
REPOZITORIUL NAȚIONAL TEMATIC – NRT MOLDLIS 

Coordonator de proiect Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

Perioada de derulare    2019 – prezent 

Scopul proiectului Crearea şi gestionarea unui sistem fiabil de arhivare (depozitare) 

centralizată a rezultatelor intelectuale în domeniul Biblioteconomiei și 

Științelor ale informării pe termen lung, accesibil pentru oricine, oriunde 

și oricând. 

Obiectivele proiectului 1) asigurarea transparenței și amplificarea comunicării profesionale; 

2)  creșterea numărului de citări a publicațiilor 

cercetătorilor/specialiștilor în domeniu;  

3) promovarea imaginii domeniului și cercetătorilor în mediul 

informațional global;  

4) sporirea competitivității, vizibilității și impactului rezultatelor 

activității de cercetare în domeniul biblioteconomiei și științelor 

informării la nivel național şi internațional;  

5) lărgirea și facilitarea accesului publicului interesat la colecția de 

specialitate în formatul online, în mod deosebit a personalului de 

specialitate;  

6) fundamentarea unui sistem fiabil și accesibil de analiză bibliometrică 

(a publicațiilor în domeniul biblioteconomiei și științelor informării 

din Republica Moldova. 

Potențialii benefifiari / 

grupul-țintă 

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării 

din Republica Moldova reprezintă o arhivă electronică deschisă, 

cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea 

acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de 

cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul 

Biblioteconomie și Științe ale Informării. Instrumentul a fost conceput ca 

fiind unul la dezvoltarea căruia participă întreg Sistemul Național de 

Biblioteci, cu cele mai reprezentative lucrări în domeniu. 

 

Manager de proiect Vera Osoianu, director adjunct 

 

Sursa de finanțare Bugetul de stat 

Subdiviziunile 

executoare 

Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării 

 

Rezultatele proiectului  Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a 



Repozitoriului Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale 

Informării ‒ NRT MoldLIS;  

 Elaborarea ghidului de arhivare a documentelor în Repozitoriu; 

 Instalarea Dspace-ului; 

 Selectarea publicațiilor BNRM în format electronic pentru arhivarea 

lor în Repozitoriu; 

 Elaborarea abstractelor și arhivarea documentelor. 

 

Promovarea 

proiectului 

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării 

din Republica Moldova. Disponibil: 

https://clubbib2.wordpress.com/2020/03/20/repozitoriul-national-tematic-

in-biblioteconomie-si-stiinte-ale-informarii-din-republica-moldova/ 

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat Repozitoriul Național 

Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica 

Moldova . Disponibil: http://www.bnrm.md/. 
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