Silvia GHINCULOV: Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect
Vă prezint în linii generale activitățile proiectului ”Modernizarea serviciilor bibliotecilor
universitare din Moldova” care este finanțat de SIU și coordonat de Biblioteca Universității din
Bergen și Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova la care participă
și Universitatea din Transilvania și 18 biblioteci universitare din Republica Moldova.
Din luna ianuarie până prezent au fost realizate următoarele:
Strategiile de dezvoltare: Pentru facilitarea elaborării strategiilor a fost angajată Asociaţia
Obştească Centrul Pro Comunitate, fondată în 2004. 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 25 de persoane în
domenii relevante. Organizarea instruirilor a inclus 4 ateliere:
 ateliere de lucru cu subiectele specifice;
 sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță;
 follow-up – analiza produselor elaborate.
Produse finale:
 Raport de evaluare a necesităților de modernizare a 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.
Cu ajutorul Centrului Pro Comunitate a fost realizată o cercetare sociologică cantitativă care a
determinat 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 a abordat 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.
Întâlnirea anuală de proiect a avut loc la 7 februarie 2017.
Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației”, susținut de Angela REPANOVICI, prof. dr.,
Universitatea Transilvania, Braşov, România și Ane LANDØY, Biblioteca Universității din
Bergen a avut loc la 8-9 februarie 2017. Tot atunci a fost aprobat Logo-ul Proiectului.
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Vizita de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia a avut loc în perioada 9-12 mai 2017. La
data de 11 mai a avut loc workshop-ul nr. 5 „Bibliometria/Scientometria”. Evaluarea workshopului „Bibliometria/Scientometria” s-a realizat prin aplicarea chestionarului online, utilizând
instrumentele SurveyMonkey. Rezultatele chestionării au fost prelucrate de Prof. dr. Angela
REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România.
Comunicarea internă și diseminarea informațiilor este realizată pe site-ul proiectului.
Diseminarea informației despre proiect s-a realizat la conferințe internaționale, prin publicarea
articolelor în reviste științifice și profesionale. Toate acțiunile de instruire sunt transmise online
de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale. Înregistrările video sunt arhivate pe site-ul
proiectului și pe canalul IDSI TV pe Youtube.
Concluzionăm că activităţile prevăzute în cadrul proiectului pentru 2016, s-au realizat în
întregime şi în termenii planificaţi în coordonare strânsă între toți participanții la proiect. A fost
o perioadă bogată în activități și vă mulțumim pe toți pentru colaborare fructuoasă.

2

