă ca document elec-
tronic separat. Nu sunt supuse evidenţei 
separate documentele electronice anexate 
la tipărituri. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, de mul-
te ori au început să apară astfel de docu-
mente, în care nu cartea sau revista tipărită 
sunt documentul de bază, ci cel electronic. 
De exemplu, un curs de limbă străină, cu 
CD-uri audio, unde principalul document 
este CD-ul, iar cartea tipărită – supliment 

la aceste CD-uri. În rezultat apare o ches-
tiune de alegere, ţinând cont de prioritatea 
acestor documente. Să previi toate cazurile 
speciale în această situaţie este practic im-
posibil, astfel bibliotecile trebuie singure să 
determine care document este considerat 
ca principal și care ca supliment la acesta.

Evidenţa documentelor electronice dis-
ponibile în reţea. În cazul în care biblioteca 
este producător de documente electronice 
în reţea are toate drepturile de a le utiliza. 
Biblioteca poate produce documente elec-
tronice ca originale sau ca urmare a proce-
sului de digitizare. Documentele produse 
ca original vor fi  înregistrate ca titluri apar-
te, iar documentele digitizate din colecţia 
bibliotecii vor fi  ca copii electronice a celor 
în format tipărit și se vor înregistra nu ca 
titlu, ci ca exemplar.

Documentele locale pot include nu doar 
documentele digitizate de bibliotecă, ci 
și documentele în format digital obţinute 
prin cumpărare sau în mod gratuit de către 
bibliotecă, precum și documentele selectate 
din mediul Internet și incluse în motoarele 
de căutare ale bibliotecii.

În cazul în care biblioteca primește un 
document disponibil în reţea locală, format 
din mai multe fi șiere, acestea sunt conside-
rate ca o singură unitate.

Evidenţa documentelor electronice dis-
ponibile la distanţă. Despre evidenţa aces-
tei categorii de documente se discută de 
mai mulţi ani, dezbaterile privind statutul 
documentelor electronice accesibile la dis-
tanţă continuă și la etapa actuală. Există 
susţinători activi ai evidenţei acestor docu-
mente, argumentul principal fi ind faptul că 
abonamentele, licenţele de acces la resur-
sele electronice devin una dintre cele mai 
importante surse de achiziţie ale bibliotecii, 
având un șir de avantaje pentru utilizatori: 
rapiditatea accesului, utilizarea concomi-
tentă de către mai mulţi utilizatori etc. Pen-
tru utilizator nu contează unde sunt stocate 
informaţiile necesare, principalul lucru este 
să le primească fi e în sala de lectură a bibli-
otecii, fi e prin motoarele de căutare, baze-
le de date oferite de bibliotecă (Litvinova, 
N.N., Hahaleva, N.I. 2014).

Alţi bibliotecari consideră că este nece-
sar de a supune evidenţei doar documente-



M
ag

az
in

 b
ib

lio
lo

gi
c 

 n
r. 

3
-4

 | 
20

17

94

S
tu

d
ii 

și
 c

er
ce

tă
ri le ce aparţin bibliotecii, deoarece resursele 

la care biblioteca cumpără dreptul de acces 
au un termen temporar de păstrare. Evi-
denţa contabilă a documentelor electronice 
disponibile la distanţă nu poate fi  realizată, 
deoarece ele sunt în gestiunea operaţională 
a altor agenţii informaţionale și nu în gesti-
unea bibliotecii și au, de obicei, un termen 
de stocare temporară în bibliotecă. Cu toate 
acestea, ca și alte documente cu termen de 
păstrare temporară, cum ar fi  periodicele, 
acestea sunt supuse înregistrării globale și 
individuale. 

Dacă includerea documentelor electro-
nice accesibile la distanţă în componenţa 
fondului bibliotecii nu mai presupune nici 
o dispută, atunci evidenţa lor este pusă la 
îndoială. De exemplu, Biblioteca Știinţifi că 
a Universităţii de Finanţe de pe lângă Gu-
vernul Federaţiei Ruse deţine o colecţie de 
1,5 mln. documente, însă prezintă situaţia 
statistică a colecţiei cu 201,5 mln. volume, 
dintre care 200 mln. sunt documente elec-
tronice pentru care a fost achitat accesul pe 
o perioadă temporară de timp. Pentru com-
paraţie, amintim că fondul total al bibliote-
cilor universitare din Rusia conţine peste 
400 mln. de documente tipărite (Șekova, 
L. 2016). Apare întrebarea este corect de a 
însuma numărul de documente tipărite cu 
numărul de documente electronice locale, 
în reţea și la distanţă?

Interpretarea internaţională a colecţiei 
bibliotecii este mai ușoară: colecţia biblio-
tecii include toate documentele puse la dis-
poziţia utilizatorilor (SM ISO 2789:2015).

