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   MISISQ  WP3 - Cultura informaţiei  
 în  bibliotecile universitare 

din Republica Moldova

Elena HARCONIŢA

Abstract
The participation of university libraries of 
seven higher education institutions from 
Moldova in MISISQ project - Modern In-
formation Services for Quality Education, 
Tempus programm, has influenced many as-
pects of these institutions. One of the most 
important directions is Information Literacy, 
because the creation of unique information 
space for the academic community, new to-
ols and info-librarian products requires new 
knowledge and skills the librarians them-
selves need, students, teachers, researchers.
The article answers the question: how was 
and how we will conduct training of user to 
enhance maximal exploration and exploita-
tion of new services and information.

Keywords: university libraries, MISISQ pro-
ject, information literacy, survey informati-
on literacy, training, trainers, information 
skills.

To prosper in the digital age, people must 
become masters of information. 

(„Pentru a prospera în epoca digitală, 
oamenii trebuie să devină maeștri   

în  informaţii”)                                                               
C. Stern (2003)

În curând se vor împlini exact trei ani 
de când în Republica Moldova a început 
implementarea Proiectului Servicii infor-
maţionale moderne pentru învăţământul 
de calitate / Modern information services 
for improvement study quality, acesta fiind 
unical şi foarte ambiţios pentru comuni-
tatea bibliotecară din mediul academic 
naţional. Proiectul avea să fie realizat de 
șapte biblioteci universitare (le prezentăm 
în ordinea înfiinţării): Biblioteca Republi-
cană Știinţifică Agricolă a UASM, BȘM a 
USMF „N.Testemiţanu”, Biblioteca Știinţi-
fică a Universităţii de Stat  „Alecu Russo” 
din Bălţi, Biblioteca Centrală a USM, Bibli-
oteca Știinţifică a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă”,  Biblioteca Știinţifică 
a Universităţii Tehnice din Moldova și Bib-
lioteca Știinţifică ASEM, care şi-au unit 
eforturile cu alţi parteneri din Republica 
Moldova, Lituania, Letonia, Ungaria și Ro-
mânia,  adunându-se 13 la număr. 

De ce șapte și nu opt ori șase?  Șapte este 
unul dintre numerele considerate magice 
de-a lungul istoriei omenirii: există 7 mi-
nuni ale lumii antice; 7 minuni ale Evului 
Mediu; 7 minuni naturale ale lumii; 7 con-
tinente și 7 mări; curcubeul are 7 culori, ce-
rul este împărţit în 7; 7 zile ale săptămânii. 
În cultura chinezilor, care se face tot mai 
familiară nouă, numărul 7 este proemi-
nent, de exemplu, a șaptea zi după prima 
lună plină din an este Ziua Omului. Şi mai 
ştim că există cele şapte virtuţi ale Omului: 
smerenia, dărnicia, bunătatea, răbdarea, 
modestia, abstinenţa și sârguinţa. Anume 
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cu sârguinţă, bonomenie, implicare depli-
nă și bună înţelegere au condus autorii şi 
managerii Proiectului MISISQ, gândindu-
se doar la reușită profesională atunci când 
i-au ales pe cei 7 norocoși. Și numărul 13 
este un număr bun, dorit și strălucit, nici-
decum superstiţios precum afi rmă unii. 

Ce și-au propus bibliotecarii atunci când 
au purces la implementarea Proiectului 
MISISQ?  Mai întâi cunoașterea și schim-
barea. Chiar dacă în toate aceste biblioteci 
începuse procesul de informatizare la fi nele 
anilor 90 ai secolului trecut, nici una din 
ele nu putea să afi rme că este informatizată 
deplin și că s-a dezvoltat după o anumită 
metodă, cea internă de exemplu, care pre-
supune doar efortul propriu al bibliotecii. 
Deși unele elemente totuși au existat, fi ind-
că într-un sistem de cheie, pe care le achi-
ziţionase Fundaţia SOROS de la Compa-
nia IME România pentru câteva biblioteci 
universitare din R. Moldova: TinLib (cu 
mai multe versiuni), Q-Series şi TinRead, 
producătorul nu își asumase responsabili-
tate desăvârșită pentru toate aspectele le-
gate de performanţa sistemului (siguranţa 
echipamentului în exploatare, capacitatea 
de răspuns a sistemului, funcţionarea și 
dezvoltarea soft ware-ului etc). Iată de ce 
fi ecare bibliotecă căuta să elaboreze pro-
grame aplicative cu ajutorul cărora încerca 
să răspundă cerinţelor crescânde ale utili-
zatorilor săi. Această metodă necesita timp 
și experienţă din partea personalului, chel-
tuieli foarte costisitoare.  

Cu regret, nu a existat nici un plan de 
implementare sufi cient de documentat care 
să includă experienţa altor biblioteci şi care 
să aibă în vedere asigurarea compatibilită-
ţii cu alte sisteme. Fiecare instituţie a avut 
grijă să realizeze mai întâi prima etapă - in-
formatizarea propriilor activităţi: achiziţie 
(care nu a funcţionat la nimeni), cataloga-
re, circulaţie (cu mari probleme) și rapoar-
te.  Urma să ajungem  la  interconectarea 
bibliotecilor din aceeaşi reţea -  să creăm un 
sistem de informare la nivelul reţelelor de 
biblioteci, apoi să realizăm interconectarea 
cu alte categorii și să constituim un Sistem 
Naţional de informare, mai apoi să facem 
conexiune cu sistemele internaţionale. Se 
cunoaște că viitorul aparţine bibliotecilor 

integrate în sisteme naţionale și internaţi-
onale de informare, acelor biblioteci care 
oferă posibilităţi nelimitate de informare, 
care oferă produse informaţionale cât mai 
diferite și cât mai sofi sticate.  Pentru cele 
7 biblioteci viitorul a devenit mai aproape 
datorită Proiectului MISISQ, care a asigu-
rat interconectarea celor 7 cataloage, iar 
platforma ExLibris PRIMO oferă nu numai 
o căutare unică în cataloage, dar și în bazele 
de date abonate, iar în viitorul apropiat și 
în Repozitoriile instituţionale, care, de ase-
menea, au fost fundamentate, la alţii dez-
voltate, în cadrul acestui Proiect. Depozi-
tele electronice instituţionale asigură astăzi 
accesul liber la conţinuturile de cercetare şi 
didactice în corespundere cu recomandări-
le Uniunii Europene privind politica Acce-
sului deschis, Programul Orizont 2020. 

