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11 aprilie 2013 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Deschiderea şedinţelor proiectului.  

2. Cercetările realizate. Situaţia în Republica Moldova. 

3. Discuții şi planificarea pentru anul 2013, bazate pe cercetare. Diseminare. Comunicare. 

4. Software-ul Repozitoriului Instituțional. Situaţia în Republica Moldova. 

5. Diseminarea şi comunicarea rezultatelor proiectului. 

6. Recomandări şi sugestii privind Curriculumul „Cultura Informaţiei”. 

 

1. Deschiderea şedinţelor proiectului.  

A deschis şedinţa Ane Landøy, coordonator de proiect. A salutat participanţii la şedinţa de 

proiect. A menţionat că procesele verbale ale reuniunii vor fi realizate de către Natalia Cheradi şi 

Karin Rydving. Liliana Rogozea, prorector, profesor universitar a salutat echipa proiectului din 

partea Universităţii Transilvania din Braşov.  

Au fost acordate interviuri pentru postul local Radioteleviziunea Nova, Emisiunea „Student 

Show” (Liliana Rogozea, Silvia Ghinculov, Ane Landøy, Ole Gunnar Evensen)    

http://www.novapress.ro/video/student-show-17-aprilie.html 

 

2. Cercetările realizate. Situaţia în Republica Moldova. 

Angela Repanovici a prezentat rezultatele cercetării „Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru 

utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova”, care s-a 

desfăşurat în perioada ianuarie – martie 2013. Scopul studiului a fost de a identifica rolul 

bibliotecii în dezvoltarea abilităţilor în cultura informaţiei ale studenţilor, cadrelor didactice, 

cercetătorilor şi de a studia necesităţile de educare ale consumatorilor în noul context 

informaţional. La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. Astfel, chestionarul a 

fost aplicat la 20 specialităţi din ASEM. În calitate de instrument al cercetării a fost utilizată 

metoda anchetei în baza chestionarului on-line SurveyMonkey. Eşantionul a fost reprezentativ, 

însă este nevoie să validăm datele şi să argumentăm structura eşantionului şi relevanţa datelor. 

Chestionarul a fost tradus în limba rusă, astfel asigurând participarea şi studenţilor din grupele cu 

studierea în limba rusă. N-au participat la sondaj studenţii din anul IV, Facultatea Drept şi anul 

III de studii, reprezentat de 5,18%, care la momentul desfăşurării chestionării, realizau practica 

de licenţă. Studenţii ASEM în mare parte au PC-uri proprii. EBSCO este baza de date ceea mai 

utilizată pentru căutarea informaţiilor. În general, interesul pentru repozitorii instituționale este 

http://www.novapress.ro/video/student-show-17-aprilie.html
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în creștere. Cercetătorii ASEM sunt informaţi suficient privind Accesul Deschis. 61% la sută 

dintre respondenţi au manifestat interes pentru cursul Cultura Informaţiei. Proprietatea 

intelectuală şi dreptul de autor sunt în zona intereselor utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. 

Echipa de la ASEM este mulţumită de rezultatele obţinute de la studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi, dar nu este satisfăcută de rezultatele obţinute de la cercetători. S-a remarcat 

perspectiva de gen a cercetării. S-a propus replicarea acestui studiu după ce va fi implementat 

cursul „Cultura Informaţiei” pentru a compara rezultatele. 

 

3. Discuții şi planificarea pentru anul 2013, bazate pe cercetare. Diseminare. Comunicare. 

Silvia Ghinculov a menţionat că ASEM a intrat în perioada schimbărilor majore în această 

perioadă în legătură cu trecerea la autofinanţare. Biblioteca este o subdiviziune care implică 

cheltuieli considerabile pentru întreţinere. Proiectul constituie o finanţare suplimentară pentru 

bibliotecă şi va sprijini introducerea noilor servicii informaţionale. Proiectul oferă un plus de 

valoare pentru bibliotecă. Conducerea ASEM este interesată în realizarea obiectivelor proiectului 

şi susţine alinierea acesteia la standarde ridicate de calitate. Au fost identificate activităţi care vor 

fi realizate în cadrul proiectului. Cursul de Cultura Informaţiei trebuie oferit tuturor segmentelor 

de utilizatori din ASEM. S-a convenit la perioada organizării cursului: primul sau al doilea 

semestru, în dependenţă de aprobarea în cadrul instituţiei. A fost sugerată integrarea cursului 

„Cultura Informaţiei” în cadrul cursului de Informatică.  

