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Trend 1. New Technologies will both expand and limit  

who has access to information 

• Noile tehnologii se vor extinde şi vor avea un impact enorm asupra 

domeniului, dar, totodată, vor limita accesul la informaţii.  

• Societatea va fi nevoită să accepte continuu diverse modele de 

business, de servicii online, astfel competenţele informaţionale vor 

constitui factorul-cheie în educaţia pe parcursul întregii vieţi. 

• Cetăţenii vor trebui să-şi dezvolte aceste competenţe, iar 

bibliotecarii, ca membri ai comunităţii educaţionale şi specialişti în 

domeniul activităţii cu informaţia, trebuie să înveţe să joace rolul 

principal în asigurarea culturii informaţiei.  

• Persoanele care nu dispun de aceste competenţe se vor confrunta 

cu bariere incredibil de grele în calea incluziunii sociale, 

informaţionale.  
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Trend 2. Online Education will democratise and  

disrupt global learning 

• Educaţia online va democratiza, dar, în acelaşi timp, va perturba 

sistemul de învăţământ la nivel mondial.  

• În acest sens domeniul educaţiei on-line va oferi noi oportunităţi de 

învăţare mult mai diverse, mai ieftine şi mai accesibile.  

• Astfel, datorită acestora, va creşte şi interesul pentru învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, făcând ca aceasta să fie recunoscută ca instruire 

nonformală şi informală.  

• Şcolile biblioteconomice vor fi nevoite să-şi revadă curricula pentru 

a face faţă concurenţei, dar şi să diversifice metodele de predare, 

aplicând educaţia nonformală ceea ce va permite perfecţionarea 

competenţelor, adaptându-le la realităţile pieţei forţei de muncă în 

domeniu.  
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Trend 3. The boundaries of privacy and data protection  

will be redefined 

• Următoarea tendinţă rezidă în faptul că limitele de 

intimitate şi protecţia datelor vor fi redefinite 

• astfel extinderea setului de informaţii deţinute de 

guverne şi companii va sprijini pe de o parte 

cunoaşterea şi profilarea fiecărui individ în parte, în timp 

ce prin metode sofisticate de monitorizare şi filtrare de 

date se va urmări viaţa privată, individuală. 
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Trend 4. Hyper-connected societies will listen to and 

empower new voices and groups 

• IFLA consideră că societăţile hiperconectate vor trebui 

să consolideze societatea civilă.  

• Vor fi oferite mai multe oportunităţi pentru acţiuni 

colective ce vor susţine iniţiativele guvernamentale cu 

privire la accesul deschis către datele din sectorul public, 

ceea ce va conduce la o mai mare transparenţă.  
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Trend 5. The global information environment will be 

transformed by new technologies. 

• În final, una dintre tendinţe va fi aceea că mediul de 

informaţii la nivel global va fi transformat de noile 

tehnologii.  

• Diverse tehnologii şi variate dispozitive mobile vor 

transforma economia ţărilor la nivel mondial.  

• Cunoaşterea acestora va permite experimentarea 

neîntreruptă a lor, ajutând oamenii să iniţieze creativ 

diverse afaceri, stimulându-i să rămână activi pe tot 

parcursul vieţii. 
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Integrare prin cercetare şi inovare 

• Utilizarea statisticii ca metodă de cercetare:  

cazul bibliotecilor de colegii din Republica Moldova -Tatiana Ambroci, Biblioteca 

Colegiului de Construcții 

• Mai bine de 10 ani lipsesc din statisticile naţionale peste 50 % din bibliotecile de 

colegiu 

• În martie 2014 a fost efectuat un studiu privind  infrastructura şi serviciile 

bibliotecilor de colegii 

• Aсtualmente în Republiсa Moldova aсtivează 45 de сolegii, dintre сare: 41- de 

stat, 4 сolegii private. 

• Bibliotecile au în dotare 73 сomputere, dintre сare 61 - sunt сoneсtate la 

Internet. 

• Studiul: 8 biblioteсi din 31 chestionate nu sunt dotate сu сomputere, 12 biblioteсi 

nu au сonexiune Internet. 16 biblioteсi nu au telefonie fixă, 23 biblioteсi nu au o 

adresă de e-mail. 