Aceste noi modernizări biblioteca-
re se cuvine a fi  exploatate în cea mai 
mare măsură pentru o exhaustivitate în 
asigurarea procesului de învăţământ și cer-
cetare privind accesul la diverse resurse 
informaţionale, servicii modernizate și noi 
produse bibliotecare. Iată de ce unul din 
obiectivele prioritare ale proiectului este 
de a ridica nivelul culturii informaţiei în 
rândul studenților și cercetătorilor. Numai 
datorită lui va fi  posibilă utilizarea efi cientă 
a mijloacelor și resurselor informaționale, 
îmbunătățirea comunicării ştiinţifi ce pe 
plan internațional.            

„O mulțime de traininguri  în cultura in-
formaţiei  vor fi  organizate pentru a instrui 
formatori, care vor oferi cursuri suplimen-
tare pentru studenți în cadrul curriculum-
ului universitar sau la libera alegere. Rezul-
tatele estimate ale proiectului vor asigura 
abilități informaţionale membrilor comuni-
tăţilor universitare din Republica Moldova, 
creându-le oportunităţi egale, inclusiv pen-
tru a participa la programe internaționale 
de mobilitate.  Personalul bibliotecii va ob-
ţine și consolida abilitățile lor profesionale 
în timpul atelierelor de lucru, vizitelor de 
studiu și altor evenimente de proiect, care 
le va permite să se integreze în comunitatea 
profesională internațională. Punerea în apli-
care a ideilor de proiect va avea o infl uență 
pozitivă asupra ameliorării condițiilor de 
învățare pe tot parcursul vieții.”  Așa se scria 
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brie 2014 intră în vigoare Codul Educaţiei 
al Republicii Moldova în care un paragraf 
întreg este consacrat învăţării pe parcursul 
întregii vieţi.     

Nevoia posedării unei culturi a 
informației devine tot mai importantă da-
torită omniprezenţei resurselor electro-
nice, produselor bibliotecare și creșterii 
semnifi cative a utilizării Internetului ca 
sursă de informare. Cultura informaţiei a 
devenit absolut necesară chiar din primii 
ani de viaţă a omului, cu atât mai mult în 
învățământul superior, unde studenţii sunt 
pregătiţi pentru a deveni exploratori inde-
pendenţi ai știinţei de carte - acesta fi ind 
obiectivul central al tuturor instituţiilor de 
învăţământ. Majoritatea din ele au reușit 
să integreze pe deplin cultura informaţi-
ei în cadrul sistemelor educaționale, însă 
multe țări continuă să menţină încă for-
mele tradiționale de educație. Cu toate că 
toţi recunosc rolul esenţial al informaţiilor 
în viaţa cotidiană, adoptând legi și politici 
care trebuie să asigure accesul liber la di-
verse informaţii necesare comunităţii, une-
le autorităţi de conducere, inclusiv cele din 
învăţământ, încă nu au înţeles cât de im-
portantă este această instruire şi rolul esen-
ţial al bibliotecarilor în domeniul culturii 
informaţiei.

Astăzi cred că nu există studenţi care să 
nu posede competenţe informatice de bază: 
pentru a expedia un mesaj prin poșta elec-
tronică, a naviga elementar pe Internet, dar, 
cu siguranţă sunt studenţi care nu pot acce-
sa e-resursele bibliotecii, nu pot cerceta o 
bază de date, nu știu cum să facă rafi nările 
după anumite criterii ori să-și creeze o bib-
liotecă personală din e-resurse și să admi-
nistreze referinţele prin utilizarea unor sof-
turi speciale. Dar cel mai important nu pot 
să se instruiască la distanţă, să acţioneze 
în MOOCs - curs on-line de învăţare care 
vizează participarea nelimitată și accesul 
liber prin intermediul web. Numai progra-
mele judicioase în domeniul culturii infor-
maţiei, incluse în planurile de învăţământ 
superior (licenţiat, masterat, doctorat) şi 
integrate în orarul de studii ar putea redre-
sa poziţia Culturii informaţiei.

Care era situaţia la acest capitol la înce-
putul Proiectului în instituţiile incluse în 
Proiectul MISISQ?

De serviciile celor șapte biblioteci benefi -
ciau 47 000 de studenţi. Lor le erau oferite 
1,5 milioane de înregistrări bibliografi ce în 
cataloagele on-line, dar numai patru din ele 
fi nd expuse pe Internet. Bibliotecile asigurau 
accesul la bazele de date EBSCO, Springer, 
HINARI, AGORA și altele în calitatea unora 
de membri ai Consorţiului REM - Resurse 
electronice pentru Moldova, alţii OMS.

Conținutul fondurilor bibliotecilor este 
diferit. Ca urmare a proceselor puternice de 
globalizare și creșterea importanței din ce în 
mai mare a științei interdisciplinare, studen-
ţii și profesorii manifestă un interes sporit 
pentru resursele din diverse domenii, pe care 
o singură bibliotecă nu întotdeauna era în 
măsură să le asigure. Cele șapte biblioteci au 
hotărât să lichideze acest obstacol în deser-
virea utilizatorilor săi şi s-au unit în calitate 
de parteneri în scopul realizării obiectivelor 
Proiectului, astfel conectându-se și la obiec-
tivele Strategiei Naționale pentru Societa-
tea Informațională „Moldova electronică”.  
(Proiect) 

Ce se întâmplă cu cultura informaţiei în 
aceste instituţii?

