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Lucrând în Proiect, Biblioteca UCCM a avut  oportunitatea de a: 

 îmbunătăţi calitatea produselor şi serviciilor; 

 identifica modalitățil eficiente de a satisface cerințele de 

informare ale comunității academice și științifice; 

 dezvolta  şi extinde competenţe noi, forma abilităţi de 

comunicare şi pregătire continuă pentru a ţine pasul cu noile 

schimbări; 

 dezvolta competențe  digitale, orienta spre diverse surse de 

informare, spre baze de date oferite din cadrul proiectului; 

  dezvolta şi promova instrumente bazate pe experiențe şi 

practici de calitate. 
 

 

Oportunități 



    În rezultatul Studiului de evaluare a necesităților de 

modernizare a bibliotecilor universitare, atelierelor de planificare 

strategice, Workshop-urilor profesionale, școlilor de vară, 

webinarelor online - impactul proiectului pentru biblioteca 

noastră rezidă următoarele beneficii:  

 Activități de advocacy. Recunoaşterea rolului bibliotecii ca 

instrument important în dezvoltarea comunității. 

  Evoluția modernizării, dotării tehnice: 

 

calculatoare/utilizatori

imprimante

proiectoare

Impactul 



 elaborarea Strategii de dezvoltare a activității bibliotecii UCCM pentru 

anii 2017-2020; 

 promovarea rolului și valorii bibliotecii pentru procesul de studii și 

cercetare;  

 promovarea și diseminarea informației privind Accesului Deschis; 

 organizarea proceselor de bibliotecă prin activități, care reprezintă 

rezultatul planificat în conformitate cu scopul și obiectivele strategice;  

 realizarea orelor de cultura informației; 

 organizarea de evenimente și servicii culturale, educaționale și științifice 

etc.; 

 articole în pag. WEB și ziarului național „Procooperația”; 

 constituirea repozitoriilor instituţionale este o provocare pentru noi de a ne 

asuma încă o funcţie foarte importantă – de a crea şi de a menţine arhivele 

digitale, pentru viitor. 

 



◦ Proiectul ne-a oferit posibilitatea să realizăm  lucruri importante și utile, ne-a ajutat 

să găsim modalități eficiente de a satisface cerințele de informare ale comunității 

academice și științifice UCCM și CCM, să cunoaștem formatori naționali și 

internaționali cu renume (Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității 

din Bergen, Norvegia, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, 

Braşov, România, Robert CORAVU, dr., Universitatea din  București, Facultatea de 

Litere, Departamentul Științe ale Comunicării, România,  Sanda ERDELEZ, prof., dr., 

Universitatea din Missouri, SUA, Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat 

din Moldova, Silvia GHINCULOV, dr., conf., director, Biblioteca Științifică a 

Academiei de Studii Economice  Moldovei și mulți alți).  

◦     Proiectul a fost un imbold pentru inovarea activității bibliotecii noastre, 

conştientizând  faptul că parteneriatele, lucru în proiecte reprezintă modalitatea cea mai 

practică şi mai eficientă de a valorifica experienţa profesională. Iar școlile de vară au 

constituit un spațiu de informare, o posibilitate de a învăța experiențe și cunoștințe noi, 

un prilej pentru evenimente importante cu discuții, totaluri și evaluări, amintiri 

frumoase memorabile. 

◦      Pe această cale le mulțumim mult formatorilor și partenerilor de proiect! 

 

◦  Raisa Șveț, Director  Biblioteca UCCM 

 Concluzie 


