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Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect 

 

Dr. Silvia GHINCULOV, Ane LANDØY, coordonatori de proiect 

 

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a început activitatea 

în luna martie 2016. De la început s-a făcut planificarea activităților și s-au discutat probleme 

manageriale, procedurile financiare, managementul proiectului și formele de comunicare în 

cadrul parteneriatului moldo-româno-norvegin. 

 

La moment au fost realizate următoarele: 

 

1. Conferința de lansare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova”, care a avut loc la 14 aprilie 2016 la Academia de Studii Economice a 

Moldovei și la care au participat reprezentanții bibliotecilor partenere, rectorii 

universităților, reprezentanții Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe, Ambasadei 

Regale a Norvegiei în România şi Republica Moldova, rezidentă la Bucureşti, Ambasadei 

României în Republica Moldova, Ministerului Educației, Institutului de Dezvoltare a 

Societăţii Informaţionale și Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. 

2. Întâlnirea de lucru a directorilor bibliotecilor instituțiilor partenere din cadrul Proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 14 aprilie 2016 la care 

s-au discutat aspectele de management, planificare, evaluare, comunicare etc.  

3. Workshopul profesional nr.1 „Tendințe internaționale în managementul bibliotecilor”, 

susținut de Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la 

University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare 

Internațională”, Londra, Marea Britanie a avut loc la 15 aprilie 2016. 

4. Workshopul profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor 

universitare” a avut loc între 13-14 iunie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de 

Studii Economice din Moldova. Programul workshopului a inclus 3 module: Activitatea 

de marketing din biblioteci, formator Angela REPANOVICI, dr. prof.  Universitatea 

Transilvania, Braşov, România; Campanie media pentru promovarea bibliotecii, formator 

Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova; Politici, 

pledoarie pentru biblioteci, formator Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul 

Bibliotecii Universității din Creta, Grecia. 

5. Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” a avut loc între 3-10 

iulie 2016 la Universitatea din Brașov, România, Facultatea Design de Produs și Mediu. 

La Școala de vară au participat 29 reprezentanți din 20 instituții din Republica Moldova 

și România. Printre formatorii acestei școli au fost: Angela REPANOVICI, prof., dr., 

Universitatea Transilvania, Braşov, România; Dinu COVACIU, dr. Universitatea 

Transilvania, Braşov, România; Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din 

Galați, România; Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România; Nelly 

TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei.  
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6. Au fost realizate două chestionări online cu ajutorul aplicației Survey-Monkey înainte și 

după Școala de vară, realizate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea 

Transilvania, Braşov, România.   

7. Activități de administrare, contabilitate, raportare, comunicarea în rețea, schimbul de 

informații (pe întreagă perioadă de raportare). 

8. Comunicarea internă și diseminarea informațiilor pe site-ul proiectului 

https://newinformationservices.wordpress.com/. 

9.  Diseminarea informației despre proiect la a 8-a Conferința Internațională „Metode 

calitative și cantitative în biblioteci”, care a avut loc la Londra, Marea Britanie între 24-

27 mai 2016. A fost prezentată comunicarea „Politici și experiențe de Acces Deschis în 

Norvegia, România și Moldova”, autori: Ane Landoy, Silvia Ghinculov, Angela 

Repanovici, Natalia Cheradi. A apărut și tezele conferinței, așteptăm culegerea în care 

vor fi publicate articole integral. A apărut sub tipar și „Raportul privind rezultatele 

sondajului „Studierea necesităţilor profesionale ale bibliotecarilor universitari din 

Republica Moldova”, realizat în anul 2015 în: Revista ABRM. 2015, nr.2. Articole de 

diseminare a informației despre proiect au mai fost realizate de Ana Plamădeală, 

Consultant superior, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educației al 

Republicii Moldova (2 articole): „Conferinţa de lansare a Proiectului Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” și „Promovarea imaginii bibliotecilor 

universitare, discutată în cadrul unui workshop”. Despre Școala de vară de la Brașov au 

scris pe site-ul ULIM Irina Cerneauscaite și pe site-ul IDISI dr. hab. Nelly Țurcan. 

Informația despre proiect permanent este discutată la nivelul celor 18 instituții partenere. 

10. Toate acțiunile de instruire sunt transmise online  de Institutul de Dezvoltare a Societăţii 

informaţionale (IDSI). Înregistrările video sunt arhivate pe site-ul proiectului și pe 

canalul IDSI TV pe Youtube. 

11. La 1 septembrie a fost depus la SIU (Centrul Norvegian de Cooperare Internaţională în 

Educaţie) un raport despre progresele înregistrate în perioada martie-august 2016. 

 

Putem concluziona că activităţile prevăzute în cadrul proiectului pentru 2016, s-au realizat în 

întregime şi în termenii planificaţi. Au fost organizate cu succes două workshopuri şi o şcoală de 

vara la Braşov (România) pentru bibliotecarii din Republica Moldova, care au avut un feedback 

excelent din partea participanţilor. Al treilea workshop profesional „Accesul Deschis și 

Repozitorii Instituţionale”, programat pentru luna octombrie 2016, va avea loc mai devreme (19 

septembrie). 

 

Până la sfârșitul anului 2016 vor fi cumpărate laptop-uri pentru bibliotecile participante în cadrul 

proiectului, dar alegerea unei oferte reciproc avantajoase va fi finalizată până la sfârşitul lunii 

octombrie. 

 

Atelierele de lucru privind elaborarea planurilor strategice pentru bibliotecile universitare – 

participante în proiect, sunt programate pentru perioada octombrie-decembrie 2016 și vor avea 

loc conform planului. În acest moment studiem ofertele companiilor din Republica Moldova 

privind efectuarea analizei funcționale şi evaluării capacității instituționale și facilitarea 

https://newinformationservices.wordpress.com/
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elaborării planurilor strategice pentru 18 biblioteci universitare, ca parte a proiectului 

„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.  

Planificăm să realizăm 5 seminare, un Raport analitic privind capacitățile instituționale 

bibliotecilor universitare, 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor beneficiare a proiectului, 18 

planuri de monitorizare și evaluare a strategiilor. 

 

Putem afirma că obiectivele stabilite în cadrul proiectului sunt implementate cu succes, conform 

planului aprobat, în coordonare strânsă între toți participanții la proiect. Activitatea coordonată a 

echipei de proiect asigură executarea cu succes a lucrărilor în volumul prevăzut și cu riscuri 

minimale. 

 

 