La ședinţa de management a Proiectului 
MISISQ  din  ianuarie  2015, a fost prezenta-
tă comunicarea Cultura Informaţiei în con-
textul învăţământului superior din Republi-
ca Moldova (http://misisq.usmf.md/images/
Meeting_MD/CI.pdf)  în care au fost reite-
rate cele mai importante momente privind 
preocupările bibliotecarilor moldoveni în 
vederea cunoașterii și promovării culturii 
informaţiei: 

a) Standardele IFLA - LAU, JESUS. 
Linii directoare privind cultura informa-
ţiei și instruirea de-a lungul întregii vieţi 
/ Jesus Lau, Nelly Ţurcan, (red. și trad.), 
Maria Vătămanu, Natalia Cheradi (trad.); 
Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – 
Chișinău : Gunivas, 2010. – 64 p. – ISBN 
978-9975-4070-2-1; http://www.ifla.org/
files/assets/information-literacy/publicati-
ons/ifl a-guidelines-ro.pdf.
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b) Standardele ALA privind competen-
ţele  de  informare  pentru învățământul 
superior (2000), elaborate de Asociaţia bib-
liotecilor de colegii și de cercetare;  Rapor-
tul  Forumului  Național privind Cultura 
informației (NFIL) (1990) http://www.in-
folit.org/index.html ; Raportul fi nal al Co-
misiei Prezidențiale Asociației Bibliotecilor 
Americane pentru Informare alfabetizare 
(1998). Http://www.infolit.org/documents/
progress.html

Standarde de alfabetizare, de informa-
re pentru învățarea studenților, publica-
te de Asociația Americană a Bibliotecilor 
Școlare (AASL) și Asociația Comunităţii 
educaționale și Tehnologie (AECT).

c) Participare în realizarea proiectelor 
UNESCO privind colectarea resurselor de 
instruire în cultura informaţiei din lume. 
Astfel, 66 de resurse electronice elaborate 
de bibliotecarii instituţiilor de învăţământ 
superior din Moldova  au fost publicate la 
Paris în anul 2014, în acest important do-
cument internaţional, afl at la ediţia a 2-a, în 
număr de 668 de pagini.

List of Selected Information Literacy Re-
sources Available in the Romanian (Româ-
nă) Language in the Republic of Moldova 
/ preparend by: Lilia Tcaci // Overwien of 
Information Literacy Resources Worldwide 
/ by Forest Woody HartonJr. – 2nd ed. – Pa-
ris, 2014. – P. 530-540. – Disponibil: http://
infolit.org/unescos-overview-of-informa-
tion-literacy-resources-worldwide-2nd-
ed-2014-2015/

d) Studierea și aplicarea actelor legislative 
și a politicilor Republicii Moldova în dome-
niul bibliotecilor și culturii informaţiei: Le-
gea cu privire la biblioteci (1994 și amenda-
mentele  din  2012,  2010, 2005, 2004);  Co-
dul Educaţiei al Republicii Moldova (2014), 
Strategia Educaţiei - Educaţie 2020; Strategia 
Cultura 2020, Strategia Moldova Digitală 
2020, Cercetarea și dezvoltarea strategică în 
Republica Moldova până în 2020, Strategia 
de Cercetare-inovare până în 2020 ș.a. 

e) Elaborarea și publicarea ghidului Cul-
tura Informaţiei pentru biblioteci şcolare și a 
publicaţiei Accesul la informaţie și dreptul de 
autor (www.abrm.md/fi les/public[01].pdf).

f) Şcola de biblioteconomie (2001-
2006), susţinută de Fundaţia SOROS și OSI 

Budapesta - Proiect de instruire continuă 
pentru bibliotecarii, inclusiv bibliotecarii 
din învăţământ, care au realizat multiple 
instruiri în domeniul culturii informaţiei. 

g) Publicarea pentru prima dată în Re-
publica Moldova a manualului (http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/
baz_cult_inf.pdf) și Curriculumului  (http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/
curriculum.pdf).

Bazele Culturii Informaţiei de către bibli-
otecarii Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, fi ind lansate la Conferinţa Asoci-
aţiei Bibliotecarilor din Republica Moldo-
va, care și-au ţinut lucrările, în premieră, în 
afara Chișinăului, la  Biblioteca Știinţifi că a 
Universităţii din Bălţi. 

Au urmat momente sugestive din evo-
luţia formării studenţilor, privind cultura 
informaţiei: cea mai veche și bogată isto-
rie în acest sens aparţinându-i Bibliotecii 
Ştiinţifi ce a Universităţii de Stat „Alecu Rus-
so” din Bălţi. Fiind înfi inţată în anul 1945, 
către anii 70 ai secolului trecut, bibliotecarii 
acumulaseră o anumită experienţă și erau 
conştienţi de nevoia de a transmite cunoș-
tinţele bibliotecar-bibliografi ce studenţi-
lor.  Despre aceasta mărturisesc rapoartele 
anuale de activitate.  În anii 80-90 cursul 
făcea parte din disciplina universitară: In-
troducere în specialitate, apoi Introducere în 
cercetare, pentru ca în anul 2007 Cursul de 
Cultură a Informaţiei să fi e reorganizat în 
primul modul al disciplinei de Tehnologii 
Informaţionale și comunicaţionale (60 de 
ore - 5 credite). Odată cu aderarea Republi-
cii Moldova la Procesul de la Bologna, Cur-
sul privind Cultura informaţiei a obţinut 1 
credit independent - 30 ore, dintre care 12 
ore de contact. Anul 2012 aduce relaţiona-
rea directă a Bibliotecii cu Departamentul 
de învăţământ, decanatele, având deplina 
responsabilitate în promovarea și evaluarea 
studenţilor care audiau cursul respectiv în 
spaţiile destinate ale Bibliotecii. 

Biblioteca Știinţifi că Medicală a USMF 
„N. Testemiţanu”, de asemenea, are insti-
tuit legal Cursul de Cultură a Informaţiei, 
bibliotecarii promovând prelegeri și ore 
practice conform orarului stabilit tuturor 
studenţilor din anul I de la toate Facultă-
ţile, rezidenţilor și doctoranzilor. Studiile 
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solicitarea de către utilizatori a acestui curs, 
cât și aprecierea înaltă, circa 90 % din res-
pondenţi, privind conţinutul și calitatea lui.

