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PROIECTUL ESTE ORIENTAT PE INOVAREA EDUCAŢIEI ÎN DOMENIUL UTILIZĂRII A INFORMAŢIILOR 

 Sprijinul din partea programului EURASIA prevede implementarea 
celor mai bune practici ale bibliotecilor europene ce ţin de 
dezvoltarea organizaţională, funcţională şi tehnologică a bibliotecii 
compatibilă cu standardele internaţionale;  

 activarea proceselor de integrare şi cooperare instituţională, 
naţională şi internaţională în spaţiul educaţional şi ştiinţific; 

 punerea în aplicare a noilor modalităţi de colaborare profesională;  

 satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor prin promovarea 
serviciilor inovatoare prin intermediul tehnologiei Repozitorii 
instituţionale şi dezvoltarea abilităţilor informaţionale (alfabetizare 
digitală sau Cultura Informaţiei) 

 experienţele cele mai valoroase din sectorul servirii informaţionale 
sunt preluate din activitatea bibliotecilor Universităţii din Bergen şi 
Universităţii Transilvania din Braşov.  
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CERCETĂRI REALIZATE: 

 Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice a 
ASEM, sondaj la care au participat 1004 de respondenţi. 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. În 
calitate de instrument al cercetării a fost utilizată metoda anchetei în baza 
chestionarului online SurveyMonkey.    

 Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii, 2 focus 
grupuri cu doctoranzi din cadrul ASEM. Au fost analizate particularităţile 
consumului informaţional al doctoranzilor şi determinate tipurile de resurse 
informaţionale necesare pentru procesul de producţie ştiinţifică. 

 Rezultatele acestor studii vor ajuta la identificarea problemelor cheie în 
servirea informaţională a utilizatorilor şi comunicarea ştiinţifică a 
doctoranzilor şi vor sugera noi forme şi metode pentru asigurarea 
informaţională a procesului de cercetare ştiinţifică şi instruire economică.  

 Au fost realizate rapoarte privind rezultatele cercetării şi diseminată 
informaţia la diverse foruri profesionale şi publicate în reviste de 
specialitate. 
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DIRECŢIILE DE ÎNNOIRE A BIBLIOTECII ÎN AREALUL ACADEMIC 

 Pentru implementarea Accesului Deschis în ASEM, Biblioteca Ştiinţifică şi-a 
propus şi a realizat următoarele obiective: elaborarea politicii Accesului 
Deschis în ASEM; elaborarea regulamentului privind Repozitoriul 
instituţional ASEM; şedinţe speciale (la catedre) cu autorii ASEM privind 
publicarea electronică a documentelor în repozitoriu instituţional, beneficiile 
utilizării şi respectarea drepturilor de autor; crearea Repozitoriului 
Instituţional ASEM.  

 Biblioteca a elaborat două documente importante pentru a instituţionaliza 
Accesul Deschis în ASEM. Primul document este „Politica instituţională a 
Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis” prin 
care recunoaştem importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie 
pentru diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice în spiritul promovat de 
iniţiativele şi declaraţiile internaţionale. Al doilea document este 
„Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Repozitoriului 
Academiei de Studii Economice din Moldova” care defineşte Repozitoriul 
instituţional, determină scopurile, principiile creării Repozitoriului ASEM, 
reglementează relaţia cu autorii articolelor ştiinţifice, identifică tipurile de 
materiale, care sunt plasate în Repozitoriu, stabileşte ordinea plasării 
publicaţiilor în Repozitoriu, formulează interdicţiile de utilizare. 
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ORGANIZAREA ARHIVEI INSTITUŢIONALE (REPOZITORIU)  

 A fost realizat studiul comparativ al softurilor destinate dezvoltării 

depozitelor digitale. S-a axat pe 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. S-a decis 

crearea repozitoriului instituţional al ASEM pe baza platformei software 

DSpace. 

 Activităţile ce au avut loc în cadrul proiectului s-au axat pe organizarea 

arhivei instituţionale (repozitoriu) şi înregistrarea revistei „Economica” în 

Sistemul DOAJ.  

