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RAPORTUL IFLA, DEZVOLTAREA ȘI ACCESUL LA INFORMAȚII 2017
Lansat în cadrul forumului politic al națiunilor unite la nivel înalt și destinat statelor membre ale ONU, organizațiilor

interguvernamentale, finanțatorilor, societății civile, altor părți interesate care lucrează în domeniul dezvoltării și comunității
bibliotecii în sine. https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report.pdf
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PLANUL  STRATEGIC IFLA 2016-2021
Implicarea bibliotecarilor în realizarea DIRECţIILOR strategice de bază: 
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Orice Proiect generează efecte pozitive  

atât în perioada de implementare 

cât şi mulţi ani după implementare

Proiectele bibliotecilor academice derulate în R. Moldova 
începând  cu cele susţinute de Fundaţia SOROS, Programul 
TEMPUS,  ERASMUS+, Parteneriatul  Moldovei cu Norvegia şi 
România au investit în infrastructură, efectele cărora sunt şi vor 
rămâne benefice pentru mulţi ani înainte    

DURABILITATE
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EFECTELE PROIECTELOR



Dezvoltarea  domeniului 

Eficientizarea integrării  în procesele                 
de instruire şi cercetare ştiinţifică 

Performanţa resurselor umane

Sporirea rentabilităţii instituţionale

Consolidarea şi modernizarea 
bibliotecilor 

Intensitatea utilizării resurselor
informaţionale, a serviciilor şi produselor

ECONOMICE
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Competitivitatea profesională 

Dezvoltarea  relaţiilor noi cu  utilizatorii 

Creşterea numărului de utilizatori 

Diversificarea serviciilor

Creşterea gradului  de acces la noi servicii  
modernizate 

Siguranţa  informaţională a comunităţii  academice 

Asigurarea  accesului  persoanelor cu disabiltăţi 

Implicaţii majore în  educaţia de calitate 

SOCIALE
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PARTENERI
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EUROPA DE EST

ARMENIA: 

Academia de Administrare Publică a Republicii Armenia (PAARA) – coordonator

Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov din Erevan 

Universitatea de Stat din Goris 

BELARUS

Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Belarus 

Universitatea de Stat din Belarus 

Universitatea Tehnică de Stat din Brest 

Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno

MOLDOVA

Academia de Administrare Publică

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

UNINEA EUROPEANĂ 

Institutul de Tehnologii din Limerick - Irlanda

Universitatea Transilvania, Braşov, România

Universitatea din Creta - Grecia

The Pyramid Group – Germania 

ASOCIAȚI 

Consorțiul Bibliotecilor electronice din Armenia 

Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova

Biblioteca Națională din Belarus 



PAGINA WEB A PROIECTULUI LNSS
http://www.lnss-projects.eu/amb
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http://www.edu.gov.md/ro/content/activitatea-bibliotecilor-din-invatamint-0

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL R. MOLODVA
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BUGET

TOTAL –

791,628.00€ R. Moldova: 105.171,00€ 

Buget AAP: 49 447,00€ 

Buget USARB: 56 724,00€
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€



Conferinţa                
de lansare                  

a Proiectului 
LNSS

8-9 martie 2016, 
Braşov, România

Planul de lucru al proiectului și
problemele de gestiune financiară,  
prezentate de coordonatorul de 
proiect și de managerul financiar. 
Toți partenerii și-au prezentat
universitățile și așteptările față de 
Proiect.

Participanților, reprezentanților
instituțiilor membre ale 
consorțiului, li s-a oferit Ghidul
pentru Acordul de Parteneriat, 
Ghidul pentru utilizarea Grantului
și Descrierea detaliată a 
proiectului. 
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Eficientizarea  structurii de guvernare bibliotecare prin crearea potenţialului inovaţional și a 
accesibilității bibliotecilor din  instituţiile participante în Proiect. Elaborarea planurilor
strategice şi a politicilor bibliotecare. 

Crearea Serviciului de suport  în Reţea din ţările Parteneriatului Estic pentru promovarea şi
utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional  şi naţional, schimbul de cunoştinţe, 
bune practici, posibilităţi de instruire şi abilităţi speciale. 

Consolidarea și modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor și abilităților 
personalului de bibliotecă în Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea unor biblioteci 
inovatoare  - partener  inerent pentru educație, cercetare  și învățarea pe tot parcursul vieții.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a personalului de bibliotecă axată pe îmbunătățirea calității 
şi performanței  bibliotecilor în corespundere cu standardele internaţionale în domeniu, astfel 
încât să se îmbunătățească calitatea serviciilor de bibliotecă și de învățământ superior în 
general, să sporească  relevanța acestora pentru piața forței de muncă în societate.
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SCOP



OBIECTIVE
SPECIFICE

Crearea sistemului de 
evaluare a abilităţilor 

profesionale ale 
bibliotecarilor.