Evidenţa individuală a documentelor 
electronice la distanţă se realizează în mod 
electronic prin înregistrarea resursei fără a i 
se atribui număr de inventar. În registru de 
evidenţă a documentelor electronice se vor 
include următoarele caracteristici:

- detalii ofi ciale (numărul și data înre-
gistrării acordului dintre părţi);

- perioada cu drept de acces (data in-
stalării sau deschiderii accesului la baza de 
date și data încetării drepturilor de acces);

- denumirea bazei de date electronice 
(pachet): numele dat de producător sau, în 
absenţa acestuia, formulat în mod indepen-
dent de bibliotecar;

- producătorul bazei de date;

- platforma sau adresa web;
- numărul de titluri disponibile, adică 

numărul total de documente electronice cu 
conţinut integral;

- note.
Unitatea de evidenţă a documentelor 

electronice accesibile la distanţă este titlul 
și exemplarul. Ca un exemplar și un titlu 
se consideră fi ecare document electronic 
cu text integral care are un titlu individual/
independent inclus în pachetul la care pro-
ducătorul a oferit bibliotecii  dreptul de ac-
ces. Informaţiile despre conţinutul resurse-
lor electronice abonate pot fi  primite de la 
producători. De obicei, astfel de informaţii 
pot fi  găsite în acces public pe site-ul ofi cial 
al producătorului sau în modulul de admi-
nistrare a resursei.

Nu fac obiectul evidenţei documentele 
electronice la distanţă cu acces deschis și 
documentele de uz intern utilizate de pro-
gramatori ca instrumente de lucru pentru 
instalarea de soft uri, aplicaţii etc. Este po-
sibilă, din punct de vedere legal, copierea 
documentelor electronice la distanţă pe 
un server sau staţii de lucru autonome ale 
bibliotecii, fi ind înregistrate ca documente 
electronice locale.

Pentru eliminarea documentelor elec-
tronice la distanţă nu va fi  emis un docu-
ment special. Dovada eliminării din colec-
ţia bibliotecii va fi  expirarea contractului 
sau acordului, întocmit între bibliotecă și 
furnizor pentru un pachet specifi c de do-
cumente la distanţă.

Metoda de înregistrare a bazelor de 
date necesită o abordare separată. În cazul 
în care biblioteca achiziţionează o bază de 
date de referinţă sau bibliografi că electro-
nică, se procedează ca în cazul lucrărilor 
de referinţă și bibliografi ilor tipărite, se ia 
la evidenţă, de exemplu, o enciclopedie sau 
o bibliografi e și nu numărul referinţelor 
sau înregistrărilor bibliografi ce incluse în 
aceste lucrări. Și, din moment ce nu se ia în 
considerare fi ecare obiect inclus în publi-
caţia tipărită, nu există nici un motiv să se 
facă acest lucru într-un mediu electronic. 

Bazele de date licenţiate se iau la eviden-
ţă separat, chiar dacă accesul la mai multe 
baze de date este efectuat prin aceeași in-
terfaţă. O interfaţă unică de acces la o mul-
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titudine de reviste ori documente digitale, 
propuse de un editor sau un furnizor, este 
la fel considerată ca o bază de date. În plus, 
fi ecare revistă ori document numeric tre-
buie să fi e luat la evidenţă.

Volumul total al colecţiei electronice a 
bibliotecii se recomandă a fi  prezentat di-
ferenţiat:

- Colecţia de documente afl ate în posesia 
bibliotecii  (controlul operaţional) - docu-
mente pe suporturi fi zice (tangibile), do-
cumente în reţeaua locală ce formează o 
colecţie electronică (digitală), documente 
stocate pe serverul bibliotecii;

- Colecţia de documente disponibile la 
distanţă pentru utilizarea temporară sau 
permanentă prin intermediul reţelelor 
de telecomunicaţii pentru care biblioteca 
a cumpărat dreptul de acces în baza unui 
acord de licenţă cu producătorul de infor-
maţii.

În concluzie, trebuie remarcat faptul că 
resursele electronice sunt în mod inerent 
dinamice, fl exibile, viziunea asupra lor fi -
ind în continuă schimbare. În acest sens, 
organizarea și metodologia de înregistra-
re/evidenţă a acestora necesită o revizuire 
și actualizare permanentă (Șeremetieva, 
А.А.).

Pentru a evita izolarea statisticii din 
RM de comunitatea biblioteconomică in-
ternaţională, dar în același timp, a se lua 
în considerare și specifi cităţile comunităţii 
noastre, este necesară elaborarea unui do-
cument în care să se refl ecte parametrii de 
bază ai evidenţei resurselor electronice și, 
în același timp, să se pregătească și să se în-
ainteze propuneri concrete de modifi cări în 
forma statistică 6 C pentru evidenţa sepa-
rată a fondului de bibliotecă pe suporturi fi -
zice, documente în reţea locală, documente 
la distanţă etc. 
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