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IMPACTUL RAPORTULUI DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI SERVICIUL 

EDITORIAL ASUPRA MEDIULUI ACADEMIC ȘI A SOCIETĂȚII 
 

Viața cotidiană oferă diferite surprize, condiționate de dezvoltarea continuă a 

mediului înconjurător. În acest context, suntem mereu tentați de a merge umăr la umăr 

cu modernizarea intelectuală și tehnologică. Pentru aceasta este nevoie de studii și 

investigații continue. O societate nu poate progresa fără un  spațiu informațional, 

educațional și cultural. Un sprijin eficient în acest sens este Biblioteca, care dezvoltă şi 

promovează suportul informațional. În ciuda impedimentelor economice și 

organizaționale cu care se confruntă, actualmente, spațiul bibliotecar, specialiștii 

Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice (BRTȘ) depun efort, cunoștințe și dăruire 

pentru a face față tuturor provocărilor. Prin felul lor activ de a fi, mereu sunt în căutarea 

oportunităților de creștere, de instruire continuă, de colaborărilor interbibliotecare și 

internaționale.  

Bibliotecarii BRTȘ sunt receptivi, binevoitor și stăpâni pe lucrul lor. Mereu ne 

frapează cu surprizele ce constau în organizarea expozițiilor și alte evenimente cu 

prilejul diferitelor sărbători, sunt specialişti de înaltă calificare și responsabilitate.  

Omenia stă în capul mesei, pe parcursul anilor chiar am reuşit să creez relații atât 

profesionale, cât și personale cu majoritatea personalului BRTȘ, dar și prieteni adevărați, 

lucru mai rar auzit în zilele noastre.  

Biblioteca este un spaţiu public, o infrastructură intelectual-informaţională 

deschisă studierii, cercetării, comunicării și inovării. Biblioteca are rolul său esențial ce 

ține de cooperarea productivă și eficientă între domeniul academic și mediul de afaceri. 

Așadar, biblioteca este instituția care asigură relația dintre știință și societate prin 

intermediul instrumentelor moderne de dezvoltarea și implementare a comunicării 

științifice.  

În calitate de redactor-șef, nu pot să nu menționez faptul că biblioteca este într-o 

dependență directă cu tipografia, fără care nu poate exista, deoarece multe monografii, 

reviste, teze, studii etc.  reprezintă produsul final nemijlocit al Serviciului Editorial. 

Colaborarea BRTȘ cu Complexul Editorial al INCE a fost, este și va fi foarte 

valoroasă, în ideea că rețeaua de biblioteci are tangențe directe cu societatea, iar 

producția finală a tipografiei este diseminată, în special, prin intermediul bibliotecilor. 

După cum au menționat și colaboratorii BRTȘ, existența și funcționarea  tipografiei 

instituționale este un avantaj pentru toți. În acest context, toate lucrările editate la 

Serviciul Editorial al INCE sunt distribuite BRTȘ a INCE. Colaborarea personală a mea 

cu BRTȘ este una productivă care contribuie semnificativ la completarea și 

sistematizarea fondului bibliotecar. BRTȘ menționează că, în ultimii 5 ani, pe această 

cale, au fost achiziționate peste 160 de volume de lucrări științifice.  

Cooperarea reciprocă a avut succes, astfel prin aprobarea „Politicii Editoriale”, 

revista „Economie și Sociologie” a fost declarată ,,Publicație științifică cu Acces 

Deschis”. Acest eveniment promovează rezultatele științifice și sporește vizibilitatea atât 

a revistei, cât și a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice și a Institutului Național 

de Cercetări Economice.  
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Meritul bibliotecarilor BRTȘ rezidă și în faptul că revista științifice-practică 

,,Economie și Sociologie” a fost înregistrată într-un șir de baze de date internaționale 

importante.  Bibliotecarii sunt acei care redactează referințele bibliografice incluse în 

lucrările științifice care se publică în revistele institutului.  

În general, bibliotecarul este un suport absolut necesar nu doar pentru mediul 

academic, ci și pentru întreaga societate, inclusiv mediul de afaceri prin  suportul acordat 

societății și satisfacerea nevoile informaționale, este un intermediar între cunoștințe și 

societate implicat în diseminarea rezultatelor științifice ale cercetătorilor INCE și a altor 

beneficiari. Bibliotecarul are o misiune culturală generoasă, mereu este în căutarea noilor 

căi și metode de oferire a tezaurului intelectual disponibil, activitatea cărora este 

complexă și minuțioasă, care necesită cunoştinţe multilateral dezvoltate în domeniul 

bibliografic și devotament. 

Pentru a oferi servicii și produse de calitate, BRTȘ întreprinde diverse acțiuni 

prin care identifică nevoile și așteptările utilizatorilor, atât din punct de vedere al 

conținutului, cât și al ingeniozității de prezentare a acestora. 

Bravo, BRTȘ! Meritați toate laudele, rezultatele voastre au adus roade mari pe 

parcursul celor 50 de ani de activitate.   

Va doresc în continuare multă sănătate, inspirație, ambiție și oportunități de 

a ne uimi cu surprize frumoase!  
 

Cu deosebit respect, 

Iulita Bîrcă, cercetător științific, 

Redactor-șef, Serviciul Editorial, INCE 