Desfăşurarea  trainingurilor şi seminariilor , 
atelierelor profesionale  cu implicarea  tuturor 

părților interesate pentru schimbul de 
cunoştinţe  şi experiențe în vederea  

îmbunătățirii  competențelor  și abilităților 
bibliotecarilor. 

Dezvoltarea și implementarea cursului de 
Cultură a informaţiei pentru a ajuta studenţii 
să identifice, să localizeze,  evalueze şi să 

utilizizeze informaţiile etic şi  în mod eficient  
atât în perioada  instruirii formale cât şi pe 

parcursul întregii vieţi . 

Implementarea unui program inovator de  
formare a formatorilor ca parte a curricumului 

LNSS, cu  module relevante și moderne de 
dezvoltare a personalului de bibliotecă prin 
abordarea nevoilor urgente de instruire în  

secolul 21.

Implementarea unui sistem de instruire 
pentru bibliotecari în vederea cunoaşterii 

terminologiei profesionale în limba engleză.
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OBIECTIVE
SPECIFICE

Dezvoltarea 
serviciilor 

inovatoare de  
bibliotecă.

Dezvoltarea inițiativelor 
în vederea asigurării  

accesului persoanelor  
cu nevoi speciale la 

serviciile bibliotecare.

Elaborarea şi editarea 
manualului privind 

instruirea resurselor umane
ale Bibliotecii în 

corespundere cu procesele 
şi standardele în vigoare. Elaborarea în Consorţiu al 

Planului Strategic pentru 
dezvoltarea eficientă a fiecărei 

instituţii-partenere din Armenia, 
Moldova și Belarus, asigurând 
astfel durabilitatea Proiectului. 

Implementarea serviciilor 
digitale. 

Elaborarea  
Politicii de 

dezvoltare a 
colecţiilor.

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)



CONTORIZAREA 

ACTIVITĂŢILOR   
Mobilităţi 

– 4 

Instruiri cu 
formatori 

internaţionali 

14

Activităţi instituţionale                        
de instruire 

CI - 700 ore// 3 111 
utilizatori / bibliotecari

Monitorizări
naţionale & 

internaţionale

2 / 3 

Rapoarte de 
evaluare 

8 

Comunicări 

30
Articole 

publicate 

25
Video – spoturi  

10

Materiale 
promoţionale 

15

Expoziţii 
on-line

8

Informaţii, 
comunicate                   

de presă 

30
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• Analiza şi determinarea nevoilor de formare a 
bibliotecarilor USARB. 

• Analiza necesităţilor digitale ale utilizatorilor.

• Aprecierea calităţii şi eficienţei serviciilor electronice 
şi a altor oportunităţi pentru utilizatori la etapa 
iniţierii implementării Proiectului. 

• Furnizarea informaţiilor şi colaborarea eficientă cu 
aplicanţii  Proiectului AAPA – coordonatorul 
internaţional.

• Colaborarea eficientă cu partenerul AAPM –
coordonatorul naţional. 

PACHETUL DE 

LUCRU Nr.1. 

Planificarea 
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• Instruirea în domeniul terminologiei profesionale 
în Limba Engleză.

• Participare  la Trainingul de elaborare a 
Curriculumui pentru cele 8 Module de instruire în 
corespundere cu standardele privind creditele 
internaţionale – ECTS.

• Elaborarea Curricumului, conţinutului şi 
promovarea Trainingului privind Modulul 3, 4, 
5,8:

• Elaborarea Modulelor privind Engleza pentru
scopuri specifice; Managementul esenţial şi
abilităţile transferabile de guvernare a 
bibliotecarilor , Cultura Informaţiei . Politica de 
dezvoltare a Colecţiei de bibliotecă. 

PACHETUL DE 

LUCRU NR. 2.  

DEZVOLTAREA 
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LIMBA 
ENGLEZĂ 
PENTRU 
SCOPURI 
SPECIFICE, 
5-8 aprilie, 2016  

AAP - 27 de profesori, 

cercetători, masteranzi, 

bibliotecari

BŞ USARB – 35 

bibliotecari

Traineri:

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
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LIMBA 
ENGLEZĂ 
PENTRU 
SCOPURI 
SPECIFICE, 
5-6 iunie  
7-9 iunie, 2017  

Traineri:

Profesorul Jerard  CULLEN și profesorul-

trainer Swen RIDDELL de la Pyramida

Group, Germania
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Dezvoltarea 
curriculum-ului 
pentru 
bibliotecari.
Institutul de 
Tehnologii din 
Limerick, Irlanda
2016 , 22 August 
– 2 Septembrie 
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Formatori - partenerii UE, dl. Jerald Kavanagh, dl. Padraig Kirby (LIT), 
Dr. Gerard Cullen (TPG), Dr. Angela Repanovici (TUB) și Dr. Manolis
Koukourakis (UOC).

