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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Martie 2016: planificarea activităților, discutarea problemelor 
manageriale, procedurilor financiare, formelor de comunicare 
în cadrul parteneriatului moldo-româno-norvegian. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Conferința de lansare a Proiectului 
„Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din 
Moldova”, 14 aprilie 2016 cu 
participarea bibliotecilor partenere, 
rectorilor universităților, 
Ministerului Norvegian al Afacerilor 
Externe, Ambasadei Regale a 
Norvegiei în România şi Republica 
Moldova, Ambasadei României în 
RM, Ministerului Educației, IDSI și a 
ABRM.  

• Întâlnirea de lucru a directorilor 
bibliotecilor instituțiilor partenere 
din cadrul Proiectului, 14 aprilie 
2016.  
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Workshop profesional nr.1 
„Tendințe internaționale în 
managementul bibliotecilor”, 
susținut de Andrew McDONALD, 
membru al Consiliului IFLA, profesor 
emerit la University of East London, 
15 aprilie 2016. 

• Workshop profesional nr. 2 
„Advocacy. Marketing: promovarea 
imaginii bibliotecilor universitare”, 
13-14 iunie 2016, susținut de 
Angela REPANOVICI, dr. prof.  
Universitatea Transilvania, Braşov, 
România; Nelly ȚURCAN, dr. hab., 
conf.univ., Universitatea de Stat din 
Moldova; Manolis KOUKOURAKIS, 
dr., Directorul Bibliotecii 
Universității din Creta, Grecia. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Școala de vară „Acces Deschis și 
Surse deschise pentru bibliotecari”, 
3-10 iulie 2016 la Universitatea din 
Brașov, România, Facultatea Design de 
Produs și Mediu. Formatori:  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.  

• 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.   
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• 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.  

• Întâlnirea anuală de proiect, 19 
septembrie 2016 

• Workshop profesional nr.3 „Acces 
Deschis și Repozitorii instituționale”, 
susținut de Angela REPANOVICI, prof. 
dr., Universitatea Transilvania, Braşov, 
România și Irene EIKEFJORD, 
Biblioteca Universității din Bergen, 19 
septembrie 2016.  

• Lecție publică „De la o provincie la un 
Stat Independent. Norvegia și 
oamenii săi (1536-1814)”, Arne SOLLI, 
prof. univ., Facultatea de Arheologie, 
Istorie, Studii culturale și Religie, 
Universitatea din Bergen, Norvegia, 19 
septembrie 2016.  
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Pentru facilitarea elaborării strategiilor a fost angajată Asociaţia Obştească Centrul 
Pro Comunitate, fondată în 2004. Cu toate că în Republica Moldova programele de 
dezvoltare comunitară se implementează mai mult de 10 ani, totuşi există puţine 
organizaţii care ar activa exclusiv în acest domeniu. Fondarea Centrului Pro 
Comunitate reprezintă efortul de concentrare a capacităţilor profesionale exclusive 
ale unei echipe de experţi în următoarele domenii: 

• facilitarea seminarelor de planificare strategică  

• oferirea de training şi consultanţă (pe tematica fundraising-ului; managementului 
comunitar / organizaţional; relaţiilor cu publicul; alcătuirea proiectelor de 
finanţare); 

• elaborarea strategiilor de dezvoltare economică locală; 

• organizarea evenimentelor de consolidarea a parteneriatului comunitar; 

• organizarea campaniilor de lobby şi advocacy cu scopul dezvoltării regionale şi 
soluţionării problemelor comunitare; 

• elaborarea cercetărilor sociologice cantitative şi calitative locale şi naţionale etc. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

Centrul Pro Comunitate a propus să efectueze analiza funcțională şi evaluarea capacității instituționale 
și facilitarea elaborării planurilor strategice pentru 18 biblioteci universitare, instruirea unui grup de 20 
de persoane în domenii relevante. Evaluarea Capacității Instituționale va include: 

• evaluarea capacității operaționale și instituționale; 

• organizarea focus grupurilor/interviurilor online sau informale; 

• elaborarea raportului privind evaluarea capacității instituționale. 

Organizarea instruirilor va include: 

• ateliere de lucru cu subiectele specifice; 

• sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță; 

• follow-up – analiza produselor elaborate. 

