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Participarea Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae Testemiţanu”  

în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” 

 

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, desfăşurat în 

perioada 2016-2019, constituie pentru Biblioteca Ştiinţifică Medicală o oportunitate benefică în 

vederea modernizării serviciilor informaţionale oferite şi amplificării rolului acesteia în 

comunitatea academică a USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

Reprezentanţi ai BŞM „Nicolae Testemiţanu” au participat la toate activităţile organizate 

în cadrul proiectului: conferinţa de lansare a acestuia, traininguri şi workshopuri profesionale 

privind tendinţele internaţionale în managementul bibliotecilor, planificarea strategică, 

instrumentele inovative de promovare a serviciilor de bibliotecă, accesul deschis, depozitele 

digitale, advocacy şi marketing de bibliotecă, gestionarea datelor de cercetare, utilizarea 

bazelor de date.  

Datorită unor formatori competenţi, cu experienţă de training de nivel internaţional 

bibliotecarii au beneficiat de formare profesională eficientă. Cunoştinţele acumulate vor fi 

aplicate ulterior în activitatea Centrului de Scriere Academică al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. 

Au fost stabilite noi direcţii pentru modernizarea şi diversificarea serviciilor de 

bibliotecă, optimizarea cursului Cultura informaţiei, dezvoltarea unor instrumente pentru 

cercetători, cum ar fi: identificarea autorilor (Orcid etc.), navigarea pe Web of Science şi InCites, 

selectarea revistelor ştiinţifice pentru publicarea articolelor. În suportul utilizatorilor Bibliotecii 

au fost elaborate diverse materiale didactice şi promoţionale. În cadrul workshopului 

profesional nr.  9  „Advocacy / Marketing: cele mai bune practici” a fost prezentat tutorialul 

“LibUnivCatalog”, fiind desemnat cu locul II la concursul produselor pentru 

informarea/educarea utilizatorilor (tema pentru acasă a Şcolii de vară “Bibliotecarul de 

referinţe în era digitală”). De asemenea a fost elaborat ghidul utilizatorului “O nouă generație 

de instrumente de căutare, regăsire și furnizare a informațiilor – LibUnivCatalog”.  

Una dintre cele mai importante realizări ale bibliotecii în cadrul proiectului este 

„Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2017-

2020”, elaborată în rezultatul participării reprezentanţilor bibliotecii la atelierele de planificare 

strategică, cu suportul companiilor  Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Strategia a 

fost prezentată şi aprobată în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al BŞM din 

26.01.2017. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice Medicale USMF “Nicolae 

Testemițanu” 2017-2020 asigură continuitatea evoluției Bibliotecii, având drept scop 

modernizarea Bibliotecii sub aspect informațional, tehnologic, managerial și funcțional. 

Strategia prevede dezvoltarea unui mediu informațional adecvat necesităților instruirii, 

cercetării și practicii medicale prin modernizarea tehnologiilor aplicate, diversificarea serviciilor 

informaționale, dezvoltarea resurselor informaționale, crearea spațiilor confortabile pentru 

lectură, recreere etc. 
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Graţie proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 

utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice Medicale au beneficiat de acces la baze de date ştiinţifice de 

importanţă mondială, cum ar fi: SAGE Research Methods, Cambridge Journals Online, Taylor & 

Francis Online Journal Library, care au devenit surse de informare esenţiale pentru cercetătorii 

de la USMF “Nicolae Testemițanu”. Aceste baze de date au fost promovate prin prezentări în 

cadrul comunităţii academice a USMF, la lecţiile de cultura informaţiei.  

Creşterea competitivităţii în mediul academic şi a exigenţelor privind măsurarea şi 

evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică amplifică necesitatea accesului la platforma Web of 

Science & InCites. Produsele informaționale Web of Science ale companiei Thomson Reuters au 

fost accesate de către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, cadre didactice şi bibliotecari. La 

solicitarea membrilor comunităţii universitare specialiştii BŞM au oferit servicii bibliometrice şi 

consultaţii privind identificarea revistelor relevante pentru publicarea rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice, fapt care a contribuit la o colaborare mai eficientă cu catedrele şi facultăţile 

universitare. 

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

comunicatelor informative, plasate pe site-ul Bibliotecii.  

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” are un impact 

pozitiv asupra dezvoltării Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Cunoştinţele şi experienţa acumulată 

de bibliotecari în acest proiect vor contribui la diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor şi la 

dezvoltarea unui mediu informațional adecvat necesităților instruirii, cercetării și practicii 

medicale. 

  

 

 