O experienţă de promovare a cursului 
de Cultură a Informaţiei a acumulat de 
curând și Biblioteca Știinţifi că a Univer-
sităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 
care mai întâi asigurase instruirea forma-
torilor-bibliotecari în domeniul predării 
cursului. Modulul cursului este constitu-
it din 8 ore, inclusiv evaluarea.  Formarea 
culturii informației membrilor comunității 
universitare este direct legată de activitatea 
educațională, având un impact semnifi cativ 
asupra succesului studenţilor.  

Biblioteca Știinţifi că ASEM promovează 
traininguri de instruire în cultura informa-
ţiei din anul 1992. Această activitate face 
parte din disciplina Introducere în speci-
alitate (8 ore academice), instruirile fi ind 
focusate pe dezvoltarea abilităţilor de cer-
cetare a catalogului electronic, a bazelor de 
date cu full texte. În anii 2005, 2007, 2012 
colegii de la ASEM au  studiat  necesităţile 
informaţionale ale utilizatorilor, refl ectând 
rezultatele obţinute în articole din diver-
se publicaţii. Bibliotecarii ASEM și-au dat 
seama de importanța problemelor legate 
de studiul actual al formării în domeniul 
informațiilor și necesitatea de a rezolva la 
un nivel complet diferit metodele de or-
ganizare, de conținut și de predare. Aceste 
aspecte au fost abordate în cadrul proiec-
tului „Dezvoltarea serviciilor noi pentru 
învăţământul superior economic din Mol-
dova”, fi nanțat de Programul Norvegian 
de Cooperare în domeniul învățământului 
superior cu Eurasia (2012-2014), dezvol-
tat în parteneriat între Academia de Stu-
dii Economice și Universitatea din Bergen 
(https://newinformationservices.wordpre-
ss.com/). În această perioadă a fost studiată 
experienţa bibliotecilor din Bergen și cele 
mai bune practici au fost preluate de bibli-
otecarii ASEM.  Colegii de la ASEM au re-
ușit să elaboreze Curricula Culturii Infor-
maţiei pentru diverse categorii de studenţi: 
Licenţiaţi, Masterat și Doctorat. (https://
newinformationservices.files.wordpress.
com/2015/02/fi sele_cult_inform.pdf). De 
asemenea, au fost promovate Tutorialele 

privind Cultura Informaţiei pe site-ul pro-
iectului (https://newinformationservices.
files.wordpress.com/2013/01/iso-690-sli-
de-compatibility-mode.pdf).

Biblioteca Republicană Știinţifi că Agri-
colă a UASM nu are inclus Cursul Bazele 
culturii informației ca disciplină în pla-
nul de studiu academic, dar cu ajutorul 
decanilor Facultăţilor și în coordonare cu 
cadrele didactice ei organizează lecții de 
cultura informației în funcție de nivelul de 
formare / dezvoltare al utilizatorilor:  acce-
sarea  efi cientă a resurselor, produselor  și 
serviciilor bibliotecii. Cultura informaţiei:  
concepte de bază și de conținut; produse și 
servicii de informare oferite de BRȘA; Sur-
se tradiționale și electronice de informare; 
Utilizarea catalogului electronic al bibliote-
cii și a paginii web;  Dezvoltarea abilităților 
de cercetare ale studenților și utilizarea de 
informații; Formularea nevoii de informații; 
Strategiile de căutare de informații; Uti-
lizarea bazelor de date în domeniul agri-
culturii (AGORA, Agris, FAOSTAT, Ca-
bAbstracts etc.); Dezvoltarea abilităților 
de management a informațiilor (studenţii 
din anul trei de studiu);  Etica de utiliza-
re a informației. Proprietate intelectuală și 
drepturile de autor; Selectarea, analizarea și 
evaluarea informațiilor; Pentru cercetători: 
Prezentarea unui articol științifi c; Referințe 
bibliografi ce: redactare și prezentare; Acce-
sul deschis: strategii, benefi cii, publicarea 
cu acces liber; Baze de date scientometrice: 
Web of Science (Th omson Reuters), Sco-
pus (Elsevier), Index Science (eBiblioteca.
ru); Instrumentul Bibliometric Naţional; 
Clasifi carea revistelor științifi ce; Indicatorii 
bibliometrici pentru publicații și autori.

Biblioteca Tehnico-științifi că a UTM 
promovează ore teoretice și practice ale 
culturii informației la solicitarea grupelor 
de studenţi. Utilizatorii se familiarizează 
cu resursele informaționale ale bibliotecii. 
Pentru ei a fost elaborat ghidul de Referințe 
bibliografi ce: „Cerințe pentru pregătirea 
lucrărilor știinţifi ce ale studenților (teza 
de an, de licenţă, de masterat etc.). Acestea 
fi ind disponibile pe website-ul bibliotecii. 
Are loc formarea individuală și de grup în 
cadrul asistenței bibliografi ce, consultaţii-
lor, redactării bibliografi ilor la cerere. Sunt 
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elaborate linii directoare pentru utiliza-
rea bazelor de date („acces liber la bazele 
de date on-line”, „Algoritmul de cercetare 
al documentelor electronice de pe site-ul 
bibliotecii www.library.utm.md”, etc.). Sunt 
desfășurate activităţi în cadrul Zilelor Bib-
liotecii, training-uri privind utilizarea ba-
zelor de date, cu sprijinul distribuitorilor 
(SpringerLink, Taylor & Francis, etc.); eve-
nimente în Săptămâna de Acces Deschis, 
conferinţe, sesiuni de instruire, ateliere de 
lucru, seminarii pentru bibliotecari.

Formele și metodele de lucru sunt dife-
rite dar fi ecare bibliotecă are grijă de uti-
lizatorii săi și le asigură instruire în diferit 
mod.

Prezentăm în continuare câteva pro-
puneri pe care le-au avut bibliotecarii în 
aşteptările lor de la Proiectul în derulare: 

• Formarea culturii informației trebuie 
să se bazeze pe principii metodologice cul-
turale, sistemice, tehnologice, principiile 
integrității și continuității educației.

• Pregătirea Curriculumului pe diverse 
niveluri de instruire, prezentarea lui Minis-
terului Educației al Republicii Moldova și 
redactarea unei Note informative în care să 
fi e stipulate rolul și importanţa culturii in-
formaţiei pentru învăţământul superior din 
R. Moldova, obligativitatea cursului pentru 
toţi studenţii, cel puţin  din anul întâi. 

