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Impactul Proiectului „Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din Moldova” pentru UTM 

 Activitățile din cadrul Proiectului (instruirile, vizitele de 
documentare, schimbul de experiențe, școlile de vară) au 
reliefat tendințele de dezvoltare ale bibliotecilor 
universitare:  

• Rolul bibliotecii universitare este în creștere în contextul 
modernizării continue a învățământului superior, prin 
introducerea de noi standarde educaționale, noi tehnologii 
în știință, educație, și o creștere vădită a nevoilor 
informaționale. 

• Se conturează nevoia de a adapta activitățile bibliotecii 
universitare la schimbările din mediul extern și intern, 
evaluarea adecvată a acestor schimbări, prognozarea și 
planificarea strategică a dezvoltării acesteia, ajustarea 
scopurilor și obiectivelor bibliotecilor universitare la 
schimbări.  



Impactul Proiectului „Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din Moldova” pentru UTM 

• Acțiunile de Advocacy au avut drept rezultat o mai 
bună deschidere din partea administrației 
universitare și cadrelor didactice cu privire la 
arhivarea publicațiilor în Repozitoriul Instituțional; 

• Seminarele diferențiate de Cultura Informației, 
    în special dedicate particularităților de utilizare a 

bazelor de date (Web of science, Cambbridje 
Journals Online și SAGE Research Mathods) au 
sporit numărul accesărilor și aprecierea serviciilor 
oferite de bibliotecă din partea mediului academic. 



Impactul Proiectului „Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din Moldova” pentru UTM 

• Ca rezultat al instruirilor, atelierelor de planificare 
strategică din cadrul proiectului, susținute de 
companiile Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-
M ASIST au fost elaborate Programe de 
promovare a Bibliotecii și  

 Strategia de dezvoltare a BTȘ UTM 2018-2020. 

• Strategia stabilește obiectivele majore ale 
bibliotecii în perspectivă și pe termen imediat, în 
vederea dezvoltării, acomodării la transformările 
din domeniul educațional și biblioteconomic, 
sporirii impactului, formării unei imagini pozitive. 
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• Realizări importante: 

Distribuirea de cunoștințe și competențe pentru 
bibliotecari prin numeroase activități de instruire; 

Crearea parteneriatelor cu participanții în proiect; 

Consolidarea și cooperarea profesională; 

Elaborări de strategii și politici de dezvoltare a 
Bibliotecii universitare; 

Acces la baze de date extrem de solicitate de 
comunitatea academică; 

 Îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de predare 
a orelor de Cultura Informației etc.  
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bibliotecilor universitare din Moldova” pentru UTM 
În perioada de desfășurare a Proiectului 
 BTȘ UTM a organizat  2 conferinţe ştiinţifico-practice: 
„Schimbarea tehnologiilor de bibliotecă – proces cognitiv și practic” 

(9 comunicări, 15 referenți); 
 „Impactul bibliotecii în mediul educațional: percepții și viziune”. (15 

comunicări, 19 referenți) 
http://repository.utm.md/handle/5014/397 

 realizate 18 sondaje, studii, cercetări;  
 elaborate și aprobate de Senatul UTM 4 Regulamente de bază a 

activității BTȘ UTM; elaborate 4 instrucțiuni cu caracter 
metodologic; 

  inaugurate noi servicii de informare a comunității universitare 
prin poșta corporativă; 

 organizate  3 Săptămâni ale Accesului Deschis la informația 
Științifică; 

  etc. 
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