 

4. Software-ul Repozitoriului Instituţional. Situaţia în Republica Moldova. 

Angela Repanovici a prezentat rezultatele Studiului comparativ al softurilor destinate dezvoltării 

depozitelor digitale. S-a referit la platforme software depozite digitale, caracteristici, analiza 

comparativă şi modele; Scheme structurale (organigrame) utilizate pentru indexarea 

documentelor şi regăsirea rapidă a informaţiei într-un sistem integrat; analiza comparativă a 

schemelor structurale, definirea algoritmului adecvat aplicaţiei particulare din cadrul proiectului; 

analiza comparativă a sistemelor de depozitare.  

 

A concluzionat următoarele:  

a) Cazul unei instituţii care este interesată în crearea unui depozit digital care să conţină lucrări 

de cercetare şi disertaţii produse de studenţi şi comunitatea academică, cel mai indicat sistem 

este DSpace, deoarece acesta reprezintă în mod implicit comunităţi (departamente ale 

universităţii, de exemplu) şi colecţii (ex. lucrări şi disertaţii), fluxul de lucru legat de depunere 

este suportat de utilizator;  
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b) Cazul unei instituţii care este interesată în publicarea conţinutului său digital într-o formă 

simplă şi în limite stricte de timp. În plus, instituţia intenţionează să integreze interfeţele web ale 

BD la un portal tip pagină web, cel mai indicat sistem este EPrints, deoarece separă prezentarea 

de stocare, acestea nu depind de anumite standarde de metadate şi furnizează interfeţe web 

simple pentru depunere şi prezentare de documente şi metadate;  

 

c) Cazul unei instituţii care este interesată în digitizarea colecţiilor din biblioteci, arhive, muzee 

şi găzduirea acestora într-un singur sistem de bibliotecă digitală. Instituţia are resurse umane, 

timpul necesar pentru adaptarea sistemului şi dezvoltarea suplimentară de module. Cea mai mare 

prioritate o constituie suportul pentru prezervarea publicaţiilor, folosirea de multiple standarde 

de metadate şi diferite formate de conţinut digital. În acest caz, cel mai indicat sistem este 

Fedora, deoarece furnizează o arhitectură modulară, care poate fi foarte uşor adaptată. Deşi nu 

furnizează interfeţe web uşor de utilizat şi nici funcţionalitatea nu e uşor de construit, totuşi este 

cea mai bună alegere pentru a găzdui multe colecţii şi diferite materiale;  

 

d) Cazul unei instituţii care este interesată în publicarea electronică a cărţilor într-un sistem de 

bibliotecă digitală adaptabilă şi simplu de folosit, cel mai indicat sistem este Greenstone, 

deoarece este simplu să reprezinţi cărţile în mod ierarhic, utilizând tabla de conţinut, în timp ce 

este posibilă căutarea full text pe capitole.  

 

Deci, pentru crearea unui depozit digital care să conţină lucrări de cercetare produse de 

comunitatea academică şi publicarea conţinutului digital într-o formă simplă, integrată pe web-ul 

instituţional se recomandă utilizarea DSpace sau EPrints. Pentru digitizare şi crearea bibliotecii 

electronice se recomandă software Fedora sau Greenstone. 

 

Concluziile şi recomandările grupului de lucru privind alegerea algoritmului optim ce poate fi 

implementat în cadrul proiectului: de a decide alegerea pentru implementarea sistemului integrat 

pentru crearea repozitoriului instituţional, pe baza platformei software DSpace.  

 

DSpace a fost instalat la ASEM. A fost elaborată şi aprobată structura repozitorului. Accesul 

Deschis reprezintă un obiectiv strategic al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM şi este reflectat în 

Strategia de dezvoltare pentru anii 2011-2015. Echipa de la ASEM a subliniat sprijinul acordat 

de administraţia instituţiei privind implementarea politicilor şi reglementărilor modelelor OA. 