16 participanți din universitățile membre ale consorțiului au participat
la acest curs important.

Participanților li s-au furnizat materiale pentru dezvoltarea propriilor
module pentru efectuarea de cursuri la universitățile respective pentru
bibliotecari, cadre didactice și studenți.

Sesiuni de auto-studiu au fost organizate în cadrul Planului de 
Marketing al Zilei Naționale a Bibliotecii pentru Armenia, Moldova și
Belarus. 

Analiza SWOT a bibliotecilor universitare partenere, precum și analiza
SWOT privind Ziua Națională de Conștientizare au fost pregătite și
prezentate de participanții la training.

Dr. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov.

Anne McLoughlin de la Centrul de asistență pentru dislexie la LIT a 
prezentat problemele legate de persoanele cu handicap - Equitable 
Access to Education, conștientizarea dislexiei pentru bibliotecari.

O vizită la Biblioteca Universității din Limerick Glucksman 



• Engleza pentru scopuri specifice (bibliotecari,
terminologia profesională, accesul în biblioteci).

• Marketingul bibliotecar, teorie şi practică, desfăşurarea
campaniei de marketing.

• Managementul şi capacităţile de guvernare a
personalului de bibliotecă.

• Cultura informaţiei şi abilităţile de căutare, găsire,
utilizarea etică şi eficientă a informaţiei.

• Servicii electronice moderne pentru bibliotecile secolului
21.

• Biblioteca electronică.

• Accesul persoanelor cu necesităţi speciale la serviciile
infodocumentare.

• Politica de dezvoltare a colecţiilor structurii
infodocumentare.

MODULELE 

LNSS

1- 8: 
CONŢINUT, 
OBIECTIVE
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TRAINING-PILOT 
MANAGEMENT 

ESENȚIAL ȘI 
ABILITĂȚI 

TRANSFERABILE 
PENTRU 

BIBLIOTECARI
AAP

9 februarie, 2017 
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TRAINING 

MODULUL- PILOT NR. 8 

POLITICA 
DE DEZVOLTARE  
A COLECŢIILOR 

BIBLIOTECII 

10 Februarie 2017,                        
BŞ USARB
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Observer:

Angela REPANOVICI, UTBV

Manolis KOUKOURAKIS, UOC



MONITORIZARE
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Evaluarea
și totalizarea
rezultatelor
implementării
Proiectului
în primul an 
de desfășurare. 
Dresda, 
Germania,

29 februarie - 5 martie 2017. 
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Servicii inovatoare
de bibliotecă on-
line pentru
bibliotecarii
secolului XXI, AAP, 
22 noiem., 2017

Proiectarea de site-uri
moderne de bibliotecă, 
platforme online și portaluri

• Cataloguri online de acces
public (OPAC)

• Tehnologii Web 2.0 și
Social Media pentru
biblioteci

• Aplicații Library Mobile 
("M-biblioteci")

• Referință virtuală și
solicitați servicii bibliotecare

• Furnizarea de documente
electronice și împrumuturi



Cultura Informaţiei
şi abilităţi le  de 
cercetare: Training 
USARB , 20 
noiembrie, 2017



RAPOARTE  

DE 

MONITORIZARE 

 Fişa de înregistrare a proiectului de asistenţă tehnică

 Guiding questions for project monitoring, decembrie,
2016

 Tehnical Implementation Report, martie 2017

„I would like to especially thank Alecu Russo Balti State University (USARB) for your

comprehensive and insightful report”.

Mrs.Tereza KHECHOYAN , Vice-Rector for International Relations,  Associate 

Professor; Department of Public Administration, Public Administration Academy of the 
Republic of Armenia, 27 march, 2017 
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ŞEDINȚA DE 

MONITORIZARE

A PROIECTULUI

16 decembrie 2016,

Chişinău, R. Moldova

During the visit the monitors observed a 
high motivated partners who manifested  
high interest in the smooth flow and 
completion of the project activities. 
Moreover, it was positively observed a 
fluent communication between the 
coordinator and local partners who 
confirmed their satisfaction and 
enthusiasm collaborating in this 
project”. 

Almudena SÁENZ DE MIERA, Project 
Officer, Bruxelles
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MONITORIZARE 
PROIECT, 
USARB,

23 iunie, 2017 
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Corneliu DRUGA, 
prof.univ. UTB, 
expert  
internaţional, 
România
în vizita de 
monitorizare la 
Bălţi ,  aprilie, 
2017
,
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ȘEDINȚE DE 
MONITORIZAR
EA INDICATORI 
DE IMPACT AI 
PROIECTULUI 
LNSS: 
masa rotundă 
la BŞ AAP

Decembrie 2017               

Februarie 2018
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• Asigurarea calităţii Rapoartelor. 

