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Abstract: The article describes the importance of international projects for the devel-
opment of librarians' skills, their impact on the training ofInformation Literacy trainers. 
The Information Literacy is part of the professional activity of the librarian, who must 
learn to learn others. The USARB Scientific Library employs 30 trainers, including 13 
national trainers within the Center for Continuing Education of Moldov State University. 
Annually, over 120 training hours are organized for 44 traineers within the Institutional 
Professional Development Program, documentary / training visits, summer schools, etc. 
Within the 2018 Summer School librarians have strengthened and upgraded their skills 
and abilities by being involved in training, workshops for studying and applying mod-
ern information products. The librarian-trainers for Information Literacy in USARB, 
certified of training courses within the MISISQ -Tempus, WP3 Information Technology 
Education Partners, LNSS - Erasmus +, Moldova-Norway-Romania Partners have used 
various forms and interactive methods, applications, presentations, tests, online tutori-
als, which has greatly facilitated the assimilation and dissemination of knowledge.
Key words: international projects, USARB Scientific Library, librarians' skills, informa-
tion culture, training of trainers, training, summer school

Asistenţa acordată utilizatorilor pentru achiziţionarea competenţelor informaţio-
nale constituie unul din scopurile profesionale ale specialiştilor din domeniul informaţiei, 
care activează în bibliotecile de orice tip. Deprinderile de utilizare a informaţiei sunt 
garanţia succesului în învăţarea pe parcursul întregii vieţi, în activitatea profesională şi în 
comunicarea zilnică interpersonală pentru fiecare cetăţean. 

Specialiştii în ştiinţele informării şi documentării, în special bibliotecarii, ca mem-
bri ai comunităţii educaţionale, trebuie să înveţe să joace rolul principal în asigurarea cul-
turii informaţiei. Folosind capacităţile lor creative, posibilităţile profesionale şi sprijinin-
du-se pe programe integrate în cursurile de instruire, aceştea trebuie să contribuie activ la 
procesul educaţional, ajutând studenţii în aspiraţiile lor de acumulare şi perfecţionare, de 
cultivare a deprinderilor şi abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor necesare pentru a conti-
nua învăţarea pe parcursul întregii vieţi (1). 

Formarea culturii informaţiei este o parte componentă a activităţii profesionale a 
bibliotecarului, care trebuie să înveţe pentru a învăţa pe alţii. Unul din scopurile Secţiunii 
IFLA „Cultura informaţiei” vine în susţinerea activităţilor de instruire profesională a spe-
cialiştilor implicaţi, dezvoltarea profesională a bibliotecarilor fiind un obiectiv prioritar.

Nevoia posedării unei culturi a informației devine tot mai importantă datorită om-
niprezenţei resurselor electronice, produselor bibliotecare și creșterii semnificative a uti-
lizării Internetului ca sursă de informare (2). 

Bibliotecarul universitar, fiind un exponent al comunităţii academice, joacă un rol 
foarte important în implementarea culturii informaţiei. Intermediar în căutarea şi regă-
sirea informaţiei, instruit din punct de vedere biblioteconomic, bibliotecarul posedă şi o 
experienţă pedagogică în educarea utilizatorilor. Dezvoltarea competenţelor rezultate din 
perfecţionarea profesională l-au transferat la categoria nu numai de consultant dar şi de 
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pedagog în manifestările dedicate culturii informaţiei (3).
Biblioteca Ştiinţifică USARB, instituție inovatoare, suport pentru educație, cerce-

tare și învățare continuă, susţine şi se aliniază standardelor internaţionale privind cultura 
informaţiei, tendinţelor mondiale pentru oferirea serviciilor infodocumentare moderniza-
te, crearea spaţiului informaţional unic pentru mediul academic din Republica Moldova. 

Biblioteca sprijină conştientizarea, promovarea şi inovarea în cultura informaţiei, 
ea colaborează cu alte instituţii pentru a îndeplini acest rol, care este unul strategic în 
educarea utilizatorilor privind efortul lor de regăsire a informaţiei. 

