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Project Modernization of academic library services in Moldova, Project number 

CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019. 

 

 

Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova  

Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019. 

 

 

Working group meeting 19.09.16, ASEM 
Participants: Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, 

Angela Repanovici, Ane Landøy 
Meeting Minutes 

 

Întâlnirea de lucru a grupului 19.09.16, ASEM 
Participanți: Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi, 

Angela Repanovici, Ane Landøy 
Proces verbal 

 
Status for the project:  
The project has done all of the planned activities 
so far. The project report was good and delivered 
before due date. For the time being the project is 
working with the strategies and with the English 
learning.  

Planned events for 2017:  
 

 Workshop 4: Chisinau, February, 13.-16. 

On information literacy, presentations 

will be held by Angela, Serap Kurbanoğlu, 

person from ASEM and maybe a person 

from University of Bergen. 

 Workshop 5: ASEM can decide when this 

should be arranged. It is not planned 

attendance from international experts.  

 Study trip, Norway: Ane is still organizing 

with the travel agency for tickets et 

cetera. The study trip will be arranged 

within the range of May, 8.-12. (exact 

dates will come).   

 Workshop 6: Will probably be arranged 

during the study trip in Norway (Ane will 

discuss this with Bård/SIU). On 

bibliometrics, Angela and/or Susanne 

Mikki (University of Bergen) will present.  

 Summer school: July, Galati 

 
Starea lucrurilor în proiect: 
Proiectul a realizat toate activitățile planificate 
până în prezent. Raportul proiectului a fost bun și 
livrat înainte de data scadentă. Pentru moment 
activitățile proiectului se axează pe elaborarea 
strategiilor și învățarea limbii engleze. 

Evenimente planificate pentru anul 2017: 
 

 Workshop nr. 4: Chișinău, 13-16 
februarie. Tema „Cultura informației”, 
prezentările realizate de experții prof. dr. 
Angela Reppanovici, prof. dr. Serap 
Kurbanoğlu, o persoană de la ASEM și 
poate, o persoană de la Universitatea din 
Bergen. 

 Workshop nr. 5: ASEM poate decide când 
acesta va avea loc și formatul acestuia. 
Nu este planificată participarea 
experților internaționali. 

 Vizita de studiu, Norvegia: Ane Landøy 
este în proces de organizare cu agenția 
de turism pentru bilete și alte momente. 
Vizita de studiu va fi aranjată în intervalul 
8-12 mai (datele exacte vor fi stabilite 
mai târziu). 

 Workshop nr. 6: Va fi, probabil, organizat 
în timpul vizitei de studiu în Norvegia 
(Ane Landøy va discuta acest lucru cu 
Bard/SIU). Tema bibliometria va fi 
prezentate de prof. dr. Angela 
Repanovici și / sau Susanne Mikki 
(Universitatea din Bergen). 

 Școala de vara: iulie Galați. 
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 Conferences (5 persons from the project can 

attend each conference): 

o QQML (Limerick, May, 23.-26.) – 

looking for a possible Russian 

conference that could replace 

this 

o IFLA (Wrocław, August, 19.-25.) 

o ECIL (France, October) – decide if 

the project should present a 

paper  

 Working group meeting in February 

 Working group meeting in September in 

Brasov, in connection with ABR annual 

meeting 

Budget and money transfer:  
 

 Budget seems to be sufficient, but if 
there is a need we will discuss it. By the 
end of 2016 the project will have used 
approximately 25 % of the total budget.  

 Ane will not attend this year’s ECIL 
conference and this money will be 
transferred to ASEM. ASEM have to tell 
Ane/UiB if they would need this money 
before October, or if it could wait to the 
next regular transfer.  

 Some of the money for 2017 will be 
transferred from UiB at the start of the 
year. The rest will be transferred when 
SIU transfers the money for the project 
for 2017. 

 

 
Study trip, Norway:  
 
The rectors will participate on the study trip. To 
keep expenses down the library directors have to 
share double rooms at the hotel.  Natalia and 
Angela will also attend the study trip. 
 
 

 

 

 
 

 Conferințe (5 persoane din proiect pot 
participa la fiecare conferință: 

o QQML (Limerick, Irlanda 23-26 
mai) - în căutarea unei posibile 
conferințe din Rusia, aceasta ar 
putea fi înlocuită); 

o IFLA (Wrocław, Polonia, 19-
25august); 

o ECIL (Franța, octombrie) – se va 
decide dacă proiectul ar trebui să 
prezinte comunicare și 
publicație; 

 Întâlnirea anuală de proiect, luna 
februarie; 

 Întâlnirea anuală de proiect în 
septembrie la Brașov, în cadrul reuniunii 
anuale ABR. 

Buget și transferul de bani: 
 

 Bugetul pare să fie suficient, dar în cazul 
în care există o nevoie vom discuta. Până 
la sfârșitul anului 2016, proiectul va 
utiliza aproximativ 25% din bugetul total. 

 Ane Landøy nu va participa la conferința 
ECIL din acest an și acești bani vor fi 
transferați la ASEM. ASEM trebuie să-i 
anunțe UIB în cazul în care ar avea 
nevoie de acești bani înainte de luna 
octombrie, sau în cazul în care s-ar putea 
aștepta următorul transfer conform 
graficului. 

 O parte din bani pentru 2017 vor fi 
transferați de la UIB la începutul anului. 
Restul va fi transferat atunci când SIU va 
transfera la UIB banii pentru proiect 
pentru anul 2017.  

Vizita de studiu, Norvegia: 
 
Rectorii vor participa la vizita de studiu. Pentru a 
menține cheltuielile la nivelul planificat directorii 
bibliotecilor trebuie să împartă camerele duble la 
hotel. Natalia Cheradi și Angela Repanovici vor 
participa, de asemenea, la vizita de studiu. 
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Electronic resources and databases:  
 
The project has applied for 440 000 NOK for 2017 
to purchase electronic resources and databases, 
and in addition comes the yearly 150 000 NOK 
budget item for this purpose. The consortium 
would have to do a good calculation of what the 
libraries needs and decide together which 
resources should be purchased. ASEM has a 
proposal to purchase Scopus.  
 
There will be a conference for another 
consortium at ASEM in November (The General 
Assembly EIFL http://eifl.org/), where vendors 
will attend, and this could be an opportunity to 
negotiate with different vendors.  

 

 
Resurse și baze de date electronice: 
 
Proiectul a solicitat 440 000 NOK pentru anul 
2017, pentru a achiziționa resurse electronice și 
baze de date, precum și 150 000 NOK în plus 
pentru fiecare an bugetar în acest scop. 
Consorțiul ar trebui să facă o analiză minuțioasă 
de care resurse au nevoie bibliotecile și să decidă 
împreună ce resurse ar trebui să fie achiziționate. 
ASEM are o propunere de a cumpăra Scopus. 
 
În noiembrie 2017 va avea loc conferință The 
General Assembly EIFL http://eifl.org/, găzduită 
de Consorțiul REM. În cazul în care va participa 
diferiți furnizori, acest lucru ar putea fi o 
oportunitate de a negocia cu vendorii. 

 

 

 

http://eifl.org/
http://eifl.org/

