


Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova 

• Ateliere profesionale 

• Training-uri 

• 3 Școli de vară 

•  Vizită de studiu în 

bibliotecile universitare 

din Norvegia 

Activități 
de 

instruire 

 

•  Strategia de dezvoltare a 

Bibliotecii Centrale a Universității de 

Stat din Moldova (2019-2021). 

Aprobată la ședința Senatului din 6 

noiembrie 2018, proces verbal nr. 3 

•  Институциональный 

Pепозиторий Молдавского 

Государственного Университета: 

Tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=c

0RWLNHpQJw&feature=youtu.be 

 

Rezultate: 

Rezultate 

https://www.youtube.com/watch?v=c0RWLNHpQJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c0RWLNHpQJw&feature=youtu.be
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Rezultate 
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Acces baze de date 

 
 
 

Comunitatea academică apreciază   

  oportunitatea de a accesa baze de date 

științifice prestigioase și importante  

pentru cercetare și instruire. 
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Maratonul arhivării publicaţiilor 

în repozitoriile instituționale ale 

universităților din Moldova 

 Ediţia I (26 octombrie 2016),  

Ediția a II-a (25 octombrie 2017),  

organizat  în cadrul Săptămânii 

Internaţionale a Accesului Deschis   

 

 

 

 

Acces deschis la informatie 
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• Biblioteca universitară și mediul academic 

modern: resurse, tehnologii, proiecte. Conferința 

Științifică, Biblioteca Centrală USM, 26 aprilie 2017 

(Prezentarea primului proiect al Strategiei BCU) 

 

• SAGE Research Methods – instrument eficient 

pentru cercetători. Prezentare în cadrul Conferinței 

științifice „Biblioteca Centrală Universitară: realizarea 

misiunii în contextul restructurării organizațional-

funcționale”, 24 aprilie, 2019 

 

•   

Promovarea proiectului la nivel instituțional 
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Utilizarea bazelor de date în cercetare: Experienţa 

USM. Comunicare prezentată în cadrul Seminarului 

„Promovarea bunelor practici de implicare a tinerilor 

cercetători în știință și inovare”,  organizat de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat 

cu Universitatea de Stat din Moldova și Agenția 

Universitară Francofonă. Chișinău, 13 decembrie 2017 

(WOS) http://usm.md/?p=17923&lang=ro  

Promovarea proiectului la nivel instituțional 

http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
http://usm.md/?p=17923&lang=ro
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Promovarea proiectului la nivel instituțional 
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 Forumul managerilor sistemului național de 

biblioteci. Biblioteca anului 2019: interferența 

viziunilor.  BNM, 5 decembrie 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=sgti1yUO37I 

 Bibliotecile universitare și spațiul educațional-

academic: tendințe și strategii de dezvoltare. 

(Simpozion, ediţia a XXVI-a Anul bibliologic 2016, 

BNM) 

https://www.youtube.com/watch?v=c16CbLw5cHQ 

 

Promovarea proiectului la nivel național 

https://www.youtube.com/watch?v=sgti1yUO37I
https://www.youtube.com/watch?v=c16CbLw5cHQ
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• Cunoștințe 

• Competențe 

• Abilități 

 

 Beneficii și efecte 

 

• Consolidare profesională 

• Cooperare 

• Noi prieteni 

• Amintiri frumoase 



M U L Ț U M I R I 

 

Coordonatorilor proiectului: 

 

Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia 

Silvia Ghinculov, Academia de Studii Economice din Moldova 

 

Partenerilor de proiect: 

Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov 

 

Instituțiilor partenere și finanțatorilor din Norvegia: 

 Centrul Norvegian de Cooperare Internaţională în Educaţie 

 Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior,   Universitatea din 

Bergen 

 Biblioteca Universităţii din Bergen 

 

Celor 18 biblioteci universitare partenere din Republica Moldova 

 