 A fost reorganizată structura Repozitoriului conform indicaţiilor colegilor de 

la Universitatea din Bergen, Norvegia. A fost schimbată denumirea 

repozitoriului. La moment sunt acumulate şi prelucrate pentru introducerea 

în repozitoriu 190 articole. 
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ROLUL BIBLIOTECII ÎN POPULARIZAREA CUNOŞTINŢELOR ŞTIINŢIFICE  

 Realitatea în care existăm impune ca un imperativ de bază - receptivitate 

sporită la schimbările ce se produc în toate sferele vieţii, în special - în 

domeniul informaţiei şi comunicării.  
 

 În aceste condiţii creşte rolul bibliotecii în popularizarea cunoştinţelor 

ştiinţifice prin diverse căi şi metode creşte enorm.  
 

 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.  
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CULTURA INFORMAŢIEI 

 Au fost organizate activităţi de informare a comunităţii academice privind 
resurse informaţionale ştiinţifice.  

 Au fost elaborate 3 programe la cursul „Cultura Informaţiei”, acestea fiind în 
proces de evaluare la experţii din Norvegia.  

 Au fost realizate lecţii de „Cultura Informaţiei”, în toate grupe academice, 
pentru masteranzi şi doctoranzi. S-au realizat acţiuni de instruire a cadrelor 
didactice cu privire la prezentarea corectă a publicaţiilor în rapoartele 
ştiinţifice.  

 Campania „Antiplagiat” s-a desfăşurat în 36 grupe academice. Studenţii au 
aflat ce este PLAGIATUL şi care sunt căile de utilizare etică a informaţiei. Ce 
este dreptul de autor, tipuri de plagiat, Softuri cu care se identifică sursele 
de unde s-a plagiat, cum faci ca să eviţi plagiatul neintenţionat, folosirea 
sistemelor de citare şi referinţe bibliografice. 

 În cadrul Şedinţei Senatului ASEM din 24 decembrie 2013 s-a decis a 
elabora tutoriale on-line (materiale instructive) pentru utilizatorii bibliotecii; 
a organiza campanii de promovare a lecturii, informării şi utilizării etice 
(antiplagiat) a informaţiei; a organiza instruirea cadrelor didactice pentru 
utilizarea corectă a standardelor ISO; a realiza informarea cercetătorilor 
privind arhivarea instituţională şi publicarea în reviste cu Acces Deschis. 
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DISEMINAREA INFORMAŢIEI 

 Rezultatele colaborării moldo-norvegiene au fost diseminate în cadrul 

15 conferinţe naţionale şi internaţionale, în cadrul evenimentelor 

Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis (21-27 octombrie 

2013).  

 Unul din aceste evenimente a fost „Zilele Resurselor OA”, care a 

inclus prezentări la catedre şi în grupele academice şi care s-a 

finalizat cu Olimpiada instituţională „Accesul Deschis: căutări 

eficiente de informaţii”. Învingătorii Olimpiadei au fost premiaţi de 

Ziua Internetului, 29 octombrie.  

 În cadrul proiectului am organizat 5 activităţi ştiinţifice la care au 

participat peste 1000 de specialişti din toate instituţiile din sfera 

ştiinţei şi inovării.  

 

 

 

 

8 

http://www.lib.ase.md/


CONFERINŢE ŞI SEMINARE ORGANIZATE 

 Conferinţă „Promovarea Culturii Informaţiei în mediul universitar” a avut loc la 
20 – 22 noiembrie 2013 şi a fost susţinută de prof., dr. în marketing Angela 
Repanovici, Universitatea Transilvania din Braşov (contribuţia deosebită a dnei 
profesor Angela Repanovici la conceptualizarea şi la realizarea proiectului 
nostru);  

 Conferinţă internaţională „Promovarea egalităţii de șanse în educaţie şi cultură: 
rolul bibliotecilor”, 12 decembrie 2013, realizată în colaborare cu Catedra 
„Teorie și Politici Economice” a Facultăţii „Economie Generală şi Drept”; 

 Seminarul profesional „Mecanismele de promovare şi de popularizare a ştiinţei 
economice”, 5 martie 2014, având scopul identificarea rolului bibliotecii în 
promovarea şi popularizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice;  

 Seminarul profesional „Cultura Informaţiei: metode şi instrumente de instruire în 
mediul academic”, 6 aprilie 2014, a promovat modele noi de tutoriale utilizate 
în Biblioteca Universităţii din Bergen;  