• Propuneri: Elaborarea cadrului de reglementare; formare continuă; asistența 

metodologiсă   
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Identificarea şi valorificarea creativităţii bibliotecarilor – vector al 

procesului de formare continuă, Ludmila Corghenci,  

dir. adjunct DIB ULIM 

  
• creativitatea oamenilor – fundament al sustenabilităţii şi 

dezvoltării instituţiei bibliotecare. De ce? 

• schimbarea paradigmei sociale (societate bazată de 

cunoştinţe şi cunoaştere, competenţe)  

• dinamismul dezvoltării tehnologice 

• în aceste situaţii – biblioteca, personalul are nevoie de 

un înalt grad de adaptare la schimbările mediului 

• creativitatea este o nevoie profesională 

• a fi creativ înseamnă a vedea aceleaşi lucruri ca toată 

lumea, dar a te gândi la ceva diferit 

• Toată lumea, fără excepţie, posedă un potenţial creativ 

Problema este că numai unii îl utilizează (sunt necesare 

o serie de condiţii) 
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Identificarea şi valorificarea creativităţii bibliotecarilor – vector al 

procesului de formare continuă, Ludmila Corghenci,  

dir. adjunct DIB ULIM 

  
• Potenţialul creativ poate fi trezit şi dezvoltat la orice 

vârstă, prin anumite forme şi metode 

• pârghie eficientă - în cadrul formării continuă – context 

formal şi non-formal 

• Exerciţii, eseuri, chestionare, teste, tehnici de 

stimulare/activare (analogia şi extrapolarea; asocierea; 

inversie; brainstorming) 

• Impactul exerciţiilor: cunoaşterea reciprocă, evitarea 

blocajului, stimularea etc.  

• Slogan: „Gândeşte ca un bibliotecar de acţiune, 

acţionează ca un bibliotecar care gândeşte divergent”  
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Identificarea şi valorificarea creativităţii bibliotecarilor – vector al 

procesului de formare continuă, Ludmila Corghenci,  

dir. adjunct DIB ULIM 

  
4 scopuri definitorii ale educaţiei secolului al 21-lea 

• a învăţa să înveţi (a şti să acumulezi pe parcursul întregii vieţi 

cunoştinţele şi informaţiile necesare) 

• a învăţa să faci (obţinerea/modernizarea abilităţilor profesionale, a se 

“molipsi” privind activităţile reprezentative) 

• a învăţa să fii (capacitatea de autoedificare a bibliotecarului, capacitatea 

de a evalua propriile acţiuni şi rezultate în baza comparaţiilor) 

• a învăţa să trăieşti cu alţii (educarea toleranţei, pluralismului şi a 

respectului profesional) 

• Din afirmaţiile lui J.P. Sol, (Paris, 1971). În echipa:  

• Logicul – cel ce analizează atent situaţiile, este perfecţionist 

• Poetul – cel ce propune idei originale, intuitiv şi creativ 

• Expertul – cel ce judecă şi emite critici întemeiate.  
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CINCI DISFUNCŢII ALE MUNCII ÎN ECHIPĂ ÎN CONTEXTUL 

PERTURBĂRII COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE, Tatiana Coşeri, 

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” 

  
• Experiment 2012: 

(1) s-a făcut o comparaţie între 

cultura dorită şi cea curentă; 

(2) s-au analizat resursele 

pentru asigurarea eficacităţii; 

(3) s-au ţintit liderii neformali; 

(4) s-au determinat stilurile de 

conducere, reţelele de 

comunicare, temperamentul şi 

aspectul psihomoral al 

personalului; 

(5) s-a realizat coeziunea 

interdepartamentală. 
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Echipa  

 



CINCI DISFUNCŢII ALE MUNCII ÎN ECHIPĂ ÎN CONTEXTUL 

PERTURBĂRII COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE, Tatiana Coşeri, 

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” 
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CINCI DISFUNCŢII ALE MUNCII ÎN ECHIPĂ ÎN CONTEXTUL 

PERTURBĂRII COMUNICĂRII INSTITUŢIONALE, Tatiana Coşeri, 

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”  
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Neatenția la 

