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Pentru Biblioteca uiversitară bălţeană secolul XXI  

este secolul marilor schimbări, al modernizării profesiei,   

în primul rînd, deoarece bibliotecarul trebuie să fie foarte 

bine pregătit pentru a face faţă provocărilor actuale şi

capabil pentru a se integra rapid, ca element inerent, în 

Societatea Informaţiei. 

Astăzi bibliotecă universitară nu este apreciată doar

pentru realizările de moment  ci şi pentru proiectele

imediate, ce aduc un plus de valoare prin eficientizarea 

tuturor aspectelor de activitate infodocumentară. 
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MISISQ

(01/12/2013 - 30/11/2016) 

Timp de trei ani Biblioteca Ştiinţifică USARB 

a participat în Programul Tempus, Proiectul

MISISQ Servicii Informaționale Moderne

pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor.  

Implementarea acestuia, în parteneriatul

a 7 biblioteci universitare din R. Moldova, a 

contribuit la :



 Crearea şi menţinerea spaţiului informaţional academic unic -

catalogul partajat ALEPH pe platforma EX LIBRIS PRIMO cu

asigurarea unei singure căutări, inclusiv în bazele de date  

abonate de bibliotecile Consorţiului ; 

 Asigurarea funcţionalităţii Modulelor de Achiziţie, Catalogare şi

Circulaţie în softul ALEPH; 

 Dezvoltarea Repozitoriului Instituţional Open Recearch Archive -

ORA USARB  ca sursă de informare,  cu mari contribuţii la 

creşterea vizibilităţii universitare în spaţiul educaţional naţional

şi mondial; 

 Implementarea noilor servicii informaţionale în sprijinul

procesului de studiu şi cercetare universitară;   

 Redactarea conţinutului Cursului Bazele Culturii Informaţiei,  în

vederea identificării, localizării şi utilizării resurselor informaţio-

nale naţionale şi internaţionale; 



MODERNIZAREA SERVICIILOR BIBLIOTECILOR 

UNIVERSITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Din aprilie 2016  bibliotecarii USARB participă în Proiectul

,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica

Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în

domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în

parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, 

Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania

din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. 

Proiectul va finaliza  în noiembrie 2019. 

Scopul acestui proiect este consolidarea capacităţii bibliotecarilor

şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de 

învăţământ superior.  În cadrul Proiectului sunt organizate

instruiri,  ateliere de lucru, traininguri la Chişinău, Biblioteca

Ştiinţifică ASEM  şi şcoli de vară peste hotare.  

Bibliotecarii universitari din  Moldova  vor fi  mai bine 

pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de 

bibliotecă, astfel  influenţând calitatea învăţământului

superior şi a cercetării.



Proiectul Erasmus+ al Uniunii Europene

Consolidarea Capacităților în domeniul învăţământului

superior. Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: 

modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus 

prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea

bibliotecilor (LNSS)

O altă oportunitate de a îmbunătăţi calitatea produselor şi

serviciilor, dezvoltarea şi extinderea de competenţe noi, abilităţi de 

comunicare şi pregătirea continuă pentru a ţine pasul cu noile

schimbări este participarea în Proiectul Erasmus+ 

Proiectul se implementează cu suportul financiar al Uniunii

Europene.

Termen - 36 luni (15.10.2015-14.10.2018). 



PARTENERI

ARMENIA:

Academia de Administrare Publică a Republicii Armenia (PAARA) – coordinator

Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov din Erevan

Universitatea de Stat din Goris

BELARUS

Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus

Universitatea de Stat din Belarus

Universitatea Tehnică de Stat din Brest

Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno

http://paara.am/en/lnss-project/
http://brusov.am/en/student-life/evs/capacity-building-higher-education-projects/lnss
http://studyinarmenia.org/library
http://www.pac.by/ru/biblioteka/erasmus
http://www.bsu.by/en/main.aspx
http://en.bstu.by/index.php/en/international/projects-2/library-network-support-services-lnss
http://grsu.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=15863:servisy-po-podderzhke-bibliotechnoj-seti-modernizatsii-bibliotek-armenii-moldovy-i-belarusi-putem-razvitiya-bibliotechnykh-kadrov-i-reformirovaniya-bibliotek&Itemid=489&lang=ru


 REPUBLICA MOLDOVA

 Academia de Administrare Publică

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 PARTENERI DIN UNINEA EUROPEANĂ

