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Argument 

 În contextul  Societății Informației și Cunoașterii, comunitățile științifice se dezvoltă rapid 
și sunt în continuă creștere, formând rețele științifice care depășesc barierile 
instituționale și geografice. Cercetarea în  Biblioteconomie și Științe ale Informării din 
Republică Moldova trebuie să fie percepută de către comunitatea academică prin prisma 
conceptului de știință deschisă și mijloacele de comunicare actuale bazate pe colaborare și 
resurse în acces deschis. 

 Repozitoriului Tematic Național este un început promițător în asigurarea accesului la 
publicațiile de specialitate în contextul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere, 
inovare și capacitatea  sistemului de cercetare-dezvoltare în crearea și difuzarea celor mai 
noi informații științifice în domeniu. 



NTR Mold-LIS a fost lansat în anul 2019 

 



Documente privind asigurarea funcționării Repozitoriului 
Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării  

 
• Ordinul nr. 2 din 11.01.2019 cu privire la elaborarea și asigurarea funcționării Repozitoriului 

Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării  
• planul de acțiuni privind implementarea acestui sistem, aprobat de către directorul general al 

BNRM.  
• Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind accesul deschis 

(http://bnrm.md/files/biblioteca/Politica-Acces-Deschis-BNRM-ro.PDF), înregistrată în registrul 
internaţional ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates and Policies); 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Repozitoriului Național Tematic în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării din Republica Moldova National Thematic Repository Moldova - Library and 
Information Science (NTR Mold-LIS), aprobat ce către Consiliul Științific BNRM la 6 februarie 2019   

• Ghidul de arhivare a documentelor în NTR Mold-LIS.  
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NTR Mold-LIS  - National Thematic Repository  
Moldova - Library and Information Science 

 A fost creat în baza software-ului cu acces liber DSpace, dezvoltat de Universitatea 
Southampton, utilizând protocolul OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) ce permite integrarea NTR Mold-LIS în registrele internaţionale ROAR, Open 
DOAR etc.  

 Denumirea Repozitoriului Tematic Național – este o abreviere a denumirii complete a 
Repozitoriului Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica 
Moldova, în limba engleză (NTR Mold-LIS ) - National Thematic Repository Moldova - 
Library and Information Science și reprezintă o arhivă electronică (depozit) deschisă, 
cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în 
colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național (Centrele Biblioteconomice 
Departamentale, Teritoriale).  



Obiective NTR Mold-LIS 

 NTR Mold-LIS  este creat în scopul constituirii şi gestionării unui sistem fiabil de arhivare 
(depozitare) pe termen lung, accesibil pentru oricine şi de oriunde, a rezultatelor intelectuale 
în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (conţinuturilor digitale tematice). Astfel, 
acest sistem urmărește următoarele obiective: 

 asigurarea transparenței și amplificarea comunicării profesionale; 

 creșterea numărului de citări a publicațiilor cercetătorilor/specialiștilor în domeniu; 

 promovarea imaginii domeniului și cercetătorilor în mediul informațional global;  

 sporirea competitivității, vizibilității și impactului rezultatelor activității de cercetare în 
domeniul biblioteconomiei și științelor informării la nivel național şi internațional; 

 lărgirea și facilitarea accesului publicului interesat la colecția de specialitate în formatul online, 
în mod deosebit a personalului de specialitate – în scopul dezvoltării competențelor 
profesionale, susținerii potențialului inovațional și creativ, avansării în carieră;  

 fundamentarea unui sistem fiabil și accesibil de analiză bibliometrică (a publicațiilor în 
domeniul biblioteconomiei și științelor informării din Republica Moldova) 



Structură 

 Metoda de stocare a publicațiilor se efectuează în conformitate cu structura 
disponibilă a software-ului  Dspace, alcătuită din trei nivele: comunități, 
subcomunități și colecții.  

 Din punct de vedere a software-ului menționat, NTR Mold-LIS, este similar cu 
repozitoriile instituționale ale bibliotecilor universitare din RM, însă deosebirea o 
face diferența colecțiilor, care are o strucutră clasificată după subiecte. 

 



1. Biblioteci naționale; 
2. Biblioteci publice teritoriale; 
3. Biblioteci din învățământ (universitare, de colegii, școli profesionale, școli generale); 
4. Biblioteci specializate; 
5. Camera Națională a Cărții; 
6. Departamentul Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova;  
7. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; 
8. AGEPI;  
9. Alte comunități. 

 

 

Structura 
Comunități 

Colaborare 



Articole (contribuții în reviste și culegeri); 
Bibliografii (de conținut general, tematice); 
Biobibliografii; 
Cataloage; 
Comunicări la reuniuni profesionale (internaționale și 
naționale); 
Culegeri tematice, teze ale conferințelor. Colocvii; 
Dicționare. Glosare; 
Ghiduri. Tutoriale; 
Monografii; 
Multimedia. Filme. Audio; 
Publicații didactice (manuale, suporturi de curs, programe 
analitice și altele); 
Rapoarte de cercetare. Sinteze ale proiectelor. Comunicate; 
Recomandări metodologice; 
Teze de doctorat. Rezumate ale tezelor de doctorat.  

 

Structura 
Tipuri de documente 



NTR Mold-LIS include colecții clasificate conform schemei JITA  „Classification System of Library and 
Information Science”, aplicată în Repozitoriul digital eLIS -  e print in Library & Information Science:  
 
•Biblioteconomie și științe ale informării: aspecte teoretice și generalități 
•Utilizarea și sociologia informației 
•Utilizatori, alfabetizare și lectură 
•Colecții ale bibliotecilor. Resurse informaționale 
•Industrii și politici editoriale. Proprietate intelectuală. Drept de autor 
•Management de bibliotecă 
•Devenire profesională. Formarea profesională de bază și continuă a personalului din biblioteci 
•Surse și suporturi de informație. Canale de difuzare 
•Servicii informaționale 
•Servicii de bibliotecă de bază  
•Spații funcționale de bibliotecă 
•Tehnologii informaționale de bibliotecă 

 

Structura 
Colecții clasificate pe următoarele subiecte: 
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Funcționare NTR Mold-LIS 

Documente de 
reglementare 

Conceptualizare 

Lansare 

1 
Arhivare 

Monitorizare  

2 
Colaborare SNB 

Consolidarea 
comunității 
bibliotecare 

3 
Diseminarea 
informației 

Impact 

4 



Publicare în Repozitoriu 

 Colaborare cu Centrele Biblioteconomice 
Naționale/Muncipale/Departamentale/Raionale 

 

 



Statistică la zi 

Itemi Număr 

                  

Vizite 

1625 

Articole  

arhivate 

  

210 

Căutări  2388 



Dezvoltare, Colaborare, Impact 

NTR Mold-LIS asigură o componentă 
esențială a comunicării științifice în 
domeniu  

Necesitatea implementării acestui 
sistem permite diseminarea și accesul 
nerestricționat la informația științifică 
de specialitate.  

Impactul repozitoriului este orientat 
spre schimbul de cunoștințe, creșterea 
productivității și vizibiltatea în mediul 
internațional. 



MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE 

 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

Direcția Dezvoltare și Cercetare în  
Biblioteconomie și Științe ale Informării:  

 tel. 022-24-00-70 
Email: dbiblio@bnrm.md 
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