REZULTATE 

Evitarea 

RESPONSABILITĂȚILOR 

Lipsa ANGAJAMENTULUI 

Teamă de CONFLICT 

Absența ÎNCREDERII 

Absența ÎNCREDERII – 

Invulnerabilitate 

Teamă de CONFLICT – 

Armonie artificială 

Lipsa ANGAJAMENTULUI – 

Ambiguitate 

Evitarea responsabilităților – 

Standarde coborâte 

Neatenția la REZULTATE – 

Statut și Orgoliu 
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Membrii unei echipe sudate: 

1. au încredere unii în alţii 

2. se implică în conflicte iscate de diverse idei 

3. se implică în decizii şi planuri de acţiune 

4. se concentrează asupra obţinerii unor rezultate colective 

5. se ajută pentru bunul mers al echipei şi vizibilitatea 

instituţională 

Formula SUCCESULUI  A fi + A face =A avea 

Diferenţa dintre succes şi eşec poate fi exprimată în patru cuvinte: nu 

am avut timp 

 



ASIGURAREA METODOLOGICĂ A INOVAŢIILOR ÎN  

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ, Ecaterina Scherlet, director Biblioteca 

Ştiinţifica a Universităţii  Pedagogice de Stat “Ion Creangă” 

  
• Activitatea inovaţională în bibliotecă 

• Asigurarea metodologică a activităţii inovaţionale 

• Asigurarea metodologică a proceselor inovaţionale 

• Crearea şi dezvoltarea potenţialului inovaţional 
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INOVAȚII 

MANAGERIALE 

 

 

PRODUSE ȘI 

SERVICII 
 

COMPLEXE SOCIALE 

 

TEHNOLOGICE 
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  • Activitatea inovaţională presupune o abordare metodologică bazată pe: 

• conştientizarea necesităţii de schimbare  / inovare; 

• stabilirea scopurilor şi obiectivelor de schimbare; 

• crearea / dezvoltarea mediului şi potenţialului inovaţional; 

• elaborarea / actualizarea documentelor, ce ar reglementa activitatea 

inovaţională;  

• stabilirea criteriilor de evaluare a eficienţei activităţii inovaţionale în 

bibliotecă. 

• Funcţiile compartimentelor, implicate în asigurarea metodologică a 

inovaţiilor sunt:  

• elaborarea documentelor ştiinţifice şi metodologice; 

• fundamentarea ştiinţifică a deciziilor manageriale; 

• efectuarea cercetărilor aplicative; 

• crearea sistemului de evidenţă a inovaţiilor; 

• ajutor / îndrumare practică personalului de bibliotecă în aplicarea inovaţiilor; 

• formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă. 
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Asigurarea metodologică a 

inovaţiilor 

Diseminarea 

şi adaptarea 

„experienţelor 

avansate de 

bibliotecă” 

Identificarea 

noilor 

modalităţi de 

funcţionare 

Asigurarea 

metodologică 

a proceselor 

inovaţionale 

Activitatea 

inovativ-

consultativă 

Creativitatea 

personalului  
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Etapele activităţii 

inovaţionale 

 

Identificare 

Idei 

Descoperiri 

Invenţii  

Testare practică 

Experiment 

Implementare 

Asimilare 

 

Utilizare 

Impact 
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Asigurarea 

metodologică a 

procesului inovaţional 

 

 

 

Analiza situaţiei existente 
 

Identificarea inovaţiilor 

Identificarea comenzii şi adaptarea 

inovaţiei 

Activităţi 

 de proiectare 

Implementarea inovaţiilor 

Evaluarea eficienţei 
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II. Scopuri şi 

sarcinile  

 

III. Studierea 

pieţii de 

inovaţii 
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și aplicarea 
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Implementarea 
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Documente  

tehnologice 

Instrucţiunea 

 

Fişa 

tehnologică 

Procedura 

Algoritm 

Tutoriale 

Norme de timp 
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Structura 

• organizația de tip rețea 

• echipele care se autoconduc 

• cultura puterii, lider flexibil 

• lidership-ul distribuit 

Resurse 

• personalul (organizator și executor) a activității inovaționale 

• baza tehnico-materială și finanțarea 

• proprietatea intelectuală a domeniului biblioteconomic 

Nivel de 
dezvoltare 

• nivelul înalt de educaţie şi profesionalism al personalului 

• mediu creativ şi de inovare 

• perfecţionarea continuă,experimentarea și dorința de a-şi asuma riscuri 

• cultura organizațională, care determină succesul organizaţiei, este elementul - 
cheie al schimbării și îmbunătăţirii 



Instruire pentru Inovaţie. 

