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  The goal 

 of      of the project                   

            Scopul proiectului 

 

 

 

Perfecționarea învățământului universitar din 

Republica Moldova, 

prin modernizarea biblotecilor universitare 

  - scop atins prin realizarea obiectivelor      

generale și specifice, prin activități teoretice și 

practice relevante, actuale, eficiente cu impact 

pozitiv asupra comunității academice 



 

 

5 evaluation criteriars - EU 

5 criterii generale de evaluare 

utilizate la nivelul Uniunii Europene 

 
• Relevance                                   

• Efficiency    

• Efficacy  

•  Ipact 

• Sustainability  

• Relevanță 

• Eficienţă 

•  Eficacitate 

•  Impact 

•  Sustenabilitate 



 

 

 

 

 

 

The modernization of the Moldovan 

University libraries 

 
Bibliotecile universitare din Republica Moldova 

- în proces de modernizare 

 

IFLA asociază exemple de biblioteci și servicii cu 

fiecare dintre obiectivele ODD a Agendei 2030 

pentru a arăta că biblioteca se află în centrul 

schimbării și inovării.  

 

 

 

 

Rolul major al acestui proiect este 

schimbarea, producerea și distribuirea 

cunoștințelor – prin ele modernizăm 

produsele și serviciile de bibliotecă 

 



 
The distinctive features of the project 

Caracteristicile distincte ale proiectului 
 

• Participarea  unui număr mare de biblioteci 

universitare 

• Actualitatea temelor de instruire (scientometrie, 

referințe electronice, advocacy, scrierea 

academică, gestionarea datelor de cercetare etc.) 

• Profesionalismul experților 

• Lucrul în echipă 

• Prezența elementelor de noutate 

• Obținerea rezultatelor palpabile (acces la BD, 

calculatoare/laptopuri etc.) 

 

 



• Înțelegerea modului în care ne raportăm la 

diferite societăți și culturi 

 

• Similitudinea problemelor biblioteconomice din 

Norvegia, România și Republica Moldova 

 

• Dezbaterea, formularea direcțiilor strategice în 

comun cu 18 biblioteci universitare, fapt ce a 

permis să stabilim direcții prioritare pentru 

bibliotecile universitare din Republica Moldova 

 

• Acces la BD internaționale importante pentru 

procesul de studii și cercetare 



• Crearea produselor și serviciilor noi cu impact 

durabil asupra comunității academice 

• Creșterea vizibilității Bibliotecii 

 

Exemple concrete: 

• Elaborarea Programului strategic al Bibliotecii 

AMTAP pentru anii 2018 - 2021  

• Elaborarea Programului de promovare  a 

BAMTAP 

• Crearea spotului publicitar Descoperă  artele 

prin Bibliotecă 

• Accesarea/promovarea  BD 

 

 

 





2018 - 2021 
Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 



Acces la baze de date 





Research &Development 
Cercetare & Dezvoltare 
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• Accesarea informației științifice relevante 

& înregistrarea articolelor profesorilor în 

baze de date indexate DOAJ, CEEOL 

•  Inițierea creării Repozitoriului 

Instituțional 

(Aprobarea structurii la Consiliul Științific, 

instalarea DSpace –ului) 



 

 

  Facts:                  Date: 

 18 partners 

•3 countries 

•11 experts 

•3 summer schools 

•2 conference 

•9 workshops 

•dozens of articles 

•equipment (1 laptop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•18 parteneri 

• 3 țări  

• 11 experți  

• 3 școli de vară 

• 2 conferințe 

• 9 workshop-uri  

•zeci de articole 

•echipament (1 laptop) 
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Școli de vară și vizite de  documentare 



 

 

    Tangible and intangible results 

    Rezultate tangibile și intangibile 

 • Tangibile- 

exemplele  

 

• Intangibile - 
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 cunoștințele și experiența 
acumulate de participanți 

 consolidarea competențelor și 
realizărilor 

 îmbunătățirea Culturii informației 
 o mai bună sensibilizare culturală 
 ameliorarea competențelor 

lingvistice (limba engleză) 



 

Dissemination of the project 

  Diseminarea proiectului 

 
• Circulația produselor 

• Acoperirea mediatică (articole în buletine 

informative de specialitate din presă, 

interviuri etc.) 

• Informare în cadrul reuniunilor 

profesionale (Consiliul de Administrație, 

ateliere etc.) 

• Vizibilitate în rețelele de socializare  

• Feedback de la utilizatorii finali, de la alte 

părți interesate, de la colegi, de la factorii 

de decizie 
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Medium and long-term impact 

Impactul pe termen mediu și lung 

 

•Impact în procesul studiilor și cercetării, 

vizibilității cercetărilor științifice, îmbunătățirii 

Culturii informației, utilizarea aplicațiilor noi,  

tehnologiilor informaționale, un nou ritm al 

schimbărilor sub presiunea schimbărilor 

globale 

•Rezultatul de succes al proiectului poate 

determina inițierea unui alt proiect  
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Impactul cultural și social  





 

 

Thank you for your attention! 

 

      Mulțumim pentru atenție! 

 

 

 

 