Produse finale: 

• Raport analitic privind capacitățile instituționale ale bibliotecilor universitare din Republica Moldova. 

• 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor beneficiare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. 

• 18 planuri de monitorizare și evaluare a strategiilor. 

• 25 beneficiari ai proiectului vor avea abilități și cunoștințe în planificare strategică, monitorizare și evaluare. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

Primul atelier de instruire, 2-3 noiembrie 2016: 

• Analiza SWOT; 

• Sesiunea Viziunilor; 

• Stabilirea scopului și obiectivelor strategiei; 

• Sesiunea Contradicțiilor; 

• Sesiunea Direcțiilor Strategice; 

• Elaborarea obiectivelor și rezultatelor pe priorități și subpriorități; 

Al doilea atelier de instruire, 8-9 decembrie 2016: 

• Analiza situației în procesul de planificare; 

• Dezvoltarea acțiunilor conform obiectivelor generale; 

• Formarea direcțiilor strategice; 

• Elaborarea planului cadru de acțiuni; 

Al treilea atelier de instruire, 5-6 februarie 2017: 

• Analiza planului de acțiuni pentru 2017 – 2020; 

• Introducere conceptuală și tehnică în instrumentele de monitorizare și evaluare; 

• Elaborare Plan de monitorizare și evaluare pentru anul 2017 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Cu ajutorul Centrului Pro Comunitate va fi 
realizată o cercetare sociologică cantitativă 
care va determina tendințele de dezvoltare 
a bibliotecilor universitare pe termen lung 
în condițiile mediului informațional 
concurențial.  

• Scopul acestei cercetări este identificarea 
caracteristicilor bibliotecii viitorului bazată 
pe opiniile a două categorii de respondenți: 
bibliotecari și utilizatori (studenți și cadre 
didactice) și va aborda ideile pe blocuri: 
spațiile bibliotecii, personalul bibliotecii, 
resursele informaționale, serviciile prestate, 
rolul bibliotecii în dezvoltarea 
învățământului și cercetării academice.  

• Constatările studiului sociologic vor fi 
reflectate în direcțiile strategice și în 
fundamentarea strategiilor de dezvoltare a 
bibliotecilor universitare din Republica 
Moldova.  

• Rezultatele vor fi discutate la o masă 
rotundă la care vor participa managerii 
bibliotecilor academice. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Comunicarea internă și diseminarea informațiilor pe site-ul proiectului 
https://newinformationservices.wordpress.com/. 

• Diseminarea informației despre proiect:  

• Participarea la a 8-a Conferința Internațională „Metode calitative și cantitative în biblioteci”, Londra, 
Marea Britanie între 24-27 mai 2016. A fost prezentată comunicarea „Politici și experiențe de Acces 
Deschis în Norvegia, România și Moldova”.  

• Participarea la Conferința Europeană privind Cultura Informației (ECIL), 10-13 octombrie 2016, Praga, 
Republica Cehă. A fost susținută comunicarea „Provocările Culturii Informației în bibliotecile universitare 
din Republica Moldova”. 

• „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 fost realizate de Ana Plamădeală, Consultant 
superior, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educației al Republicii Moldova (2 articole).  

• Despre Școala de vară de la Brașov au scris pe site-ul IDISI dr. hab. N. Țurcan, pe site-ul ULIM 
I.Cerneauscaite, pe site-ul Universității de Stat din Comrat L. Chiachir. Despre Săptămâna Accesului Deschis 
2016, au publicat pe site-ul IDISI dr. hab. N. Țurcan, pe blogul EIFL-OA Moldova N. Cheradi, pe site-ul 
instituțional - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în ziarul Funcţionarul 
Public. nr. 20, 2016 – S. Condrea de la AAP. Despre activitățile prilejuite de Ziua Naţională a Norvegiei au 
publicat un articol în Curierul economic, nr.7, 2016, -  L. Dragoman și A. Cervoneaşcii de la ASEM. 

• Au fost publicate tezele articolelor susținute în cadrul conferințelor internaționale QQML și ECIL. 

• Informația despre proiect permanent este discutată la nivelul celor 18 instituții partenere din R. Moldova. 
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Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• 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. 
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