Este prima bibliotecă din Republica Moldova cu o strategie clară cu privire la acest subiect. A 

fost demonstrat blogul EIFL-OA Moldova, care a reflectat toate activităţile şi documentele 
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directoare, elaborate la nivel de instituţie (Politica OA şi regulamentul repozitoriului). A fost 

organizată o Campanie de Advocacy pentru Accesul Deschis în ASEM în cadrul Săptămânii 

Internaţionale a Accesului Deschis, octombrie 2012. Au fost elaborate mai multe materiale 

promoţionale, broşuri cu tematica OA. Au fost oferite cadouri cu simbolica OA, confecţionate 

manual de către specialiştii bibliotecii. Au fost organizate diverse evenimente: Acţiunile 

„Întreabă-mă despre Accesul Deschis”; „Eu susţin Accesul Deschis; Prezentări pentru studenţi şi 

masteranzi „Cunoştinţele în era digitală. Politicile Accesului Deschis”; Prezentări pentru catedre 

„Managementul cunoştinţelor: resurse educaţionale şi arhive digitale deschise”; Concurs pentru 

studenţi şi masteranzi „Cum Accesul Deschis va facilita comunicarea ştiinţifică şi universitară?” 

etc. Formarea susţinătorilor Accesului Deschis în rândul utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice 

ASEM (cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi) va îmbunătăţi calitatea 

învăţământului, va asigura un suport informaţional eficient pentru cercetarea economică şi va 

conduce prin intermediul repozitoriului instituţional la o mai mare transparenţă şi promovare a 

ASEM în spaţiul virtual de informare. Documentele pentru instituţionalizarea Accesului Deschis 

în ASEM au fost aprobate prin Decizia nr. 2/3 a Senatului ASEM din 24 decembrie 2012 

(http://www.lib.ase.md/?p=1620).  

 

Concluziile şi recomandările grupului de lucru. Este important să fie asigurat un sprijin suficient 

din partea Departamentului de Informatică al ASEM. Noi obiective sunt legate de formularea 

reglementelor cu privire la proprietatea intelectuală a repozitoriului instituţional. Karin Rydving 

va trimite liniile directoare şi materiale folosite la Universitatea din Bergen, care ar putea fi utile 

pentru ASEM. 

 

5. Diseminarea şi comunicarea rezultatelor proiectului. 

În cadrul reuniunii s-a discutat despre importanţa diseminării rezultatelor proiectului în cadrul 

conferinţelor internaţionale.   

5th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 4 - 7 iunie 

2013, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia. Participarea este asigurată. Conferinţa din 

Crimeea, Ucraina. Nu se va participa. Rezultatele proiectului nu vor fi diseminate la Conferinţa 

IFLA 2013 din Singapore, în 2013, dar se intenţionează să se participe la Conferinţa IFLA 2014 

din Lyon, Franţa. Silvia Ghinculov va disemina rezultatele proiectului la Conferinţa ABR, 

România în septembrie 2013. Ane Landøy și Angela Repanovici vor participa la Prima 

Conferinţă europeană privind Cultura Informaţiei (ECIL), Istanbul, Turcia, octombrie 2013. 

 

http://www.lib.ase.md/?p=1620
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Biblioteca Ştiinţifică ASEM a prezentat activităţile proiectului la Şedinţa Senatului ASEM în 

decembrie 2012 şi februarie 2013. Biblioteca Ştiinţifică ASEM va menţine şi va utiliza site-ul 

elaborat pentru marketingul proiectului. Proiectul va fi promovat prin articole în revista 

„Economica” şi ziarul „Curierul Economic”. Biblioteca ASEM va încerca să participe cu cât mai 

multe prezentări posibile în cadrul departamentelor ASEM şi forurilor de specialitate locale şi 

naţionale pentru a informa comunitatea profesională cu privire la rezultatele proiectului. 

 

Natalia Cheradi a prezentat site-ul web al proiectului (structura, conţinutul, planul dezvoltării) 

https://Newinformationservices.wordpress.com. Participanţii la reuniune şi-a exprimat satisfacţia 

în legătură cu site-ul elaborat. Este uşor de navigat şi foarte informativ. Ole Gunnar Evensen a 

propus: rubrica privind proiectul de pe pagina web a Bibliotecii ASEM să fie disponibilă în 

limba engleză. 