 Institutul de Tehnologii din Limerick – Irlanda

 Universitatea Transilvania, Braşov – România

 Universitatea din Creta – Grecia

 The Pyramid Group – Germania

 PARTENERII ASOCIAȚI

Consorțiul Bibliotecilor electronice din Armenia 

Consorţiul REM -Resurse electronice pentru Moldova

Biblioteca Națională din Belarus

http://www.aap.gov.md/biblioteca/article/library-network-support-services-lnss
http://libruniv.usarb.md/
http://mislibsrv.lit.ie/
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/library&
http://www.en.uoc.gr/international-relations/international-networks/erasmus.html
http://thepyramidgroup.biz/pyramid-international/


OBIECTIVE GENERALE 

 Consolidarea și modernizarea bibliotecilor, îmbunătățirea competențelor și

abilităţilor personalului de bibliotecă din Armenia, Moldova și Belarus prin

dezvoltarea unor biblioteci inovatoare - sprijin pentru educație și instruire

continuă; 

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului de bibliotecă axat pe

îmbunătăţirea standardelor și performanței bibliotecare în Armenia, Moldova și

Belarus, astfel încât să se îmbunătăţească calitatea serviciilor de bibliotecă și de 

învățământ superior în general, să sporească relevanța acestora pieţei forței de 

muncă.

 Menţinerea unui parteneriat Biblioteca din reţea (LNSS) pentru viitoarea

diseminare, durabilitate și exploatare a rezultatelor proiectului, atât la nivel

național cât și în regiunea Parteneriatului Estic pentru schimbul de cunoștințe, 

experiență, formare și expertiză.



OBIECTIVE SPECIFICE :

Modulul 1. Biblioteci şi terminologie de bibliotecă.

Modulul 2. Marketing pentru bibliotecari.

Modulul 3. Managementul în biblioteci.

Modulul 4. Cultura Informaţiei.

Modulul 5. Servicii inovative on-line pentru bibliotecile

secolului 21.

Modulul 6. Biblioteca electronică.

Modulul 7. Acces la Biblioteci pentru utilizatorii cu nevoi

speciale.

Modulul 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă.
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DEZVOLTAREA ŞI DURABILITATEA 

PROIECTULUI 

 În The Chronicle of Higher Education (20 0ctombrie 2006)  a 

fost dat un răspuns plecând de la înţelegerea durabilităţii şi 

sustenabilităţii drept capacitatea instituţiilor de a satisface

nevoile generaţiilor viitoare. 

 Din punctul de vedere al Proiectului Biblioteca din Reţea

(LNSS), va îndeplini condiţiile durabilităţii:  informare, schimb

de experienţă, instruire şi consultanţă în domeniul dezvoltării

durabile, asistenţă tehnică,  facilitatarea  procesului LNSS,  

acces şi participare la procesul de dezvoltare durabilă la nivel

naţional şi internaţional. 

 Biblioteca din Reţea (LNSS) pentru Biblioteca Ştiinţifică USARB 

reprezintă:
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DEZVOLTAREA ŞI DURABILITATEA 

PROIECTULUI 

Un nou mod de a-şi planifica, dezvolta şi asigura 

calitatea serviciilor;

 Imagine clară privind modernizarea Bibliotecii, îmbu-

nătățirea competențelor și abilităților personalului;

Soluţii locale de realizare a Modulelor curriculare; 

Un diagnostic multimodular;

Un plan de acţiune de durată orientat spre dezvoltarea

durabilă. 



CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR 

INSTITUŢIONALE
Proiectul va elabora un  produs nou a  9 biblioteci universitare din 

Europa de Est privind managementul durabil, realizarea viziunii privind

Biblioteca durabilă în reţea, obiectivele de dezvoltare pe termen lung, 

definirea politicilor, planurilor strategice şi acţiunilor de dezvoltare. Astfel, 

accentul se va pune pe consolidarea capacităţilor fiecărei instituţii

bibliotecare.

În acest sens, pentru realizarea Modulelor au fost create  grupuri

de  lucru cu suportul şi expertizarea internaţională europeană. 

Sustenabilitatea moduleleor presupune abordarea în complex a 

subiectelor, problemelor cu care se confruntă o bibliotecă şi anume

adoptarea politicilor integrate de soluţionare a problemelor de mediu, 

economice şi sociale.
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ACTIVITĂŢI   2016 - 2017:  

1.  Participarea în acţiunea de lansare a Proiectului Biblioteca din 

Reţea (LNSS) la Braşov, România din martie, 2016. Din acest moment 

proiectul  este asociat  cu existenţa unei nevoi în cadrul fiecărei Biblioteci 

universitare partenere şi în aceslaşi timp este şi un răspuns  şi  o  viziune 

nouă de  creare și întreținere a unei Rețele de Servicii de suport în Țările 

Parteneriatului Estic,  care ar urma să transforme bibliotecile în unele 

moderne, relevante și accesibile.