Arhitectura instruirii bibliotecarilor se bazează prioritar pe aplicarea unui set de 
politici, concepte, programe şi proceduri incluse în cultura organizaţională care vin să 
îmbunătăţească, să formeze şi să extindă cultura informaţiei bibliotecarului universitar 
(Fig.1), competenţele tehnologice, internet, bibliometrice, managementul datelor de cer-
cetare, consiliere privind utilizarea metadatelor, păstrarea rezultatelor cercetării etc.

Fig.1. Cultura informaţiei bibliotecarului USARB

Proiecte internaţionale vs cultura informaţiei

Participarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB în ultimii ani în 3 proiecte, a oferit 
soluţii importante în dezvoltarea abilităţilor informaţionale, cultura datelor ştiinţifice, a 
contribuit şi contribuie în continuare la dezvoltarea bibliotecii inovatoare ca suport pen-
tru educație, cercetare și învățare continuă, conectarea instituţiei la tendinţele europene 
pentru acordarea serviciilor infobibliotecare modernizate, crearea spaţiului informaţional 
unic pentru mediul academic din Republica Moldova. Proiectul MISISQ Modern Infor-
mation Service for Improvement Study Quality - Servicii Informaționale Moderne pentru 
Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016), Programul TEMPUS, Consorţiul a 7 bib-
lioteci universitare împreună cu 4 parteneri din Europa, a facilitat im-
plicarea în experienţele şi bunele practici studiate în mobilităţile din 
Lituania, Letonia, Ungaria, România, realizarea pachetului de lucru 
WP3 Cultura informației.

Patru bibliotecari de la USARB au participat la Training-ul 
pentru Formarea formatorilor în vederea implementării WP3 Cultura 
informației, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Uni-
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versității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 9-16 martie 2016. Sesiunile de 
training au inclus subiecte privind identificarea necesităților de informare și adaptarea lor 
la resurse informaţionale; principii generale de proiectare și structura bazelor de date; ba-
zele de date și serviciile specifice marilor distribuitori: Elsevier (ScienceDirect, SciVal), 
Wiley, SpringerLink; instruire practică în PRIMO, componentă specifică ALEPH, imple-
mentată în Republica Moldova; plagiatul / citarea / detectarea plagiatului; evaluarea re-
zultatelor și performanței în cercetare – principii de scientometrie, baze de date specifice; 
aplicaţiii practice în Web of Science, Jurnal Citation Report, Scopus, Google Scholar etc. 
(4)

Cunoştnţele asimilate au fost diseminate în cadrul Zilelor Culturii Informaţiei şi 
a Campaniei instituţionale desfăşurate în cele 7 biblioteci universitare din proiect, au 
facilitat configurarea cursului de lecţii şi actualizarea curriculum-ului „Bazele Culturii 
Informaţiei”, editarea tutorialelor și a materialelor promoționale. 32 de bibliotecari au 
obţinut certificate de formator în Cultura informaţiei. 

În Campania de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei, au fost prez-
entate obiectivele şi realizările Proiectului MISISQ, WP3- pachetul de lucru privind Cul-
tura informaţiei, despre competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor 
internaţionale, standardele privind cultura informaţiei şi instruirea informaţională în RM. 
Programul sesiunii a inclus subiecte despre resursele informaţionale on-line: regăsirea 
informaţiilor pe Internet – motoare de căutare, portaluri, directoare, baze de date, reţele 
sociale, reţele profesionale / de cercetare; evaluarea rezultatelor şi performanţei în cer-
cetare; factorul de impact, elemente de scientometrie, baze de date scientometrice; pro-
cesul de citare şi prezentare a referinţelor: folosirea standardelor de citare şi de scriere a 
referinţelor bibliografice, metode de evitare a plagiatului; managementul datelor de cer-
cetare – standardele europene, OpenAIRE - Platformă de coordonare pentru infrastruc-
tura electronica a cunostintelor umane & tehnice din Europa, Zenodo, Accesul Deschis, 
repozitorii instituţionale, reviste OA, DOAJ, OAJI. Formabilii au beneficiat de o sesiune 
de instruire cu prezentări Power Point, training-uri, exerciţii practice, sesiuni de căutare 
conform programului stabilit, susţinut de către bibliotecarii universitari. 