 

Ane Landøy a explicat situaţia de întârzierea transferului de bani pentru perioada 2012-2013 

legată de formalităţile departamentului specializat al Universităţii din Bergen. În acest context, 

este important de realizat rapoartele financiare pentru anul 2013 înaintea termenilor stabiliţi (1 

martie în fiecare an), astfel încât să putem începe procesul de transfer al banilor din bugetul 

prevăzut pentru anul 2014. Ane Landøy a subliniat că bugetul este doar o recomandare, modul în 

care proiectul ar trebui să folosească mijloacele financiare, însă în cadrul unei linii de buget 

putem opera modificări. Dar este necesar să se comenteze și să se documenteze toate utilizările 

și modificările. Informarea şi documentarea trebuie să devină cuvintele-cheie pe tot parcursul 

proiectului. 

 

Următoarea întâlnire în cadrul proiectului s-a stabilit a fi organizată între 6-8 noiembrie 2013 la 

Bergen, Norvegia. S-a discutat dacă poate fi planificată următoarea reuniune de proiect din vara 

anului 2014 într-un alt loc decât Norvegia şi Republica Moldova (o ţară vorbitoare de limba 

engleza). 

 

6. Recomandări şi sugestii privind Curriculumul „Cultura Informaţiei”. 

Angela Repanovici a prezentat proiectul Curiculumului pentru cursul Cultura Informaţiei. 

Biblioteca Ştiinţifică ASEM va discuta acest proiect cu conducerea instituţiei. Este prea devreme 

să se ia o decizie cu privire la programul final. Proiectul curiculumului poate fi adaptat de echipa 

ASEM. 

 

 

https://newinformationservices.wordpress.com/
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Concluziile şi recomandările grupului de lucru 

Reuniunea a solicitat Bibliotecii Ştiinţifice ASEM să ia în considerare: Când, în ce perioadă vor 

fi organizate cursurile pentru studenţi? Care alte întâlniri de informare va programa biblioteca cu 

studenţii şi alte categorii de utilizatori? Cursurile vor fi obligatorii? Învăţarea trebuie să fie cât 

mai interactivă. Cursurile trebuie să aibă o structură bună şi un conţinut bun. Este important să se 

suscite interesul utilizatorului şi de a folosi un titlu captivant. Poate fi utilizat un tutorial on-line 

şi în acest context trebuie studiată experienţa altor ţări. ASEM trebuie să discute ce strategie va fi 

aleasă pentru cursurile destinate utilizatorilor. Vor ţine bibliotecarii aceste cursuri? Unde? Când? 

Care va fi forma de evaluare? Cum vor fi motivaţi studenţii (credite)? Cum vor fi pregătiţi 

bibliotecarii pentru a ţine aceste cursuri?  

 

 

12 aprilie 2013 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Informaţia despre cursurile de limba engleză.  

2. Prezentarea Proiectului Repozitoriului instituţional ASEM.  

 

1. Informaţia despre cursurile de limba engleză.  

Silvia Ghinculov a prezentat activitatea de organizare a cursurilor de studiere a limbii engleze de 

către bibliotecarii din ASEM. Din cauza întârzierii transferului de bani cursurile au fost 

organizate începând cu luna martie 2013. Centrul Internaţional de Limbi Moderne (ILTC) a 

realizat testarea angajaţilor bibliotecii şi a început cursurile pe baza unei scrisori de garanţie. 

Până în prezent a fost format un grup de începători (15 persoane). A fost recomandată 

organizarea grupei paralele de 15 participanţi cu nivel mai avansat de cunoaştere a limbii 

engleză. 

 

Concluziile şi recomandările grupului de lucru 

Este important ca echipa ASEM să se concentreze asupra dezvoltării competenţelor şi 

cunoştinţelor de limbă engleză. Va trebui să se evalueze nivelul cunoaşterii a limbii engleze după 

finisarea cursurilor. Sunt planificaţi bani în buget pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare 

în limba engleză. Cum ar trebui să fie utilizaţi? Ane Landøy a estimat că pentru o persoană care 

va realiza o practică lingvistică în bibliotecile Norvegiei timp de 2 săptămâni, se va cheltui 

aproximativ 20000 NOK. A pus întrebarea echipei ASEM: Ce va fi mai valoros pentru proiect: 



8 | P a g e  

 

să se realizeze în continuare cursuri la Chişinău (nivele suplimentare) sau să fie trimişi 

bibliotecarii pentru o practică lingvistică? Silvia Ghinculov a menţionat că această idee este o 

bună alternativă, dar a dorit să se întoarcă la această întrebare în cadrul reuniunii din noiembrie. 