• Instruirea bibliotecarilor pentru pre-
darea universitară în domeniul Culturii in-
formaţiei. 

• Dezvoltarea suporturilor didactice de 
către bibliotecile - partenere în proiect.

• Elaborarea și menţinerea unei platfor-
me on-line pentru instruirea utilizatorilor.

  Ce s-a întâmplat în Grupul de lucru 
WP3 Cultura Informaţiei?

Membrii acestui grup de lucru au fost 
Ioana Robu, mai târziu Andrei Achimas 
Cadariu, lider de grup, România, Laura 
Petrauskienė, Lituania, Elena Harconița și 
Silvia Ghinculov din Republica Moldova, 
Larisa Levinoka, Letonia.

Spicuiri din textul Proiectului: Universi-
tățile din Moldova au acces la mai multe baze 
de date informatice, însă utilizarea resurse-
lor informaționale este scăzută din cauza 
abilităților limitate de cultură a informaţiei 

a studenţilor și profesorilor. În conformitate 
cu Procesul de la Bologna privind educația 
în domeniul informațiilor în învățământul 
superior, studenţii trebuie să aibă abilități de 
CI corespunzătoare care să le asigure studi-
ile calitative și bibliotecile ar trebui să aibă 
un rol activ în predarea și învățarea CI, în 
special extragerea de informații. Partenerii 
de proiect din UE au o experiență privind 
predarea CI și vor transfera cunoștiințe for-
matorilor care vor fi  în stare să învețe stu-
denţii lor conform curriculumului în cadrul 
cursurilor gratuite. Competențele dobândite 
vor asigura abilităţi și șanse egale studenților 
moldoveni de a participa la programe 
internaționale de mobilitate, să permită uti-
lizarea efi cientă a resurselor informaționale 
și îmbunătățire a comunicării savanţilor pe 
plan internațional.

Principalul obiectiv al componentei 
WP3 este să dezvolte abilitățile de cultură 
a informației în rândul studenților și profe-
sorilor moldoveni, în vederea îmbunătățirii 
studiului de calitate și de a extinde accesul și 
utilizarea informațiilor.

Pentru realizarea  celor propuse au fost 
stabilite  anumite acţiuni: (http://misisq.
usmf.md/images/meeting_27-27_ianua-
rie_2016/WP3-presentation.pdf).

• Analiza situaţiei curente.
• Analiza necesităţilor informaţionale 

ale studenţilor și formatorilor. 
• Organizarea trainingurilor pentru for-

matori. 
• Implementarea unor programe de cul-

tura informației furnizate de bibliotecari 
din fi ecare universitate parteneră.

Membrii grupului WP3 - Formarea 
competențelor de informare, la prima etapă 
de lucru, au elaborat și difuzat Chestionarul 
de studiu al serviciilor de informare / bibli-
otecilor din Republica Moldova în vederea 
identifi cării necesităților de instruire a bib-
liotecarilor formatori. Chestionarul este 
constituit din 4 secţiuni:

Secțiunea I: Informații privind biblioteca; 
Secțiunea II: Informaţii privind perso-

nalul din bibliotecă; 
Secțiunea III. Competențe și necesităţi 

de instruire.
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perfecționare.
Răspunsurile bibliotecarilor - respondenţi 

au fost analizate, evidenţiind necesităţile lor 
de instruire, fi ind așezate într-un tabel excel 
pentru o mai mare vizibilitate a subiectelor ce 
trebuiau învăţate ori consolidate.

ceDirect, SciVal), Wiley, SpringerLink…; 
Evaluarea rezultatelor și performanței în 
cercetare – principii de scientometrie, baze 
de date specifi ce. Exerciții practice în Web 
of Science, Journal Citation Report, Sco-
pus, Google Scholar; Instrumente de des-
coperire a informației din baze de date 

 

În Proiect era specifi cat: Cursuri de 
educație vor fi  livrate bibliotecarilor - res-
ponsabili pentru instruirea utilizatorilor și 
furnizarea serviciilor de informare. Vor fi  
instruiți 30 de bibliotecari universitari în 
2 grupe, fi ecare grupă ~ 32 ore academice. 
Materialul de curs pentru 4 module de in-
struire vor fi  pregătite câte 2 ore academice 
fi ecare.  Temele în prezent fi erbinți: tehno-
logii moderne de informare și comunicare, 
resurse informaționale pentru cercetători și 
strategii de management, căutarea resurse-
lor informaționale, materialul de curs este 
format din teorie, exerciții practice, versiu-
nea web și PPT.

De ce prezentăm aceste detalii, poate 
obositoare pentru cineva?  Fiindcă dorim 
să demonstrăm că Proiectul a avut un ma-
nagement excelent, o transparenţă explici-
tă, o foarte bună organizare şi tot ceea ce a 
fost stipulat în forma scriptică a Proiectu-
lui, a fost și realizat cu desăvârșire.

Urmare analizei chestionarelor a fost
stabilită agenda, pentru 2 sesiuni de in-
struire care a inclus subiectele: Identifi ca-
rea necesităților de informare, principii, 
structura și acces la baze de date. Regăsirea 
informațiilor pe Internet - motoare de cău-
tare, rețele sociale, rețele profesionale; Cău-
tarea în baze de date: strategii, câmpuri de 
căutare, fi ltre, operatori logici, gestiunea 
rezultatelor; Bazele de date și serviciile spe-
cifi ce marilor distribuitori: Elsevier (Scien-

multiple: prezentare și principii generale. 
Instruire practică în PRIMO, componen-
ta specifi că ALEPH, implementată în Re-
publica Moldova; Procesul de cercetare și 
publicare: citarea bibliografi că, stiluri de 
referințe, adecvarea stilurilor la domeniu și 
la cerinţele publicaţiilor. Soft uri personale 
de gestiune a informației, exerciții practice 

cu EndNote, Mendeley, Zotero; Comunica-
rea informației. Etica utilizării informației. 
Plagiatul / Detectarea plagiatului / Metode 
de evitare a plagiatului; Managementul da-
telor de cercetare – standardele europene. 
Metodologie de predare/instruire utilizatori: 
principii de alcătuire, structurare a PPT, tu-
torialelor on-line, soft uri specifi ce de elabo-
rare a tutorialelor on-line; Instruire practică 
în crearea de tutoriale on-line: CamStudio, 
soft  de înregistrare și captura live de ecrane. 