Prezentările teoretice au fost însoţite de aplicaţii, demonstraţii, sesiuni de căutare 
în platforma de integrare a resurselor Primo şi în cataloagele on-line ale unor biblioteci 
din ţară şi din străinătate, realizarea unei strategii de căutare în baze de date la care este 
abonată universitatea: câmpuri de căutare, utilizarea cuvintelor cheie, tezaurelor, filtrelor, 
operatorilor logici, gestiunea rezultatelor; operarea în aplicaţiile Google Scholar, Publish 
or Perish, demonstrarea unor programe gratuite de verificare si detectare a plagiatului 
disponibile on-line, exerciţii practice în softurile personale de gestiune a informatiei End-
Note şi Zotero. Cunoştinţele acumulate şi competenţele obţinute sunt aplicate în activi-
tatea cu utilizatorii prin acordarea la nesesitate a consultaţiilor individuale şi în grup, la 
extinderea şi integrarea unor noi aspecte în cursul universitar Bazele Culturii Informaţiei, 
în elaborarea materialelor promoţionale şi a tutorialelor, formarea profesională continuă 
a bibliotecarilor universitari pentru desfăşurarea unui învăţămînt de calitate şi obţinerea 
abilităţilor de instruire pe parcursul întregii vieţi.

Managerii şi bibliotecarii de sistem au participat la stagii, instruiri, şedinţe de lucru 
privind implementarea software specializat de bibliotecă ALEPH, Modulul Achiziţii şi 
Primo Back Office, implemetarea modulului Circulație.

 Local au fost instruiţi catalogatorii conform temelor: ALEPH – prezentare gen-
erală: SUO01 USMARC Bibliografic, SUO10 USMARC Autorităţi, SUO60 USMARC 
- HOL; ALEPH/ Modulul de Catalogare: crearea înregistrărilor noi, creare HOLding. 

Un alt proiect internaţional care s-a axat pe modernizarea competenţelor bibliote-
carilor este Programul ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățămân-
tului superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBNE) - Biblioteca 
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din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belar-
us (2015 -2018). Împreună cu bibliotecile academice din Armenia, Belarus şi Biblioteca 
Academiei de Administrare publică din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică US-
ARB a creat noi facilităţi de formare a competenţelor bibliotecarilor. În cadrul lui biblio-
tecarii au efectuat stagii de formare, au participat la traininguri internaţionale în Irlanda, 
Grecia, Germania, România, Belarusi.

La Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri speci-
fice, desfăşurat la Bălţi în 4-5 aprilie 2016, au participat 33 bibliotecari USARB. Traineri 
au fost Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of 
Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, 
Limerick Institute of Technology din Irlanda. Directoarea Elena Harconiţa a menţionat 
că bibliotecarii univerităţii bălţeni au beneficiat de mai multe conferinţe şi instruiri in-
ternaţionale susţinute de reputate personalităţi ale domeniului biblioteconomic din ţările 
avansate: David Case, Biblioteca Universităţii din Ohio, SUA, Grant Harris, șeful Fondu-
lui European de carte din cadrul Bibliotecii Congresului SUA, Dr. Hermina Anghelescu, 
conferențiar la Facultatea de Biblioteconomie și Științele Informării de la Wayne State 
University, Detroit, Michigan, SUA. Cunoştinţele acumulate de bibliotecari întotdeauna 
au fost puse în valoare pentru serviciul utilizatorilor. 

Programul a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, termi-
nologie de bibliotecă şi acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing pentru bibliotecari 
- teorie şi practică, crearea strategiilor de senzibilizare pentru toţi utilizatorii bibliotecii, 
inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Managementul esential şi formarea apti-
tudinilor pentru bibliotecari, precum standardele internaţionale de IFLA, ISO, Bibliote-
ca Congresului, NISO; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor; 
Biblioteca Electronică. 