 

2. Prezentarea Proiectului Repozitoriului instituţional ASEM.   

Ana Gudima a prezentat Proiectul Repozitoriului instituţional ASEM şi a demonstrat instalarea 

DSpace. Participanţii reuniunii au apreciat efortul echipei de la ASEM, au constatat că s-a 

realizat un volum mare de lucru. Este important să se menţină şi în continuare acest ritm şi nivel 

de calitate. 

 

Concluziile şi recomandările grupului de lucru 

Trebuie schimbat textul câmpurilor la toate nivelurile din limba română în limba engleză pentru 

asigurarea gradului mai mare de vizibilitate în Internet. Trebuie de asigurat că depozitul 

îndeplineşte toate cerinţele pentru ca datele să fi agregate, de exemplu în Google. Trebuie 

stabilite procedurile pentru a înregistra repozitoriul în OPEN DOAR sau Sherpa. Să fie 

schimbată denumirea repozitoriului. Aceasta trebuie să fie, sugestivă, atractivă, devenind în timp 

un brand (exemplu BORA – repozitoriul Universităţii din Bergen).  

 

 

13 aprilie 2013 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Analiza proceselor verbale de la întrunirea din octombrie 2012.  

2. Prezentarea raportului privind realizarea Proiectului în anul 2012.  

3. Discuţii finale.  

 

1. Analiza proceselor verbale de la întrunirea din octombrie 2012.  

A fost analizat procesul-verbal al reuniunii din 17 octombrie 2012 în limba engleză. Observaţie: 

nu a fost clar reflectat că echipa ASEM trebuie să pregătească o prezentare generală cu privire la 

modul de utilizare a resurselor financiare pe baza bugetului aprobat. 

A fost analizat procesul-verbal în limba română. Nu au fost observații. 
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2. Prezentarea raportului privind realizarea Proiectului în anul 2012.  

A fost analizat raportul proiectului către Norwegian Centre for International Cooperation in 

Education (SIU) pentru activităţile realizate în anul 2012. Membrii grupului au menţionat că 

raportul pentru anul 2013 trebuie să conţină detalii privind combaterea corupţiei și problemele de 

gen. Două activităţi importante care n-au fost reflectate în raportul pentru anul 2012 şi care 

trebuie să fie adăugate:  

1. Ana Gudima și Ole Gunnar Evensen au participat la forul Eurasia Projects’ Workshop din 

Stavanger, Norvegia, 4-8 decembrie 2012. 

2. Silvia Ghinculov a diseminat informaţia despre proiect în cadrul Atelierului profesional: 

„Cultura informaţiei: prezenţă indispensabilă în activitatea bibliotecii moderne”, Departamentul 

Informaţional Biblioteconomic ULIM, Chişinău, R. Moldova, 17 octombrie 2012. 

 

3. Discuţii finale.  

Ane Landøy și-a exprimat recunoștinţa şi satisfacţia pentru munca grea și eficientă, realizată de 

către participanţii la reuniunea din Braşov. Ea a apreciat efortul considerabil realizat de către 

echipa de la ASEM pentru implementarea strategiilor Accesului Deschis (OA), pentru aprobarea 

politicii instituţionale privind Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică de către Senatul ASEM. A 

subliniat că avem multe experienţe de succes, şi putem realiza un schimb reciproc de idei și să 

învățăm unii de la alții. Silvia Ghinculov a fost de acord cu declarațiile Ane Landøy și a 

remarcat că este, de asemenea, fericită pentru impactul pozitiv al proiectului asupra personalul şi 

utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice ASEM. Ane Landøy şi Silvia Ghinculov au mulțumit toţi 

participanți pentru o întâlnire bună şi au exprimat mulțumirile Angelei Repanovici pentru 

ospitalitate şi pregătire excelentă a întâlnirii. 

 

 

Secretar proces verbal: Cheradi Natalia 

 

 


