
5

 Cartea de vizită
CZU 027.7:001.891

TRAININGUL MODULUL 4 CULTURA INFORMAŢIEI ŞI ABILITĂŢILE DE 
CERCETARE ÎN CADRUL PROIECTULUI LIBRARY NETWORK SUPPORT 
SERVICES (LNSS), PROGRAMUL ERASMUS+, A FOST DESFĂŞURAT                                                                                      

LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

TRAINING MODULE 4 INFORMATION CULTURE AND RESEARCH SKILLS IN THE LIBRARY 
NETWORK SUPPORT SERVICES (LNSS) PROJECT, THE ERASMUS + PROGRAM WAS 

CARRIED OUT AT THE USARB SCIENTIFIC LIBRARY

Elena HARCONIŢA

Abstract: The authors present information on the development of the Training Mo-                  
dule 4 Information Culture and Research Skills for Students and Librarians at the USARB, 
within the framework of the International Project ,,Library Network Support Services: 
modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff deve- 
lopment and reforming libraries [LNSS], Erasmus + Capacity Building in the Field of 
Higher Education (CBHE) (2015-2018). The training was monitored by European experts: 
Jerald CAVANAGH BSc Econ, MSc, MA, Librarian Institute, Limerick Institute of Technology; 
Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of 
Technology. From Module have been promoted: International Standards of Information 
Culture; Information retrieval tools for studies and research; LibUnivCatalog - A shared 
catalog of 7 university libraries from Moldova on the ExLibris Primo platform; Manage-
ment of bibliographic references. Software for managing bibliographic references.

Keywords: LNSS Project, ERASMUS+, European experts, higher education, SLUSARB, 
Information Literacy, standards, librarians' skills development

La 20 noiembrie, 2017, la Biblioteca 
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, a fost desfăşurat Trainingul Modulul 
4 Cultura Informaţiei şi abilităţile de cercetare 
în cadrul Proiectului internaţional Servicii de 
suport pentru rețeaua de biblioteci: modern-
izarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Bela- 
rus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi 
reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ 
Capacity Building in the Field of Higher edu- 
cation (CBHE) Consolidarea capacităților în 
domeniul învățământului superior (2015 – 2018).

În cuvântul de deschidere, prorectorul pentru relații internaționale, conf. univ., dr. 
Nelli Amarfii-Railean, a vorbit despre importanţa proiectelor pentru dezvoltarea com-
petenţelor bibliotecarilor, progresul Bibliotecii şi al Universităţii. Cunoştinţele şi abili- 
tăţile bibliotecarilor serversc cu excelenţă tendinţelor actuale ale mediului academic. 
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Scopul monitorizării a fost prezentat de 

experţii europeni: Jerald CAVANAGH BSc Econ, 
MSc, MA, Institute Librarian, Lime-rick Institute 
of Technology; Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS 
MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick In-
stitute of Technology, Irlanda.

Elena Harconiţa, Director BŞ USARB, a 
prezentat obiectivele generale şi specifice, 
pachetele de lucru, modulele şi realizările BŞ  
USARB în cadrul Proiectului ERASMUS + Ca-
pacity Building in the Field of Higher education 
(CBHE). 

Au urmat prezentările, pregătite cu multă 
meticulozitate şi creativitate de către fiecare 
formator: Cultura Informaţiei şi abiblităţi de 
cercetare: Standardele internaţionale ale Cul-
turii informaţiei, Elena Harconiţa; Instrumente 
de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cer-
cetare. Mihaela Staver; LibUnivCatalog - Cata- 
log partajat a 7 biblioteci universitare din R. 
Moldova pe platforma ExLibris Primo; Aculina                        
Mihaluţa; Managementul referinţelor bibliogra-
fice. Software de gestiune a referinţelor biblio- 
grafice, Anna Nagherneac. 

Experţii internaţionali Jerald Cavanagh şi 
Padraig Kirby din Irlanda au beneficiat de tradu- 
ceri competente în limba engleză, interpretate 
de Valentina Topalo, şef centru Manifestări cul-
turale, CD ONU, CIUE. Evaluatorii au aprectiat 
înalt prestanţa trainerilor, subliniind profesio-                     
nalismul bibliotecarilor USARB, găsindu-le chiar 
fabuloase, care au demonstrat cunoştinţe în do-
meniul culturii informaţiei şi abilităţi pedagogi- 
ce în promovarea orelor. 

Formatorii au urmat o abordare foarte 
activă, folosind cele mai recente informații din 
domeniu și metode interactive de predare: lu-
crul în echipă, întrebări interesante, dublarea 
verbală cu alte elemente - furnizarea de ima-                     
gini, grafică, SmartArt, cifre, Print Scrins în pre-           
zentări PPP, cataloage, software de manage-
ment al referințelor.

 Formatorii au demonstrat cunoștințe profunde în domeniul temelor propuse, 
au oferit diverse teste și exerciții practice, iar răspunsurile formatorilor au fost evaluate 
prin tehnici precum: Lotus, harta Fishbone, harta Spider, harta Herringbone, puzzle-uri 
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Crossbus / Rebus. Deosebit de atractivă a fost 
aplicarea Metodei Cubului cu implicarea ex-
plorării unui subiect din mai multe perspective, 
permițând o abordare complexă și integrativă 
a unei teme.

Conform rezultatelor evaluării, trainingul 
a fost evaluat „la fel de puternic" de către 100% 
dintre participanți. Bibliotecarii - formabili au 
receptat informaţiile şi au îndeplinit sarcinile, 
învăţând pentru a-i învăţa ulterior pe utilizatori.

În încheiere participanţilor le-au fost în-
mânate certificate, după care a urmat o foto de 
familie. 

 Peste câteva zile Modulul Cultura Infor-
maţiei şi abilităţi de cercetare, a continuat cu 
lecţii pentru studenţi și masteranzii de la spe-
cialitatea Supervizare în Asistenţă socială, Ma-
nagementul administraţiei publice. În cadrul 
trainungului, în mesajul de salut, Prorectorul 
pentru activitate știinţifică, inovaţie și transfer 
tehnologic conf. univ., dr. Igor Cojocaru, a urat absorbirea a cât mai multe cunoștin-
ţe. Lina Mihaluţa a vorbit despre importanţa Proiectului din cadrul Programului Eras-
mus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE), în care participă BŞ 
USARB, despre curriculele studiate şi, în special, despre modulul Cultura Informaţiei 
şi abilităţile de cercetare: Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cerce-
tare. definirea nevoilor de informare, motoare de căutare, directorii on-line, portaluri 
ştiinţifice) şi Baze de date cu acoperire multidisciplinară (criterii de căutare/sortare/
arhivare, baze de date EBSCO, SpringerLink, gestionarea rezultatelor, consolidarea 
cunoştinţelor: teste, sarcini, exploatarea bazelor de date; Managementul referinţelor 
bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice.

Masteranzii au fost informaţi despre oportunităţile Softului personal de adău-
gare, organizare şi citare a referinţelor bibliografice: Mendeley, EndNote, Zotero, sti- luri/
metode de citare. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Drepturile de 
autor. Restricții. Evitarea plagiatului. Etica profesională a autorului.

 https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157661554500687