„Dacă bibliotecarii nu vor fi relevanţi, nu vor cunoaşte bine Internetul, bazele de 
date valoroase şi credibile, nu vor introduce servicii electronice noi, nu vor multiplica şi 
diversifica oportunităţile pentru utilizatorii săi, bibliotecile nu vor putea supravieţui”, a 
menţionat Jerald Cavanagh (5).

Alte instruiri în domeniu au urmat în anul 2017 cu formatorii internaţionali: pro-
fesorul Gerard Cullen și Swen Riddel, Monika Bukowska, asistent IT, biblioteca In-
stitutului Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, Pyramid Grup, Germania, Jerald 
Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kir-
by, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda, Angela 
Repanovici, doctor, prof. univ de la Universitatea din Transilvania, România şi Manolis 
Koukourakis, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia. 

La trainingul „LNSS Curriculum Training”, din 22 august - 2 septembrie 2016, 
Elena Harconiţa, Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Valentina Topalo, şef ser-
viciu, alături de reprezentanţii a 3 ţări, au prezentat punctele forte şi punctele slabe ale 
bibliotecilor universitare, şi au dezvoltat versiuni preliminare a 8 module de instruire 
prevăzute pentru bibliotecari. În cadrul trainingului au fost atinse Modulele curriculare 
LNSS. Fiecare bibliotecă a elaborat şi prezentat: Proiectul Strategiei de marketing: Na-
tional Awareness day (Ziua naţională de sensibilizare a opiniei publice privind rolul bib-
liotecii în societate); Analiza SWOT a bibliotecii universitare; Analiza SWOT a Zilei 
Naţionale de sensibilizare a opiniei publice privind rolul bibliotecii în societate; Proiectul 
Curriculumului unui modul de instruire a bibliotecarilor, Biblioteca Ştiinţifică USARB – 
responsabilă de Modulul 8Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii. 
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A urmat vizita de studu în Dresda, Germania (28 februarie - 4 martie 2017), unde a 
fost prezentat raportul privind realizările Bibliotecii Ştiinţifice USARB în cadrul Proiect-
ului, inclusiv pilotarea Modulului 8 Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă şi 
Proiectul Zilei de Sensibilizare Naţională privind Bibliotecile. 

O nouă provocare pentru bibliotecarii USARB este participarea la trainingul in-
ternațional, desfășurat la Universitatea din Creta, Grecia alături de reprezentanții insti-
tuţiilor-membri ai Consorţiului Proiectului din Țările Parteneriatului Estic (Moldova, 
Armenia și Belarus) și Țările Parteneriatului Balcanic (Albania, Kosovo, Muntenegru, 
Bosnia și Herțegovina), din ţările Uniunii Europeane: Germania, Irlanda, România și 
țara-gazdă – Grecia (24-30 septembrie 2017). Trainingul s-a axat pe instruirea personal-
ului bibliotecar în domeniul managementului calității, procesul de asigurare a calității în 
biblioteci, obiectivele, conținutul programului de asigurare a calității, managementul și 
implementarea generală a calității, standardele ISO, asigurarea calității în spațiul europe-
an al învățământului superior, procesul de gestionare a riscurilor în domeniul educației 
ş.a.. Reprezentanții celor nouă instituţii–partenere din Armenia, Moldova și Belarus au 
avut sarcina de a elabora şi prezenta analiza SWOT a Zilei de Sensibilizare privind Bib-
liotecile pentru aniul 2018. Seminarul s-a încheiat cu un program de cunoaştere a limbii 
engleze ca mijloc de instruire (6).Toate cunoştinţele asimilate precum şi experienţele 
avansate din activitatea Bibliotecilor din Creta vor fi ulterior implementate în activitatea 
Bibliotecii Științifice USARB.

