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Biblioteca  Științifică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Misiunea Bibliotecii Ştiinţifice a
Universității de Stat “Bogdan
Petriceicu Hasdeu” din Cahul este
de a contribui și de a participa
activ la dezvoltarea învățământului
universitar prin satisfacerea deplină
a necesităților informaționale,
destinate susținerii programelor de
învățământ ale studenților,
masteranzilor, cadrelor didactice,
cercetătorilor și a altor categorii de
utilizatori.

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitae din Moldova” 2016 / 2019



Finanțatorii acestui proiect,

Programul SIU Eurasia (The

Norvegian Centre for International

Cooperation in Education) dezvoltat în

parteneriat între Academia de Studii

Economice din Moldova, Universitatea

din Bergen, Norvegia, Universitatea

Transilvania din Braşov, România şi

18 biblioteci universitare din Moldova.

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitae din 

Moldova” 25 iunie 2019

CPEA-2015/10014. Termeni: 03/2016-10/2019



Conferința de finalizare  a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova” 2016 / 2019

Coordonatorii instituțiilor partenere:
Biblioteca Științifică a Academiei de
Studii Economice a Moldovei în
colaborare cu Biblioteca Universității
din Bergen, Norvegia și Universitatea
Transilvania din Brașov, România în
parteneriat cu 18 biblioteci
universitare din Republica Moldova



Coordonatorii Proiectului dr. în economie, Silvia Ghinculov, directorul

în colaborare cu Ane LANDØY,
șef departament Biblioteca

Universității din Bergen,
Norvegia, prof. dr. Angela
REPANOVICI, Universitatea
Transilvania din Brașov,
România, care au contribuit
activ la desfășurarea acestui
Proiect Norvegian de
Cooperare în învățământul
universitar superior cu
Eurasia.

Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei;

Conferința de finalizare  a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 

din Moldova” 2016 / 2019



Parteneri ai Proiectului “Modernizarea serviciilor bibliotecilor 
universitare din Moldova”

Scopul principal al acestui Proiect este perfecționarea învățământului universitar din

Republica Moldova prin modernizarea bibliotecilor universitare.



Lansarea  Proiectului „Modernizarea    serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova” 14-25 aprilie 2016



Obiective principale

consolidarea cunoștințelor și capacităţii bibliotecarilor, în
experiența acumulată de către participanții şcolilor de vară şi prin
ei, a cadrelor didactice și a studenţilor din instituţiile de învăţământ
superior din Republica Moldova;

 implementarea noilor servicii informaționale pentru studenți și
profesori în sprijinul procesului de studiu;

asigurarea accesului la resurse și servicii informaționale de calitate;
 extinderea și diversificarea accesului la informație pentru întreaga

comunitate academică;
crearea Repozitoriului Instituţional, integrat în spaţiul informațional

mondial de educaţie și cercetare;
promovarea și dezvoltarea culturii informaţiei în vederea utilizării

eficiente a resurselor informaţionale şi sporirii calității proceselor
de instruire şi cercetare în Republica Moldova;

creșterea vizibilității și a impactului acestora la nivel internațional.



Activități în cadrul poiectului
Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari”, 

Brașov, România, 3-10 iulie 2016 



Vizita de studiu la Universitatea din Bergen, Norvegia, 

Workshopul nr.5 „Bibliometria/Scientometria” 

(09-12 mai 2017)



 Chestionar pentru managerii bibliotecilor

 Chestionar pentru utilizatori 

Raport de evaluare a necesităților de modernizare a 

bibliotecilor universitare din Republica Moldova: Studiu 

sociologic, 2017, efectuat de Valeriu MÎNDRU, doctor în 

sociologie, cercetător științific coordonator la Institutul  de 

Cercetări Juridice  și Politice al AȘM.

https://newinformationservices.files.wordpress.com./

2016/09/raport-de-evaluare.pdf

Studiu sociologic privind evaluarea necesităților de 

modernizare a bibliotecilor universitare

https://newinformationservices.files.wordpress.com./2016/09/raport-de-evaluare.pdf
https://newinformationservices.files.wordpress.com./2016/09/raport-de-evaluare.pdf


