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Realizarea obiectivului formării profesionale continue solicită imperios dezvol-
tarea competențelor bibliotecarilor în vederea atingerii nivelului valoric european. 
Vom apela, în acest sens, la Euroreferenţialul competentelor profesioniştilor euro-
peni în domeniul informării si documentării, inclusiv al bibliotecarilor http://www.
bmms.ro/conţinut/doc/p13_Euroref.pdf, care conţine o listă de treizeci şi trei 
de domenii de competenţe repartizate în cinci grupe şi douăzeci de aptitudini 
principale:
•	 Grupul I – Informare;
•	 Grupul T – Tehnologii;
•	 Grupul C – Comunicare;
•	 Grupul M – Management;
•	 Grupul S – Alte cunoştinţe.

Fiecare domeniu de competenţă este analizat din viziunea a 4 nivele de ca-
lificare: 
•	 Nivelul 1 – Asistent în informare-documentare;
•	 Nivelul 2 – Tehnician în informare-documentare;
•	 Nivelul 3 – Manager în informare-documentare;
•	 Nivelul 4 – Expert în informare-documentare.

Astfel la nivelul 1 - Asistent în informare este necesară cunoaşterea disciplinei, 
nivelul 2 - Tehnician, cunoaşterea practicilor, nivelul 3 - Manager, cunoaşterea instru-
mentelor, nivelul 4 - Expert, cunoaşterea metodologică. 

Conceput de catre Consiliul European al Asociatiilor din Informare-Documen-
tare, tradus de către specialiştii români în cadrul programului „Leonardo Da Vinci”, 
ABIDOR (Euroreferential I&D, Editia a 2-a, revăzută integral, Volumul 1 si 2, Traducere 
vol. 1 : Julieta Moleanu si Marie Trancu-Boscoff, vol. 2 : Nicoleta Marinescu) Eurore-
ferenţialul I&D este un instrument util şi necesar uniformizării profesiei, cunoasterii 
evolutiei posturilor, actualizării programelor universitare, a modulelor de formare 
precum şi formatorului.
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Modelul formării profesionale continue prin competenţe la Biblioteca 
Universitară bălţeană.
 Competenţele definesc un „ansamblul de abilităţi necesare pentru exer-
citarea unei activităţi profesionale şi cunoaşterea comportamentelor pe care le 
presupune”. Componentele sînt: cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile. Aceste 
componente trebuie să fie operaţionale, puse în practică şi validate. Vorbind de 
abordarea prin competenţe, accentul se va pune, indiscutabil, nu numai pe suma de 
cunoştinţe şi deprinderi pe care o va primi cursantul, dar şi pe formarea unui pachet 
transferabil de competenţe.
Formarea profesională continuă defineşte actualmente tendinţe precum:
•	 Elaborarea cursurilor de instruire orientate pe practici, pe o structura modulară 

(bloc);
•	 Axarea pe specificul activităţii bibliotecii;
•	 Implicarea specialiştilor – practicieni cu experienţă;
•	 Diagnosticarea competenţelor iniţiale/finale ale cursanţilor etc.

 Deja al doilea an Biblioteca Universitară bălțeană elaborează Programele de 
formare profesională continuă şi evaluează personalul cu apel/utilizînd posibilitățile 
Euroreferenţialului privind competentele profesioniştilor europeni în domeniul in-
formării si documentării http://www.certidoc.net. Platforma de formare continuă a 
Bibliotecii bălţene prevede:
•	 Elaborarea modulului de formare profesională, sincronizarea cu Ghidul Euro-

competenţelor (cinci grupuri de domenii de competenţă, patru nivele de ca-
lificare); 

•	 Promovarea activităţilor de formare pe grupe/ subdiviziuni (Dezvoltarea co-
lecţiilor, Comunicarea colecţiilor, Informatizare etc.), pentru ca să identifice 
competenţele pe care trebuie să le dețină sau să le îmbunătăţească, să  îşi  
cunoască  mai  bine  meseria;

•	 Adaptarea programului de orientare profesională la Ghidul Eurocompetenţe-
lor pentru tinerii angajaţi care încearcă să afle dacă posedă aptitudinile nece-
sare profesiei de bibliotecar;

•	 Completarea Curriculumului Vitae de către angajati / Profesiograma din per-
spectiva Eurocompetenţelor în scopul optimizării calificării /promovării în ca-
rieră/ mobilităţii profesionale etc.; 

•	 Actualizarea suporturilor pedagogice ale formatorilor, sincronizarea cu cerin-
ţele mediului profesional; 

•	 Evaluarea/certificarea formării profesionale continue pe platformele: Auditul 
tehnologic intern, Concursul Cel mai bun bibliotecar al Anului, Cel mai bun biblio-
tecar inovator, Chestionarul de Autoevaluare, Chestionarul de Evaluare, Interviul 
de Evaluare, Sondajul Biblioteca Universitară şi transferul de informaţie către uti-
lizatori, Ședinţele de raportare în subdiviziuni cu identificarea necesităţilor for-
mării în cazul depistării lipsei cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale.
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Conţinutul cursurilor aplicative de formare pentru anul 2010
În scopul identificării competenţelor pe care trebuie să le aibă în vederea îm-

bunătăţirea activităţii, stăpînirii instrumentelor de baza, tehnicilor şi a metodologiei 
profesiei anual în Bibliotecă sînt realizate peste 30 acţiuni de instruire / circa  4 500 
ore sau 5 % din bugetul orelor de lucru (Declaraţia IFLA Dezvoltarea profesională 
continuă: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe aprox. 10% din orele de 
muncă să fie asigurate atît pentru participarea la workshopuri, învăţare la locul de 
muncă). 