Unul din obiectivele Proiectului LNSS este elaborarea a 8 Module pe diverse su-
biecte pentru instruirea bibliotecarilor: 

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 1: Implementarea English for Spe-
cific Purposes / engleză pentru scopuri specifice (Biblioteci şi terminologie 
de bibliotecă)

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 2: Introducere în marketing pentru 
bibliotecari / Abilități de marketing pentru bibliotecari

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 3: Managementul esenţial şi for-
marea aptitudinilor pentru bibliotecari şi personalul bibliotecii

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 4: Informaţii de alfabetizare și ap-
titudini de cercetare pentru a ajuta utilizatorii să găsească și să utilizeze infor-
mații în mod eficient și etic.

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 5: Servicii inovative online de bib-
liotecă pentru bibliotecarii secolului 21

- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 6: Biblioteca electronică
- Engleză pentru scopuri specifice Modulul 7: Acces la Biblioteci şi în soci-

etatea pentru utilizatorii cu nevoi speciale / dizabilităţi
- Engleză pentru scopuri specifice Module 8: Politica de dezvoltare a colecțiilor 

bibliotecii
Fiecare instituţie - participantă fiind responsabilă de 2-3 module, dar în final trebu-

ie să le deţină pe toate. De asemenea, în fiecare instituţie au fost desfăşurate traininguri 
pe două din cele 8 module planificate, cu participarea observatorilor internaţionali din 
Irlanda, Germania, România, Grecia. 

La training-ul Pilot nr. 8 ,,Politica de dezvoltarea a colecţiilor de bibliotecă”, au 
participat 21 de bibliotecari, care au fost atenţionaţi asupra termenilor şi definiţiilor pri-
vind dezvoltarea colecţiilor conform standardelor în vigoare, criteriilor şi cerinţelor de 
elaborare a Politicii de Dezvoltare a Colecţiilor de bibliotecă; respectării principiilor de 
dezvoltare a colecţiilor, promovării bibliotecii şi măsurarea gradului de satisfacţie a uti-
lizatorilor vs resursele informaţionale disponibile prin aplicarea chestionarului online 
Survey Monkey. 

Prezentările teoretice au fost susţinute prin aplicaţii şi discuţii de consolidare a 
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cunoştinţelor acumulate, fiind prezentate şi discutate exemple de diverse politici de dez-
voltare a colecţiilor. În final, participanţii au completat Formularul de Evaluare a modu-
lului, acordând un punctaj maximal formatorilor pentru prezentările captivante şi foarte 
utile, explicarea clară a subiectului, stimularea interesului legat de acest subiect, relaţion-
area eficientă cu auditoriul etc. Observatorii internaţionali dr.M.Koukarakis şi dr.-inginer 
A. Repanovici au apreciat înalt cunoştinţele şi capacităţile formatorilor, precum şi re-
cepţionarea informaţiilor şi implicaţiile formabililor.

Următorul training a fost axat pe Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cer-
cetare, fiind abordate standardele internaţionale, politicile IFLA în acest domeniu, instru-
mentele de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare, inclusiv catalogul partajat 
a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma Ex-libris Primo, despre manage-
mentul referinţelor bibliografice în software EndNot, Mendelley, Zotero.

Observatorii – experţi internaţionali Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Insti-
tute Librarian şi Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, 
Limerick Institute au aprectiat prestanţa trainerilor, subliniind profesionalismul bibliote-
carilor USARB, prin care au fost demonstrate cunoştinţele şi abilităţile pedagogice ale 
formatorilor. Bibliotecarii - formabili au receptat informaţiile şi au exercitat sarcinile, în-
văţând pentru a-i învăţa ulterior pe utilizatorii lor. Întreaga activitate, la părerea lui Jerald 
Cavanagh, a fost ca o injectare pozitivă pentru experţii internaţionali, plăcut surprinşi de 
fidelitatea şi dragostea faţă de profesia de bibliotecar atestată la Bălţi (7)