 Seminarul profesional Naţional „Managementul colectivului de femei: aspecte 
de gender”, 1 iulie 2014, identificând soluții eficiente pentru consolidarea 
personalului de bibliotecă şi armonizarea relaţiilor în colectivele de femei. La 
eveniment au participat 70 de persoane din Biblioteca Ştiinţifică a ASEM şi din 
alte 8 biblioteci universitare din Republica Moldova. 
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ALTE ACTIVITĂŢI 

 A fost creat site-ul proiectului pentru diseminarea rezultatelor 
https://newinformationservices.wordpress.com/. Toate activităţile din 
cadrul proiectului sunt înregistrate în site, inclusiv şi în limba engleză pentru 
o mai bună transparenţă şi o mai bună ghidare a partenerilor de la 
Universitatea din Bergen.  

 Centrul Internaţional de Limbi Moderne (ILTC) a prestat servicii de studiere a 
limbii engleze. La moment se finalizează al 5-lea nivel de studiere a limbii 
engleze. Cunoaşterea limbii de circulaţie internaţională va ajuta echipa 
bibliotecii să integreze în spaţiul informaţional global şi să utilizeze mai 
eficient experienţa avansată din alte ţări.    

 O atenţie deosebită finanţatorii acestui proiect acordă aplicării principiului 
egalităţii de tratament între persoane. Această normă a unei societăţi 
democratice este valabilă astăzi ca niciodată şi instituţiile din învăţământ, 
instituţiile de cultură trebuie să opteze pentru promovarea activă a acestor 
norme de convieţuire umană.  

 Promovarea culturii şi istoriei norvegiene în rândul studenţilor a fost 
realizată prin organizarea evenimentului „Ziua Naţională a Norvegiei” (17 
mai). 
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ÎNTÂLNIRI DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Au avut loc 4 întâlniri de lucru în cadrul Proiectului:  

 Chişinău, MO: 17 – 19 octombrie 2012  

 Braşov, RO: 11 – 13 aprilie 2013   

 Bergen, NO: 20 – 24 ianuarie 2014   

 Chişinău, MO: 9 – 11 octombrie 2014 (va avea loc în curând).   
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PLANURI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2014  

 Studierea limbii engleze pentru bibliotecari din ASEM în cadrul Centrului 
ILTC.  

 Aprobarea şi implementarea curriculum-urilor „Cultura Informaţiei” pentru 
toate categoriile de utilizatori.  

 Crearea tutorialelor pentru CI şi IR pe baza platformelor online (experienţa 
norvegiană Search & Write şi PhD on Track). 

 Crearea Clubului de promovare a culturii şi istoriei norvegiene „Ţara 
fiordurilor”. 

 Seminarul profesional „Noi tendinţe în servirea utilizatorilor în bibliotecile 
academice”, organizat în două sesiuni: „Utilizarea scientometriei în 
societatea informaţiei: aplicaţii”, susţinut de prof. Angela Repanovici şi 
„Green Libraries sau biblioteci durabile: definirea bibliotecii secolului 21”, 
susţinut de  dr. Serap Kurbangolu (va avea loc pe 8 octombrie 2014). 

 Dezvoltarea IR în ASEM şi menţinerea site-ului proiectului.   

 Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul forurilor profesionale. 

 Prezentare teoretică şi experimentală a rezultatelor proiectului în publicaţii 
şi reviste relevante. 
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MODERNIZAREA SERVICIILOR INFORMAŢIONALE 

 Tinerii reprezintă viitorul, iar pregătirea lor este primordială.  

 Formarea tinerelor generaţii în spiritul valorilor europene constituie principii 

de bază pentru o societate democratică.  

 Exemplul oferit de ASEM va servi pentru a încuraja alte universităţi şi centre 

de cercetare din Republica Moldova să modernizeze serviciile 

informaţionale.  

 Proiectele realizate în colaborare cu instituţiile de învăţământ din România 

şi Norvegia vor consolida poziţia de învăţământ superior din Moldova la 

nivel naţional şi internaţional, va maximiza contribuţia bibliotecilor şi 

capacitatea lor de a media în mod eficient relaţia între utilizatorii şi 

informaţiile de care au nevoie.  
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Succese! 
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