Ziua FedEx@Hasdeu şi altele…, dr., conf .univ.,  LIDIA KULIKOVSKI  

  
 Biblioteca asigură 

• medii de lucru încurajatoare pentru angajaţi să evolueze; 

• un cadru generator al inovării;   

• un generator al posibilităţilor (viziune);  

• debarasarea de sindromul viorii a doua;   

• un sistem de instruire după modelul „O mie şi una de nopţi”; 

• abandonarea practicii evaluării pe criterii de performanţă ca unica corectă şi 

eficientă;  

• Dezvoltarea unei culturi a inovaţiei;  

• constituirea unei comunităţi de inovatori. 

• Nu reinventăm  roata, ci alegem câteva concepte interesante şi 

construim pe ele pentru a spori impactul  activităii noastre în 

comunitate. 
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Instruire pentru Inovaţie. 

Ziua FedEx@Hasdeu şi altele…, dr., conf .univ.,  LIDIA KULIKOVSKI  

  
 

Până la Ziua FedEx@Hasdeu...? 
2010/2013 ---  Clubul Mov 

2012 ----------   City Guest 

2014 -----------  Învăţăm concepte inovatoare 

                           Conferinţe publice 

                           Cafeneaua publică 

                           Ziua FedEx@Hasdeu 
 

Impact:  bibliotecari conştienţi de necesitatea inovării activităţii lor; 

bibliotecari iniţiatori al proceselor de inovări instituţionale; bibliotecari 

cu instrumente de reînnoire a activităţii; biblioteci dinamice, activităţi 

originale; realizarea strategiei BM de transformare Biblioteca 

Municipală 2017. 

 
Seminar profesional „Tendinţe noi şi priorităţi în servirea informaţională a comunităţii universitare”, 12 decembrie 2014  



Instruire pentru Inovaţie. 

Ziua FedEx@Hasdeu şi altele…, dr., conf .univ.,  LIDIA KULIKOVSKI  

  
 

Tematici 

• Ziua designului  

• Ziua WOW    

• Ziua talentelor   

• Ziua loializării  

• Ziua proiectizării 

• Ziua marketingului 3.0 

• Ziua brandingului 

• Ziua motivării 3.0 

• Ziua serviciilor profesionale 

• Ziua inovaţiei, a Bibliotecarul inovator 
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Instruire pentru Inovaţie. 

Ziua FedEx@Hasdeu şi altele…, dr., conf .univ.,  LIDIA KULIKOVSKI  

  
 

Impact social şi profesional FedEx@Hasdeu 

• (1) ne-am convins că BM are destulă perspicacitate şi creativitate de 

a-şi reinventa activitatea;  

• (2) ne-am convins că timpul evaluării prin statistici a trecut şi ne 

orientăm pe abilităţi şi interacţiuni care ne permit să ieşim în 

evidenţă;  

• (3) Ziua FedEx@Hasdeu, este epuizantă, dar ca experienţă şi 

produs – valoroasă.  

• (4) FedEx@Hasdeu pune în lumină echipa şi limpezeşte ideile…  

• (5) O zi FedEx@Hasdeu reprezintă şansa de a crea ceva, de a oferi 

ceva, de a face ceva ce contează pentru bibliotecă.  
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ROLUL INSTRUMENTULUI BIBLIOMETRIC NAŢIONAL ÎN PROMOVAREA ŞI 

EVALUAREA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA, Nelly 

Ţurcan, dr. hab, conf. univ., Universitatea de Stat din  Moldova 

 

  
• Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere - devin tot mai 

importante  inovarea şi capacitatea sistemului de cercetare-

dezvoltare în crearea şi difuzarea celor mai noi informaţii 

ştiinţifice 

• Evoluţia unei societăţi bazate pe cunoaştere depinde de: 

– productivitatea ştiinţifică a cercetătorilor,  

– capacitatea de distribuţie a cunoştinţelor ştiinţifice 

• Necesitatea vitală a oamenilor de ştiinţă - de a comunica unul cu 

celălalt pentru: 

– a discuta ideile ştiinţifice, 

– a disemina rezultatele cercetărilor,  

– a facilita cât mai mult schimbul de informaţii, 

– a primi o apreciere a rezultatelor activităţii ştiinţifice. 
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• Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pentru anii 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern. (Anexa 1, pp. 39-41) - 32 de 

indicatori 

• Indicatori privind Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării 

• Co-publicarea ştiinţifică internaţională la 1 milion locuitori 

• Reviste în bazele de date ISI-Thomson/Scopus/alte BD indexate (%) din 

totalul revistelor naţionale acreditate 

• Reviste în DOAJ (%) din totalul revistelor naţionale acreditate 

• Ponderea serviciilor publice disponibile online din totalul serviciilor care pot 

fi prestate în mod electronic (%) 

• etc. 