O altă oportunitate au avut+-o participanţii din acest proiect în mobilitatea de Bib-
lioteca Fundamentală a Universității de Stat din Minsk, Belarus. Bibliotecarii au cunos-
cut Trendul global al Limbii Engleze ca modalitate de instruire (EMI) în învățământul 
superior ce se referă la asimilarea cursurilor universitare prin intermediul limbii engleze, 
o limbă străină în contextul majorității Uniunii Europene și a țărilor partenere, au asimilat 
strategiile de căutare a resurselor privind învățarea integrată a conținuturilor şi a limbii 
străine (CLIL), aceasta fiind „o abordare educațională dublă, în care un limbaj supli-
mentar este folosit pentru învățarea și predarea atât a conținutului cât şi a limbii".

Proiectul Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, coor-
donator naţional dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Proiect 
finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului 
superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Re-
publica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea 
Transilvania din Brașov, România, sprijină sporirea cunoştinţelor bib-
liotecarilor prin instruirile desfăşurate în traininguri internaţionale, 
vizite de lucru în Bergen, Norvegia, instruiri la Şcolile de vară din 
România: Braşov, Tulcea, Constanța - Mamaia, crearea documentelor 
strategice în atelierele de planificare strategică, instruiri în Worksho-
puri profesionale Cultura Informației, „Atragerea comunității academ-
ice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor”, „Gestionarea datelor de cercetare”, 
desfăşurate la ASEM cu implicarea formatorilor internaţionali Ane Landoy, coordonator 
de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; Angela Repanovici, prof., dr., 
Universitatea Transilvania, Braşov, România, „Platformele Web of Science & Incites. 
Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității 
de cercetare cu Journal and Highly Cited Data, susținut de compania Clarivate Analytics 
webinare etc. În perioada ianuarie-aprilie 2018, 24 bibliotecari USARB au audiat Cursul 
on-line Web of Science & InCites, webinare, formator Adriana Filip, Solutions Consul-
tant Clarivate Analytics, au creat profiluri şi au ghidat profesorii în crearea conturilor 
personalizate (8,9). 

În atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul Pro Comu-
nitate și SRL CONT-M ASIST din cadrul Proiectului, bibliotecarii USARB au elaborat 
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Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, 2017-2022 , în care se conţin 
aspecte privind dezvoltarea culturii informaţiei. 

În toate aceste activităţi formabilii au fost invitaţi la o reconsiderare a activităţii 
cu textele ca find niste date, o revalorificare a lucrului cu textul axat pe tehnici noi şi 
formate deschise pentru redactare, la integrarea jocurilor în predarea şi consolidarea abil-
ităţilor de cultură a informaţiei,la aplicarea metodelor pedagogice în promovarea culturii 
informaţiei şi cunoaşterea experienţei Bibliotecii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi 
privind crearea video-tutorialelor în promovarea culturii informaţii.

De asemenea, au exersat în compararea Centrelor de scriere academică a mai mul-
tor biblioteci din lume şi au lucrat la elaborarea proiectului de creare a Centrului de 
scriere academică în instituţiile lor, au receptat o interpretare nouă a relaţionării dintre 
comunicarea ştiinţifică, cultura datelor ştiinţifice şi cultura informaţiei, despre Curriculu-
mul UNESCO privind cercetarea ştiințifică și culura inormației, cinci legi UNESCO ale 
culturii informației și media.

În La Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în Constanța-Ma-
maia, România, care a avut loc în perioada 24-29 iunie 2018, au participat 31 bibliotecari, 
din partea BŞ USARB: E.Harconiţa, L.Mihaluţa, 6 formatori din Norvegia, România, 
Egipt, Mexic, Grecia și Armenia. 

