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OMAGIU JUBILIAR LA 50 ANI DE EXISTENȚǍ 

A BIBLIOTECII REPUBLICANE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE (BRTȘ) 

 

Realizǎrile Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ) din Republica 

Moldova este răspunsul provocărilor sale de-a lungul celor 50 de ani de existenţă.  

Succesul instituțional este direct legat de realizările efective ale capitalul 

uman: bibliotecarii, care au avut ȋn vedere dezvoltarea proprie și instruirea lor 

continuă, creativitatea, oferirea de servicii de calitate, servicii inovative prestate ȋn 

deplină consonanță cu tehnologiile informaționale și cerințele actuale.  

Performanțele obținute ȋn realitatea nemijlocită și capacitatea de a oferi o 

viziune profundă asupra obiectivelor fundamentale ale acestei instituții sunt 

concretizate ȋn: publicații, achiziția de publicații, schimbul de publicații, donațiile de 

publicații, colecțiile de bibliotecă, publicații bibliografice,  popularizarea colecțiilor 

brevetate și a inventatorilor, permisibilitatea și accesul la bazele de date naţionale și 

regionale de cercetare, expertiză și documentare, conservarea și valorificarea 

rezultatelor științifice instituționale, activității științifice; promovarea colecțiilor, 

organizarea de activități și de evenimente de genul: expoziții cu caracter tematic, 

întâlniri cu inventatori, ore informative și seminarii de ordin  practic pentru studenți 

și elevi care au drept scop orientarea acestora în procesul lor de formare profesională. 

Observǎm o intensǎ  activitate de cercetare, de selectare și de căutare a 

informației despre invenții, mărci comerciale, design industrial și alte obiecte de 

proprietate intelectuală, publicarea de invenții create în Republica Moldova, 

produsele şi serviciile informaţionale, crearea unui sistem propriu de protecție  a 

proprietăţii intelectuale concretizat ȋn existența bazelor economice sustenabile pentru 

inventatori și creatori, elaborarea de cercetări bibliografice,  lansarea de produse și 

servicii electronice pentru utilizatori, în special pentru comunitatea academică, 

valorificarea rezultatelor științifice instituționale.   

Desigur lista realizărilor continuă.  

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a înregistrat un curs ascendent și a 

dovedit prin însăşi realizările sale din domeniul culturii, domeniul ştiinţific, 

domeniul educațional și tehnologic faptul cǎ reprezintǎ o sursă de cultură, de 

informare, de educare și inovare. 

Colaborarea personalǎ cu BRTȘ a fost mereu benefică și eficientă. 

Bibliotecarii au fost ȋntotdeauna binevoitori, doritori de a împărtăși tezaurul 

lor cu cititorul, oglindind  devotamentul și dragostea lor ȋn tot ceea ce fac. 

Suntem alături de dumneavoastră la acest jubileu de 50 de ani ai Bibliotecii 

Republicane Tehnico-Științifice din Republica Moldova.  

Vă felicităm și vă dorim multă sănătate, prosperitate, putere de muncǎ și multe 

realizări ȋn anii următori. 

La mulți ani! 

 

Cu mult respect și aleasǎ considerație, 

Mariana Rodica ṬḮRLEA, Conf. univ. dr., 
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