Astfel în perioada 9-11, 14-16 martie 
2016, au fost organizate sesiuni de training 
WP3 Cultura informației, locul desfășură-
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rii România, Cluj-Napoca, Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 
Biblioteca „Valeriu Bologa”. Formatorii 
cursului au fost colegii din bibliotecile uni-
versitare din  Caunas (Lituania, Daiva Iur-
cshaitene, Lina Saferiene), aplicanţii Pro-
iectului, Riga (Letonia, Larisa Levinkova), 
precum și gazdele - bibliotecarii instituţiei 
medicale clujene, participanţii europeni ai 
Proiectului (Violeta   Platon, Cristina Un-
gur, Ramona Nagy).

De asemenea, programul a inclus vizi-
te de documentare la Biblioteca Centra-
lă Universitară „Lucian Blaga”, Biblioteca 
Universității de Medicină și Farmacie „Iu-
liu Hațieganu”, Biblioteca Judeţeană „Octa-
vian Goga”, la  Muzeul de istorie al mineri-
tului în sare din Transilvania -Salina Turda, 
turul orașului Cluj-Napoca.

Conform feedback-ului realizat, partici-
panţii au menţionat că a fost o organizare 
excelentă a cursului, calitatea  și  accesibi-
litatea informaţiei, claritatea formatorilor, 
exprimându-și dorinţa de colaborare și co-
municare pe viitor. Participanţii au primit 
Certifi cate de formatori, cunoștinţele și ex-
perienţele acumulate urmând a fi  aplicate 
în activitatea bibliotecilor respective. 

Etapa următoare a fost diseminarea (în 
fi ecare instituţie) informaţiilor de la sesiu-
nile de training.

Iar în perioada 1-15 iunie 2016 a fost 
organizată Campania Zilele Culturii Infor-
maţiei în bibliotecile universitare - partici-
pante ale Proiectului MISISQ. 

Bibliotecile au pregătit programe com-
plexe care au inclus: 

- consolidarea suportului didactic al 
cursului prin studierea, traducerea și adap-
tarea materialelor sesiunii de training WP3 
Cultura informaţiei, elaborarea activităţilor 
practice;

- pregătirea portofoliului pentru Cam-
pania de formare a formatorilor privind 
Cultura Informaţiei (mapă de reţea care 
conţine toate materialele de instruire reali-
zate în cadrul proiectului la WP3 MISISQ, 
materiale educaţionale, instituţionale, ca-
dru reglementar: legi, standarde, strategii, 
politici, regulamente, curricule, programe 
etc.); 

- identifi carea necesităţilor de instruire 
și formularea subiectelor pentru instruire; 

- selectarea cursanţilor, determinarea 
subiectelor de instruire și întocmirea pro-
gramului cursului.

Campania de informare și instruire Zi-
lele Culturii Informaţiei a întrunit, în fi e-
care bibliotecă, un public din bibliotecarii 
responsabili de instruirea utilizatorilor 
privind Cultura Informaţiei, inclusiv bibli-
otecarii - asistenţi universitari, promotori 
ai Cursului Cultura Informaţiei, care vor 
susţine nemijlocit orele respective pentru 
comunitatea universitară. 

La ședinţele de inaugurare au fost pre-
zentate: obiectivele și realizările Proiectului 
TEMPUS MISISQ, componenta WP3 – 
Cultura informaţiei; competenţe în cultu-
ra informaţiei a specialistului prin prisma 
proiectelor internaţionale; cultura informa-
ţiei digitale – element esenţial pentru cul-
tura informaţiei; standarde internaţionale 
de competență în cultura informației pen-
tru învățământul superior. 

Cursanţii au benefi ciat de sesiuni de in-
struire cu prezentări în PowerPoint, trai-
ninguri, exerciţii practice, sesiuni de cău-
tare conform programului stabilit: regăsi-
rea informațiilor pe Internet - motoare de 
căutare, portaluri, directoare, baze de date, 
rețele sociale, rețele profesionale / de cerce-
tare; Instruire practică în PRIMO; evalua-
rea rezultatelor și performanței în cerceta-
re; factorul de impact, elemente de scien-
tometrie, procesul de citare și prezentare a 
referinţelor; utilizarea meniului References 
din Microsoft  Word; metode de evitare a 
plagiatului; managementul datelor de cer-
cetare - standardele europene,  OpenAIRE, 
repozitorii instituţionale Zenodo, Accesul 
Deschis, reviste OA, DOAJ, OAJI; realiza-
rea unei strategii de căutare în baze de date 
la care este abonată universitatea; operarea 
în aplicaţiile Google Scholar, Publish or 
Perish; demonstrarea unor programe gra-
tuite de verifi care și detectare a plagiatului 
disponibile on-line, exerciţii practice în 
soft urile personale de gestiune a informa-
ţiei  EndNote, Mendeley și Zotero; Instru-
ire practică în crearea de tutoriale on-line; 
CamStudio, soft  de înregistrare și captura 
live de ecrane, susţinut de către participan-
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MISISQ şi formatori locali implicaţi.
Campania de informare în Biblioteca 

Republicană Științifi că Agricolă, director 
Ludmila Costin, a întrunit 12 bibliotecari 
încadrați în relațiile cu publicul utilizator. 
Grupul de bază al cursanților, în număr 
de 5 persoane, care vor susține nemijlo-
cit lecțiile de cultura informației pentru 
comunitatea universitară, dar și pentru 
cercetătorii din cadrul instituțiilor de cer-
cetare de profi l agricol, au benefi ciat de 
un curs teoretic cu prezentări PowerPoint 
conform programului stabilit, susținut de 
către participanţii la cursurile de instruire 
WP3- TEMPUS MISISQ: Ludmila Costin, 
Viorica Lupu, Vera Sobețchi și Ana Rurac. 
Prin intermediul soft ului Publish or Perish 
au fost efectuate exerciţii practice în Scopus 
și Google Scholar. Instruiri practice și sesi-
uni de căutare au fost realizate în platfor-
ma de integrare a resurselor PRIMO și în 
cataloagele on-line ale unor biblioteci din 
ţară și din străinătate. Au fost demonstrate 
programe gratuite de verifi care și detectare 
a plagiatului disponibil pe Internet.