Programul a inclus prezentări și aplicații practice, cele mai noi practici în serviciile 
de referințe: creșterea prestigiului bibliotecii prin serviciile de referințe, experiența norve-
giană, experiența bibliotecilor din Armenia, Cultura Informației: perspective internațio-
nale IFLA, Bunele practici în armonizarea tehnicilor de predare a Culturii Informației, 
Cartea în epoca Facebook și Twitter, Instrumentul Bibliometric Naţional – platformă ino-
vativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova, aplicaţii: Mende-
ley – Reference Management Software & Researcher Network, Cum să devii un profesor 
mai bun folosind TIC, Suport pentru educație; Chat. Testul de evaluare a fost realizat cu 
ajutorul platformei Kahoot! (învățare bazată pe joc și tehnologie educațională).

Aplicațiile practice au inclus analiza serviciilor de referințe din fiecare instituție 
(servicii de referințe existente și propuneri pentru inovare a serviciilor); analiza compe-
tențelor bibliotecarilor de referințe și formularea direcțiilor de instruire care pot fi dez-
voltate.

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în Constanta-Mamaia, 
Romania a însemnat pentru bibliotecari un excelent atelier de lucru cu diseminarea celor 
mai bune practici în serviciile de referințe. Pe parcursul celor trei ediţii, Şcoala de vară 
din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” 
a fost locul unde bibliotecarii au învăţat lucruri deosebit de utile, care, însumate în cuvin-
tele „experienţe noi”, vor putea fi aplicate în instituțiile partenere.

Instruire formală şi non-formală

Bibliotecarii USARB, în calitate de reprezentanţi ai Centrului Biblioteconomic 
Departamental, experţi şi formatori naţionali, promovează instruiri pentru bibliotecarii 
din zona de nord a Republicii Moldova. De exemplu, în anul 2018, în perioada 17-27 
aprilie, Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova în colaborare 
cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (formatori - 13 
bibliotecari USARB), au organizat 2 cursuri de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi 
Ştiinţelor Informării (75 de ore) şi Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Repu-
blica Moldova (75 de ore), la care au participat 59 de formabili din bibliotecile din Zona 
de Nord - 15 raioane şi mun. Bălţi. Unul din Modulele promovate a fost consacrat culturii 
informaţiei bibliotecarului. 

Sunt foarte importante instruirile formale, în anii 2015 şi 2017 nouă bibliotecari 
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USARB au absolvit Programul de Recalificare în domeniul Biblioteconomiei, asistenţă 
informaţională şi arhivistică, în cadrul USM, iar un bibliotecar a studiat la masterat în 
cadrul aceleaşi instituţii. 

Foarte importante pentru creşterea profesională sunt diversele instruiri, cursuri-
le multidisciplinare, organizate de alte instituţii naţionale şi internaţionale. În perioada 
2017/2018 pentru participarea angajaților la instruirile în cadrul IFLA, BNRM - Centrul 
de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale informării, Central and Eastern 
European Online Library, FAO Support Staff member Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations, DIB ULIM, Centrul Pentru Instruire Personala – Engleza 
Gratuita Moldova, Centrul de Informare a Uniunii Europene (Bucureşti) şi alte centre de 
formare, au fost consumate circa 4 300 ore.

Programe instituţionale de formare profesională continuă

Plecând de la cerinţele Euroreferenţialului privind competentele profesioniştilor 
europeni în domeniul informării, programul instituţional de formare profesională con-
tinuă este conceput pe 5 module principale Informare - Tehnologii - Comunicare - Ma-
nagement - Alte cunoştinţe, cu 33 domenii de competenţă şi douăzeci de aptitudini prin-
cipale pe care trebuie să le deţină un specialist bibliotecar, fiind selectate pentru fiecare 
domeniu acţiuni de formare şi stabilite nivelele de competenţe (10). 

În cadrul programului anual sunt realizate peste 30 acţiuni de instruire (prelegeri, 
ateliere, workshopuri, traininguri, ore bibliografice, conferinţe de diseminare) cu consu-
marea a 4 500 ore sau 5 % din bugetul orelor de lucru, în Declaraţia IFLA Dezvoltarea 
profesională continuă: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe se recomandă 
10% din orele de muncă să fie alocate pentru participarea la workshopuri, învăţare la 
locul de muncă; un minim de 0,5 pînă la 1% din bugetul instituţiei alocat dezvoltării 
profesionale.