Modulul Informare - „baza” domeniului  bibliotecar, adică a domeniilor  în 
care nu este permis unui specialist să nu aibă competenţe, la cel puţin un nivel me-
diu. Activităţi: 
	Workshop-ul Animaţii culturale: tehnologii, organizare, dedicată Zilelor Emi-

nescu (160 ani de la nastere); (concursul Organizarea celei mai originale ex-
poziţii) ;

	 Lecţie aplicativă: Model de pregătire şi prezentare a revistei bibliografice; 
	Workshop: Servicii de referinţe : tradiţional şi virtual. 
	Atelier Vedetă de subiect: consideraţii privind corectitudinea  prezentării conţi-

nutului în document. Aplicarea competențelor în practică imediată. Elabora-
rea Ghidului metodic pentru bibliotecari Indexarea pe subiecte.

Modulul Tehnologii - Punerea accentelor pe competenţe care fac apel la teh-
nologiile de informatică şi de Internet, competenţe Bibliotecarul 2.0: creare pe calcu-
lator a unor programe de informare, dezvoltarea pe calculator a aplicaţiilor, publicare 
şi editare, tehnologii ale Internetului, tehnologii pentru informare şi comunicare. Biblio-
tecarii au nevoie de un nou set de competenţe specifice pentru utilizarea site-urilor 
de reţele sociale, pentru a furniza servicii de calitate şi pentru menţinerea rolul lor în 
calitate de experţi de informaţii într-o lume Web 2.0. Activităţi: 

•	Atelier: Utilizarea Programului Statistica de bibliotecă
•	Elaborarea unei hărţi-traseu (Expoziţii tematice online, tranzacţiei de refe-

rinţe, Analiza documentară)
•	Workshop-uri: Biblioteca web 2.0 - noua viziune de servire bibliotecară; Cum 

să creezi un blog. Blogging; Reţelele sociale Facebook, Twitter, Flickr, You-
Tube - situri de socializare şi promovare a produselor bibliotecare. Cum să 
edităm un status, postarea unei informații, tveet, avize manifestări, inserare 
imagini, videofilme, contribuții ştiințifice etc. 

Aplicarea competenţelor în practica imediată: 
•	lansarea Blogului Bibliotecii http://bsubalti.wordpress.com/
•	Interacţionarea Bibliotecii în Reţelele sociale Facebook, Twitter, Flickr,      

YouTube, Slideschare etc. 
•	Competenţe Facebook - http://www.facebook.com, Twitter - http://

twitter.com, Flickr - http://www.flickr.com/photos/bsu_balti/, YouTube 
- http://www.youtube.com/user/libruniv.
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Modulul Comunicare
•	 Workshop: Arhitectura sondajului sociologic; 
•	 Comunicarea virtuală pe sit-uri de socializare; 
•	 Interacţionarea bibliotecarilor în Reţelele sociale Facebook, Twitter, Flickr, 

YouTube. Creare cont Facebook, Twitter. Comunicare interpersonală, co-Facebook, Twitter. Comunicare interpersonală, co-. Comunicare interpersonală, co-
mentarii, statusuri, blogging, microblogging etc. 

Modulul  Management 
•	 Atelier: Bibliometrie: instrument de măsură aplicate publicaţiilor;
•	 Programul-concurs Inovaţiile în practica de lucru a bibliotecarului universitar    

(prezentare, regulament);  
•	 Videorapoarte privind participarea la acţiuni de formare profesională la ni-

vel naţional/internaţional (Şcoala de vară; Conferinţa ştiinţifică internaţiona-
lă (cu participare la distanţă) Rolul tehnologiilor informaţionale în pregătirea 
profesională a specialiştilor profilului economic; Conferinţa Știinţifică Interna-
ţională „Abordarea prin competenţe a formării  universitare:  probleme, soluţii, 
perspective” consacrată aniversării a 65-a de la fondarea  Universităţii de Stat 
„Alecu Russo”). 

Perspective în dezvoltarea competențelor bibliotecarilor din RM
•	 Sistemul european unic de certificare a competenţelor infodocumentare.
•	 Oportunități pentru deținătorii de Diplome de certificare europeană (deschi-

deri pentru a lucra în Uniunea Europeană).
•	 Participarea în obtinerea certificatului de evaluare (eurocertificat) şi a biblio-

tecarilor din RM.
•	 Necesitatea implementării unei noi paradigme de formare/evaluare/certifi-

care a competențelor bibliotecarilor în RM. 
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