În cadrul Bibliotecii Ştiinţifi ce Medicale, 
director Liubovi Karnaeva, în vederea ac-
cesării și utilizării platformei PRIMO ca și 
punct unic de acces la informaţii, au fost in-
struiţi bibliografi i și bibliotecarii în număr de 
37 de persoane.   Utilizarea bazelor de date de 
profi l medical și farmaceutic este o direcţie 
prioritară în activitatea bibliotecarilor din ca-
drul Bibliotecii Știinţifi ce Medicale, de aceea 
au fost organizate câteva sesiuni de formare 
vis-a-vis de acest subiect. Au fost instruite 17 
persoane. Specialiștilor de la relaţii cu pub-
licul și bibliografi lor le-au fost formate de-
prinderi de gestionare a datelor bibliografi ce 
cu ajutorul platformelor Mendeley, Zotero, 
EndNote. În cadrul modulului Tehnologii și 
strategii de evaluare a informaţiei știinţifi ce 
au fost instruiţi 15 bibliotecari. Bibliotecarilor 
li s-au demonstrat posibilităţile de accesare și 
arhivare în Repozitoriul Instituţional. Despre 
dreptul de autor și plagiat s-a discutat în ca-
drul unei mese rotunde.

În şedinţa de inaugurare a Campaniei 
la Biblioteca Ştiinţifi că USARB, directorul 
Elena Harconiţa, a vorbit despre realizări-
le și obiectivele Proiectului TEMPUS MI-

SISQ, WP3 – Cultura informaţiei, cultura 
informaţiei în învăţământul superior și 
serviciile infobibliotecare moderne, stan-
dardele privind cultura informaţiei și in-

tegrarea lor în învăţământul superior din 
Moldova. 

La sesiune au participat 32 de bibliote-
cari din Serviciul Comunicarea colecţiilor, 
încadrați în relațiile cu publicul utilizator, 
inclusiv 12 bibliotecari - asistenţi universi-
tari, promotorii Cursului, care vor susține 
nemijlocit orele de Cultura Informației 
pentru comunitatea universitară (studenţii 
anului I de la toate facultăţile și elevii Li-
ceului Teoretic Republican „Ion Creangă”), 
inclusiv pentru masteranzi și doctoranzi.

Programul a fost susținut de către par-
ticipanţii la cursurile de instruire WP3- 
TEMPUS MISISQ: Elena Harconiţa, Elena 
Stratan, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo 
și formatori locali implicaţi: O. Dascal, M. 
Staver, A. Hăbășescu, A. Lîsîî, N. Culicov, 
M. Magher.

Bibliotecarii au studiat platforma de in-
tegrare a resurselor ExLibris PRIMO, com-
ponenta specifi că ALEPH, implementată în 
Republica Moldova, și-au deschis conturi 
în Google Academic, în soft urile personale 
de gestiune a informației: Mendeley, End-
Note și Zotero. 

Programul cursului la Biblioteca Cen-
trală a Universităţii de Stat din Moldova, 
director Ecaterina Zasmenco, a inclus atât 
subiecte teoretice cât și aplicații practice. 
Pe lângă cunoștințele oferite formatorii și 
cursanții și-au împărtășit opiniile, ideile vis-
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a-vis de subiectele discutate, dar și despre 
organizarea instruirii diverselor categorii 
de utilizatori privind Cultura informației. 
Subiectele programului au fost acoperite 
de către bibliotecarii formați la sesiunile 
de training, organizate în cadrul proiec-
tului (08-17 martie 2016 Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 
Cluj-Napoca), precum și de alți formatori 
din rândul personalului Bibliotecii: Ecate-
rina Zasmenco, Musteaţă Victoria, Alexan-
dra Cojuhari, Corovai Ala, Victoria Racu. 
Bibliotecarii au benefi ciat de un suport 
didactic (mapa de rețea), care include în 
primul rând prezentările formatorilor, dar 
și alte materiale și resurse informaționale, 
menite să consolideze cunoștințele obținute 
în cadrul cursului. Cursul a fost audiat de 
către 13 bibliotecari din diferite subdivizi-
uni structurale ale Bibliotecii, cărora li s-au 
înmânat certifi cate respective.

La Biblioteca Tehnico-științifi că UTM, 
director Zinaida Stratan, cursurile au fost 
susținute de către bibliotecarii BTȘ care 
au fost instruiți la training-ul de formare a 
formatorilor, organizat la Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca în 
perioada 09-17 martie 2016, cât și de alți 
membri ai Proiectului din cadrul UTM: Z. 
Stratan, N. Zavtur, L. Popov, G. Ghenghea, 
E. Adașan, V. Nastas. Programul a inclus o 
tematică vastă de subiecte ce ține de forma-
rea competențelor specialiștilor din dome-
niul informării. La cursuri au participat 15 
bibliotecari ai BTȘ din toate serviciile bibli-
otecii, responsabili de instruirea și servirea 
informațională a utilizatorilor: E. Țurcan, 
T. Suman, L. Sîrbu, A. Nagornaia, E. Dobri-
oglo, V. Șchiopu, E. Stratulat, A. Ianache-
vici, V. Gordea, N. Roman, L. Sajin, L. Con-
stantinov, L. Curbanova, D. Dabija, O. Car-
penco. Lecțiile de instruire s-au desfășurat 
în cadrul bibliotecii și la Centrul de calcul 
al UTM. Comunicările au fost prezentate 
de către formatori în PowerPoint, pentru 
lucrările practice s-au utilizat materiale ti-
părite. Cursanții au fost activi, intervenind 
cu întrebări și sugestii.

La Biblioteca Știinţifi că a ASEM, di-
rector dr. Silvia Ghinculov, în cuvântul de 
deschidere dna Ala Cotelnic, prof. univ., 
dr. hab., Prim-Prorector pentru activitatea 

didactică a ASEM, a subliniat importanţa 
participării BȘ a ASEM la Proiectul MI-
SISQ și importanţa deţinerii cunoștinţelor 
privind Cultura Informaţiei pentru stu-
denţi, profesori, bibliotecari. Activitatea a 
continuat cu prezentarea „Proiectul TEM-
PUS MISISQ, WP3 - Cultura informaţiei: 
obiective, realizări”, susţinută de dr. Silvia 
Ghinculov, director BȘ a ASEM și cu comu-
nicarea „Competenţe în Cultura informaţi-
ei a specialistului prin prisma proiectelor 
internaţionale” susţinută de Silvia Haba-
șescu, șef secţie Bibliografi e. Aspectele nor-
mative și legale privind Cultura informaţiei 
au fost prezentate de Ina Nicuţă, specialist 
principal, secţia Bibliografi e. Activităţile 
de instruire au fost prezentate de: Natalia 
Cheradi, Silvia Habașescu, Ana Muntean, 
Ana Gudima, Elena Railean, Alla Iarova-
ia, Elena Pancratov, Svetlana Studzinschi, 
Ina Nicuţă. Ultima zi a Campaniei a fost 
dedicată actualizării Curriculelor privind 
Cultura informaţiei pentru toate categoriile 
de utilizatori - Ciclul I Licenţă (anul 1, 3), 
Ciclul Masterat (anul 1), doctoranzi, cerce-
tători. Curriculele redactate vor fi  aprobate 
la ședinţa Senatului ASEM din luna decem-
brie 2016.

  Cunoștințele acumulate și competențele 
obţinute de bibliotecari  în cadrul cursuri-
lor și a Campaniilor de formare a forma-
torilor vor fi  aplicate în activitatea cu uti-
lizatorii, la predarea, extinderea și integra-
rea unor noi aspecte în Cursul de Cultură 
a Informaţiei, în elaborarea materialelor 
promoţionale şi a tutorialelor, formarea 
profesională continuă a bibliotecarilor 
universitari pentru desfășurarea unui în-
văţământ de calitate și obţinerea abilităţilor 
de instruire pe parcursul întregii vieţi.

 Prima etapă a Campaniei Zilele Cul-
turii Informaţiei s-a fi nalizat vara. Fiecare 
instituţie urma să-și redacteze Curriculu-
mul pe nivele de instruire și să redacteze 
conţinuturile orelor de curs în corespun-
dere cu profi lul și specifi cul instituţiei. Lu-
nile octombrie - decembrie trebuie să fi e 
lunile de promovare a Cursului de Cultură 
a Informaţiei conform orarului stabilit în 
fi ecare universitate. Temeiul îl constituie 
până în prezent Hotărârea Colegiului Mi-
nisterului Educaţiei nr.1/9 din 8.11.2002 
(Buletin informativ / Ministerul Educaţiei 
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Pentru membrii pachetului de lucru 
WP3 a rămas în vigoare apropiata relaţio-
nare cu reprezentanţii Ministerului Edu-
caţiei pentru a-i convinge de importanţa și 
rolul bibliotecarilor în promovarea culturii 
informaţiei, inclusiv din perspectiva reali-
zării spaţiului unic informaţional a șapte 
universităţi din Republica Moldova care 
poate fi  extins asupra tuturor instituţilor 
de învăţământ superior. Fiecare director de 
bibliotecă – parteneră și neparteneră în 
acest Proiect are obligaţiunea de a demon-

stra Rectoratelor, întregului corp didactic 
și de cercetători, mai întâi realizările aces-
tui Proiect și, desigur, necesitatea instruirii 
obligatorii a studenţilor în domeniul cultu-
rii informaţiei - ca parte componentă a cul-
turii general umane.

Urmează așezarea cursurilor și a tutoria-
lelor elaborate de bibliotecari pe o platformă 
unică, propunem platforma Moodle, unde 
fi ecare membru al comunităţii academice: 
student, cadru didactic, cercetător, biblio-
tecar ar putea reveni ori de câte ori ar avea 
nevoie de cunoștinţe în cultura informaţiei.

Referinţe bibliografi ce:
1. Modern Information Services for Improvement Study Quality. [Accesat 7.10.2016]. Disponibil:  http://misisq.usmf.md/index.
php/ro/
2. CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA [on-line]. [Accesat 26.098.2016]. Disponibil: http://lex.justice.md/
md/355156/. 
3. ROBU, Ioana. WP3 – Information Literacy. Working plan. [Accesat 7.10.2016]. Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/
meeting_27-27_ianuarie_2016/WP3-presentation.pdf. 
4. LAU, Jesús. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi.  Chişinău, 2010. 64 p. [Accesat 
7.10.2016]. Disponibil: http://abrm.hasdeu.md/wp-content/uploads/2016/09/Public02.pdf.
5. http://www.infolit.org/index.html.
6. http://www.infolit.org/documents/progress.html.
7. http://infolit.org/unescos-overview-of-information-literacy-resources-worldwide-2nd-ed-2014-2015/.
8. www.abrm.md/fi les/public[01].pdf.
9. http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf.
10. http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/curriculum.pdf.
11. https://newinformationservices.wordpress.com/.
12. https://newinformationservices.fi les.wordpress.com/2015/02/fi sele_cult_inform.pdf.
13. https://newinformationservices.fi les.wordpress.com/2013/01/iso-690-slide-compatibility - mode.pdf.
14. Rapoartele bibliotecilor universitare din RM privind organizarea Zilelor culturii informației şi a Campaniei privind formarea forma-
torilor în cadrul WP3 Cultura Informaţiei, proiectul Tempus „Servicii Informaţionale Moderne pentru Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor” 
01-15 iunie 2016. [Accesat 7.10.2016].  Disponibil: http://misisq.usmf.md/images/WP_3/Raport_sinteza_Campania_FF.pdf .
15. http://libruniv.usarb.md/nou/160602/160602.html.
16. Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1/9 din 8. 11. 2002. În:  Buletin informativ al Ministerului Educaţiei al Repu-
blicii Moldova. 2002, nr.3, pp. 115-120.