Atelierele  de elaborare strategică,  2017



Atelierele au fost facilitate de Centrul Pro Comunitate, 
Vitalie Postu și SRL CONT-M ASIST, coordonatori:

Ana INDOITU și  Mihai NANI

mailto:anaindoitu@gmail.com
mailto:mihainani1@gmail.com


Competenţele informaţionale constituie factorul cheie în 
educaţia pe parcursul întregii vieţi, ea fiind primul pas al 
realizării scopurilor educaţionale

Școala de vară „Cultura informației”, Tulcea, România

(25-30 iunie 2017)



Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”  în

Constanta-Mamaia, Romania, 24-29 iunie,2018



 Asigurarea vizibilității Proiectului “Modernizarea

serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” pe

site-ul Bibliotecii, rețelele de socializare;

 Implimentarea noilor servicii și oportunități

pentru îmbunătățirea calității studiilor și

promovarea lor;

 Au fost create repozitorii instituţionale, integrate

în spaţiul mondial de educaţie și cercetare;

 Cunoașterea diverselor metode de instruire,

comunicare, elaborare a strategiilor etc.;



 Consolidarea cunoștințelor și abilităților în

domeniul culturii informației, managementul

datelor de cercetare, înregistrare, operare,

gestionare;

 Promovarea și dezvoltarea culturii informaţiei în

vederea utilizării eficiente a resurselor

informaţionale;

Instrumente de regăsire a informației, evaluarea

cercetării, factori de impact.



Asigurarea vizibilității Proiectului “Modernizarea serviciilor
bibliotecilor universitare din Moldova” pe site-ul Bibliotecii, 

rețelele de socializare

• Elaborarea paginii web a Bibliotecii  parte a 
web site-ului Universității de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 
•https://www.facebook.com/biblioteca.usch.  
com
• https://biblioteca.usch@gmail.com
• www.lib.usch.md
• Înființarea serviciului Livrare electronica a 
documentelor și a Expoziției virtuale pe web
site-ul bibliotecii. 

https://www.facebook.com/biblioteca.usch.com
https://biblioteca.usch@gmail.com/
http://www.lib.usch.md/


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis



Activități de instruire a utilizatorilor în domeniul                   
“Сulturii Informaționale”



Crearea Repozitoriului Instituţional, integrat în spaţiul

mondial de educaţie și cercetare

În contextul mișcării globale a Accesului Deschis la
informație în anul 2017 Biblioteca a inițiat proiectul
Repozitoriului Instituțional, care a avut drept scop
promovarea imaginii și vizibilitatea produsului științific
al cercetătorilor USCH prin expunerea lucrărilor în
Acces Deschis.
Crearea Repozitoriului Instituțional al Universității de
Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, a fost
susținut de Programul Instituțional al Fundației pentru
o Societate Deschisă și EIFL (Electronic Information for
Libraries).



Asigurarea  Open  Acces  în Universitatea de Stat 
“B.P.Hasdeu” din Cahul

Inregistrarea Buletinului Științific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, Seria științe economice în Directoriul Accesului Deschis (DOAJ) 



Inregistrarea Buletinului Științific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, Seria științe economice în ECONBIZ – bază de date cu 

publicații științifice în economie

Inregistrarea  Buletinului Științific al  Universităţii de  Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în ECONBIZ 



În anul 2017 a fost implimentat Softul Integrat de bibliotecă “Koha” în
cadrul Proiectului “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din
Moldova”.

Koha este primul sistem open – source pentru managementul complet al
bibliotecilor, este actualizat continuu în colaborare cu alte biblioteci din
întreaga lume și oferă funcționalitatea necesară pentru toate etapele de
dezvoltare ale unei biblioteci

Implimentarea  Sistemului Integrat de bibliotecă “Koha” 



Bazele de date oferite  în cadrul Proiectului “Modernizarea 
serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” 

https://newinformationservices.files.wordpress.com/2019/01/cam-maths-cup.jpg
https://newinformationservices.files.wordpress.com/2019/01/cam-maths-cup.jpg


MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !


