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Participarea Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat  

din Moldova în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor  
bibliotecilor universitare din Moldova” 

 

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” constituie 

pentru BRŞA şi comunitatea UASM o oportunitate benefică din mai multe puncte de vedere. 

Managerii BRŞA, dar şi alţi reprezentanţi ai bibliotecii au participat la toate activităţile, 

reuniunile anuale şi evenimentele organizate pe parcursul proiectului, începând cu conferinţa 

de lansare a acestuia, urmând workshopurile profesionale privind tendinţele internaţionale în 

managementul bibliotecilor, planificarea strategică, instrumente inovative de promovare a 

serviciilor de bibliotecă, accesul deschis, depozite digitale, advocacy şi marketing de bibliotecă, 

gestionarea datelor de cercetare etc.; trainingurile de prezentare şi de instruire privind 

utilizarea bazelor de date şi, nu în ultimul rând, renumitele scoli de vară din România.  

Practicile şi experienţele noi, aplicațiile informatice asimilate în cadrul activităţilor de 

instruire s-au dovedit a fi un suport educaţional foarte important, fiind integrate în programele 

de formare profesională a personalului bibliotecii. Totodată, acestea au avut ca efect 

extinderea şi integrarea unor aspecte noi inovative în programele culturii informaţiei ale 

bibliotecii.  

E de menţionat faptul, că în cadrul proiectului s-a realizat o formare eficientă a 

bibliotecarilor datorită unor formatori competenţi, cu vastă experienţă de training de nivel 

internaţional. În rezultat, fiind consolidată capacitatea profesională a bibliotecarilor, au de 

câştigat utilizatorii bibliotecii. Astfel au fost stabilite noi direcţii pentru inovarea serviciilor de 

referinţă, amplificarea serviciilor bibliometrice, dezvoltarea serviciilor de cultura informaţiei şi a 

unor instrumente pentru cercetători, cum ar fi cele de identificare a autorilor (Orcid etc.) şi de 

selectare a revistelor ştiinţifice. În suportul cercetătorilor a fost realizat un set de tutoriale, 

dintre care tutorialul “Cum să alegeţi o revistă potrivită pentru publicarea unui articol ştiinţific”, 

a fost prezentat în cadrul workshopului profesional nr. 9  din cadrul proiectului „Advocacy / 

Marketing II: cele mai bune practici”, fiind desemnat câștigător pentru “cea mai bună 

prezentare a produsului dezvoltat”.  

O dovadă a asimilării subiectelor inovative ale acţiunilor de instruire din cadrul 

proiectului ar putea servi comunicările şi publicaţiile la aceste teme: 

 comunicarea: “Modalități de creștere a vizibilității rezultatelor științifice și a 

imaginii cercetătorilor. Conferința științifico-practică „Biblioteca în era digitală: noi paradigme 

pentru educație și cercetare”, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a  INCE, 29 mai 2018);  

 articolul: COSTIN, Liudmila,  LUPU, Viorica,  SOBEŢCHI, Vera. Instrumente de 

identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice. In: Akademos, 2018, nr. 2, pp. 109-

114. ISSN 1857-0461. Disponibil: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Akademos_2_49_2018.pdf   
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Una dintre cele mai importante realizări ale bibliotecii în cadrul proiectului s-a dovedit a 

fi „Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole în perioada 2017-2020”, 

elaborată în rezultatul participării reprezentanţilor bibliotecii într-un proces de lucru colaborativ 

a 18 biblioteci universitare, iniţiat la atelierele de planificare strategică din cadrul proiectului, cu 

suportul companiilor Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Strategia a fost prezentată 

şi aprobată în cadrul şedinţei Senatului UASM din  13.12.2017 prin ordinul nr. 03 Importanţa 

strategiei se reflectă în stabilirea unei noi perspective asupra evoluţiei şi funcţionării bibliotecii, 

în special, în diversificarea şi dezvoltarea serviciilor pentru utilizatori. Aceasta reprezintă un 

instrument de lucru pentru iniţierea, implementarea şi promovarea unor planuri de intenţie în 

dezvoltarea sustenabilă a bibliotecii. În acest context se înscrie şi elaborarea “Programului de 

promovare a BRŞA UASM pentru anul 2017”. 

Graţie oportunităţilor oferite în cadrul proiectului biblioteca a reuşit să-şi dezvolte 

considerabil oferta informaţională electronică. De rând cu bazele de date specializate în 

domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente, la care biblioteca oferă constant acces de mai mult 

timp, utilizatorii bibliotecii au obţinut pe perioada de derulare a proiectului posibilităţi 

excepţionale de a accesa şi alte baze de date ştiinţifice de importanţă mondială, cum ar fi Web 

of Science & InCites, SAGE Research Methods, Cambridge Journals Online, Taylor & Francis 

Online Journal Library, care au devenit instrumente online esenţiale pentru cercetătorii de la 

UASM. 

Oportunitatea de a accesa noi surse informaţionale prin aceste baze de date a fost 

promovată prin prezentări în cadrul comunităţii științifice UASM şi a instituţiilor de cercetare 

din domeniul agricol, la lecţiile de cultura informaţiei, în cadrul activităţilor Săptămânii 

Internaţionale a Accesului Deschis, cum ar fi “Ziua bazelor de date științifice” şi a altor activităţi 

publice, prin diseminarea unor materiale promoţionale, flyere etc.  

De un interes aparte s-a bucurat baza de date Web of Science, care este mult râvnită de 

către diverse segmente ale personalului academic – cercetători, profesori, doctoranzi. 

Creşterea competitivităţii în mediul academic şi a exigenţelor privind măsurarea şi evaluarea 

performanţelor cercetărilor ştiinţifice amplifică necesitatea accesului la această bază de date. 

Pe perioada de acces, produsele informaționale Web of Science ale companiei Thomson 

Reuters au fost intens accesate de către cercetătorii universitari, doctoranzi, cadre didactice, 

dar şi de către specialiştii bibliotecii în vederea prestării, la solicitarea membrilor comunităţii 

universitare, a serviciilor bibliometrice, consultaţiilor privind identificarea revistelor relevante 

pentru publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.  

Un aspect pozitiv al proiectului care ne bucură este dezvoltarea unor noi parteneriate cu 

catedrele şi facultăţile universitare. Astfel, se doreşte ca biblioteca să-şi menţină un rol vital în 

viaţa comunităţii deservite, pe care să-l redefinească şi extindă la diverse perioade de timp. 

Diseminarea activităţilor în cadrul proiectului s-a realizat prin intermediul comunicatelor 

informative plasate pe site-ul bibliotecii şi cel al universităţii.  

BRŞA îşi exprimă gratitudinea faţă de întreaga echipă de proiect, graţie căreia a 

beneficiat de oportunităţile avantajoase oferite în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 

bibliotecilor universitare din Moldova”. 