• Studiul „Indicatori Cercetare-Dezvoltare 2020” - asigurarea suportului 

metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-

Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 

• A fost realizat în cadrul proiectului  IDSI „Dezvoltarea suportului 

informaţional pentru efectuarea studiilor scientometrice în Republica 

Moldova” (2013-2014) 
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ROLUL INSTRUMENTULUI BIBLIOMETRIC NAŢIONAL ÎN PROMOVAREA ŞI 
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Ţurcan, dr. hab, conf. univ., Universitatea de Stat din  Moldova 

 

  
REVISTE ÎN BAZELE DE DATE INTERNAŢIONALE 

• CEEOL – 4 reviste (nu sunt în Registrul revistelor acreditate), ex.: Contrafort (2001-

2012)  

• EBSCO – Glotodidactica 

• INDEX COPERNICUS – 5 reviste acreditate (3 sunt în proces de evaluare, 2 

indexate) - Limbaj şi Context, Glotodidactica 

• MATHEMATICAL REVIEWS şi ZentralblattMATH - Buletinul Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova. Matematica (BASM), Computer Science Journal of Moldova, 

Quasigroups and Related Systems 

• THOMSON-REUTERS Master Journal List – 1 revistă (SEAE) 

• Math-Net.Ru, VINITI – BASM 

• Scopus - Surface Engineering and Applied Electrochemistry, Elektronnaya Obrabotka 

Materialov (1974-2005), Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 

Matematica, Quasigrup and Related Systems, Rusin 

• CiteFactor - Buletinul Academiei de Stiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 

Computer Science Journal of Moldova, Limbaj şi Context, Cercetări în Comerţ, 

Management şi Dezvoltare Economică, Право и политология  

• Directory of Research Journals Indexing - Limbaj şi Context, Glotodidactica, 

Management şi Dezvoltare Economică 
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• Reviste în Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) al Institutului Dezvoltării 

Societăţii Informaţionale https://ibn.idsi.md/ 
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• Statistica IBN 
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• Revista Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale) în IBN 
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• EXPERT ONLINE IBN 
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• Versiunea V1.3.1 a IBN. Lansată în luna mai 2014, aduce un şir de funcţionalităţi noi.  

De exemplu: 

• afişarea articolelor conform cuvintelor-cheie  

• statistica numerelor de reviste/articole înregistrate în IBN pe ani 

• actualizarea informaţiei despre categoria revistei cu hotărâri de acreditare, 

implementarea tip de acces la conţinutul digital (acces deschis vs perioada de 

embargo) 

• Vizibilitate scăzută a publicaţiilor şi cercetătorilor la nivel naţional 

• IBN contribuie la promovarea patrimoniului ştiinţific naţional şi a potenţialului uman 

din CDI 

• Nu este încă posibilă calcularea Indexului Naţional de Citări 

• IBN trebuie folosit pentru acreditarea revistelor 

• Poate deveni o bibliotecă electronică a publicaţiilor ştiinţifice din RM 
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Cercetarea bibliografică  locală – contribuţii considerabile la scrierea memoriei 

chişinăuiene, Taisia Foiu, manager Departamentul “Memoria Chişinăului” 

 

 

  
• Colecţia Bibliografia basarabiana 
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• Colecţia Bibliografii 
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• Bibliografia Municipiului Chişinău 
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Tipuri de bibliografii 

 
• cercetări istorico-literare 

• monografii bibliografice 

• biobibliografii 

• bibliografii-cataloage 

• bibliografii  

• curente 

• retrospective 

• selective 
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Cercetarea locală continuă... 

Chişinău: Străzi, bulevarde, pieţe: ghid enciclopedic 
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