Anual bibliotecarii participă la peste 40 reuniuni profesionale, cu peste 70 de co-
municări, 10-15 stagii de instruire şi vizite de documentare (11, 12). 

Deja al treilea an, bibliotecarii USARB participă la instruiri în Şcoala de Vară insti-
tuţională, desfăşurată în baza informaţiilor şi cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor 
internaţionale: LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bib-
liotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi 
reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS +, Modernizarea serviciilor bibliotecilor 
universitare din Moldova Finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în 
domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare 
din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilva-
nia din Brașov, România. 

Scopul: perfecţionarea portofoliului electronic educaţonal al bibliotecarului US-
ARB.

Obiectivele principale ale Şcolii de Vară sunt orientate spre dezvoltarea noilor 
competenţe în TIC, extinderea culturii digitale, aplicarea instrumentelor online la predar-
ea cursului Bazele Culturii informaţiei, servicii bibliometrice etc. (13) 

În cadrul Şcolii, ediţia 2018, bibliotecarii şi-au consolidat cunoştinţele în vederea 
utilizării instrumentelor bibliometrice contemporane: Google Scholar, Publish or Perish, 
e-Library, IBN; facilităţile softurilor de evaluare a cunoştinţelor Kahoot, soluţii pentru 
prezentări interactive în Power Point pe platforma Hypersay, organizarea referinţelor şi 
citărilor în softuri electronice, au creat tutoriale online în Loom - Software de înregistrare 
a ecranelor și video; au navigat pe Platforma Research4Life şi au creat conturi personal-
izate în baze de date bibliometrice.

Bibliotecarii formatori pentru Cultura informaţiei în USARB, absolvenţi ai cursu-
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rilor de instruire în cadrul acestor proiecte, au utilizat diverse forme şi metode interactive, 
aplicaţii, prezentări, teste, tutoriale online menite să faciliteze asimilarea informaţiei.

Participanţii au beneficiat de echipament modern: server performant, circa 30 PC, 
tabla interactivă, proiector, laptop achiziţionate în cadrul Proiectului LNSS şi Proiectului 
Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova.

Feedbackul studiilor a fost realizat în cadrul unui chestionar de evaluare. 
La prima întrebare Şcoala de Vară a corespuns asteptarilor Dvs.? au fost primite 

următoarele răspunsuri:
• Parțial – 2 (5%) 
• Da – 25 (64%)
• Pe deplin – 12 (30,8%)
La întrebarea Care subiecte şi aspecte V-au impresionat şi satisfăcut cel mai mult? 

respondenţii au menţionat:
• Toate subiectele au fost foarte interesante, captivante și utile pentru activitatea 

profesională

• Toate subiectele au fost bine alese, extrem de actuale şi bine, uneori foarte bine 
prezentate

• Modul de organizare ( pe grupuri dedicate) a cursurilor în acest an este mult 
mai convenabil

Formabilii au enunţat valoroase opinii şi recomandări: 
Formatorii să fie mai deschiși în a ajuta formabilii
• Să se încludă în timpul rezervat. 
• Să fie selectate cele mai utile informaţii din tema prezentată
• Să se reducă numărul de module în scopul eficientizării asimilării
• Să avem cât mai multe şcoli cu diverse module
• Instriurea să fie în grupuri mici
• Volumul de timp acordat subiectelor să fie mai mare
• Mai multe aspecte practice
• Școala de vară să aibă loc în fiecare an
De asemenea, au fost evaluate temele predate conform criteriilor: utilitate, prezen-

tare, prestaţia formatorului, timp acordat. 
Prestaţia înaltă a formatorilor care care s-au implicat cu toată responsabilitatea şi 

competenţa profesională, asimilarea / consolidarea / aplicarea cunoştinţelor bibliotecari-
lor contibuie la dezvoltarea unei Biblioteci inovatoare în vederea asigurării învăţământu-
lui superior de calitate. 
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