2.Oportunitatea instruirii a 33 de bibliotecari universitari bălţeni în 

cadrul  Trainingului ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru

scopuri specifice, 4-5 aprilie 2016, cu 5 module: Engleza pentru scopuri

specifice (biblioteci, terminologie de bibliotecă şi

acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie

şi practică, crearea strategiilor de senzibilizare pentru toţi studenţii şi

utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; 

Managementul esential şi formarea aptitudinilor pentru bibliotecari, 

precum standardele internaţionale de IFLA, ISO, Biblioteca Congresului, 

NISO; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de studiere a utilizatorilor; 

Biblioteca Electronică.



3. Participarea la Trainigul din 22 august - 2 septembrie 2016  de la 

Limerick,  Irlanda. Echipa din Moldova a elaborat Proiectul Strategiei

de marketing: National Awareness Day (Ziua naţională de sensibili-zare

a opiniei publice privind rolul bibliotecii în societate); Analiza SWOT a 

bibliotecii universitare şi a Zilei Naţionale de sensibilizare... ;  Iniţierea

proiectului Curriculumul-ui unui modul de instruire a bibliotecarilor, 

Biblioteca Ştiinţifică USARB fiind responsabilă de Modulul 8. Politica

de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii; Vizita la Biblioteca universitară

a Institutului Tehnologic din Limerick şi Şcoala de Artă şi Design din 

Limerick.



4. În 16 decembrie 2016  a avut loc ședința de monitorizare

a Proiectului de către Oficiul Erasmus+   din R.Moldova,  în cadrul

căreia a fost prezentată comunicarea Proiectul LNSS -Erasmus 

+ : realizări şi impact,  specificînd implementarea unor aspecte

din pachetele de lucru ale Proiectului.

5. Anul 2017 a debutat cu elaborarea şi prezentarea

Curriculei Modulului nr. 8 , considerat nucleul oricărei schimbări

în bibliotecă, racordat la cele mai avansate politici din ţările

europene.  Trainingul Modului Pilot nr. 8 ,,Politica de Dezvoltarea

a Colecţiilor de bibliotecă”  a  avut loc la 10 februarie 2017, la 

care au participat 21 de bibliotecari universitari, care au înţeles

valoarea de netăgăduit a colecţiilor bibliotecare şi necesitatea

de a elabora o Politică de dezvoltare a colecţiilor în vremurile

de criză prin care trecem. 





DURABILITATEA/SUSTENABILITATEA PROIECTULUI ŞI 

IMPACTUL ACESTUIA ESTE GARANTAT

 Managementul Bibliotecii Ştiinţifice condiţionează capacitatea de a implementa

cele 8 Module ale Proiectului, compatibilizate cu reperele internaţionale.

 Biblioteca Ştiinţifică este deschisă câtre comunitatea academică şi

biblioteconomică,  participă la actualizarea cunoaşterii, la modernizarea serviciilor

şi produselor bibliotecare pentru susţinerea educaţiei, cercetării, asfel sporindu-

şi impactul asupra comunităţii.

 Proiectul este valorificat de bibliotecarii universitari şi promovat prin activităţi

directe, prin materiale de informare şi diseminare pe website-ul Bibliotecii

Ştiinţifice cît şi a website-ului de proiect al coordonatorului -Academia de 

Administrare Publică a Republicii Armenia (PAARA), pe reţelele sociale,  prin

studii şi sesiuni de diseminare a bunelor practici.

 Modulele propuse de  Proiect vor fi dezvoltate şi diseminate tuturor colegilor. 

Vom promova şi implementa noi metode de instruire profesională, învăţare pe tot 

parcursul vieţii, modernizînd cunoştinţele şi deprinderile profesionale la locul de 

muncă. Comunitatea bibliotecară va fi mai pregătită la schimbările mediului intern 

şi extern, implementând programe strategice de  formare profesională continuă, 

însuşind facilităţile oferite de tehnologiile moderne.

http://paara.am/en/lnss-project/


MULŢUMESC!

e-mail:valeandrew@gmail.com