• Asigurarea condiţiilor pentru expertizarea 
activităţilor în vizitele de lucru din partea 
Oficiului Erasmus +  din Moldova şi 
partenerilor europeni din  Irlanda, Germania, 
Grecia, România.

• Participarea la conferinţele on-line cu partenerii 
europeni; şedinţele instituţionale şi naţionale 
privind calitatea  implementării  Proiectului. 

• Auditul financiar on – line, monitorizare Oficiul 
Erasmus +  - 16 decembrie, 2017 şi 23 iunie, 
2017,  în Drezden (martie, 2017) 

PACHETUL DE 
LUCRU NR. 3  
PLANUL DE 
CALITATE 
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TRAININGUL 
,,MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII”, 
BIBLIOTECA 
UNIVERSITĂȚII DIN 
CRETA, GRECIA, 

24-30 septembrie 2017
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PLANUL DE CALITATE Al PROIECTULUI  
PLANUL DE DISEMINARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ 

DISSEMINATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  PLAN SL USARB 

1. Background

2. Objectives plan

3. Target groups

4. Dissemination Strategy

5. Project activities and measures / communication 

tools

6. Monitoring

7. The management and implementation
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• Prezentarea publică a Proiectului. 
Informarea bibliotecarilor USARB şi a 
comunităţii academice despre Proiect în 
cadrul şedinţelor Senatului, Consiliului 
administrativ, adunări şi diseminări.

• Informarea comunităţii profesionale şi 
autorităţilor de nivel naţional : ABRM, 
CBN, CBI, Ministerul Educaţiei şi 
Ministerul Culturii:  întruniri profesionale 
naţionale / Internaţionale.

• Informaţii în mass–media. 

• Ziua Naţională de Sensibilizare privind 
Bibliotecile 2017, 27 aprilie.

• Activităţi de nivel instituţional şi naţional 
şi internaţional. 

PACHETUL DE 

LUCRU NR. 4  

DISEMINARE ŞI 

EXPLOATARE
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Simpozionul
științific Anul
Bibliologic 2017, 
BNRM, 28 
martie,2018

Bibliotecile în 
perspectiva 
dezvoltării durabile: 
dimensiuni 
biblioteconomice și 
umane.



CONFERINŢA  

NAŢIONALĂ   

ABRM  LA   

BĂLŢI, USARB, 

10 NOIEMBRIE,  2017 
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FORUMUL 

MANAGERILOR    

DIN  SISTEMULUI  

NAŢIONAL DE 

BIBLIOTECI , BNRM,  

2 NOIEMBRIE, 2017 

Implementarea noului cadru legal, strategic şi de 

reglementare: responsabilităţi de nivel 

departamentamnetal + biblioteci universitare  - 2018,

Elena HARCONIŢA, dir. BŞ USARB  
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Conferinţa 
Naţională a ABR: 
Biblioteci. 
Societate. 
Multiculturalitate.

6-7 septembrie Braşov, România

Participare cu comunicare la 

CULTURA INFORMAȚIEI ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL LNSS

Silvia CIOBANU, șef Centrul Marketing. Activitate editorială Biblioteca 

Științifică USARB, e-mail: silvia_ciobanu@mail.ru

Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director Biblioteca Științifică AAP, 

e-mail: sobieskirodica@mail.ru
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„TRADIȚIE ȘI 
INOVARE ÎN 
CERCETAREA        
ŞTIINŢIFICĂ:
CONFERINȚA 
ȘTIINȚIFICO-
PRACTICĂ CU 
PARTICIPARE 
INTERNAȚIONALĂ  
USARB, 
12 OCTOMBRIE  2017  



IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR 

INTERNAŢIONALE –
O OPORTUNITATE 

VERIDICĂ DE 
REFORMARE A 

BIBLIOTECII 
UNIVERSITARE



Colloquia Bibliothecariorum

IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a
23 februarie 2017, BŞ USARB
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https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo

SYMPOSIA 

INVESTIGATIO 

BIBLIOTHECA
Ediţia a IX-a, 24 februarie 

2017,DIB ULIM, Chişinău
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Efectele proiectelor internaţionale

asupra bibliotecilor academice şi Ziua

Naţională de Sensibilizare privind

Bibliotecile.(Elena Harconiţa, R. 

Sobieşchi - Camerzan)  

https://youtu.be/c16CbLw5cHQ?t=128

77;

Simpozionul 

ANUL BIBLIOLOGIC 

2016

29 martie 2017, BNRM, 

Chişinău
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CONFERINŢA 
ŞTIINŢIFICO-
PRACTICĂ 
„TEORIA ȘI 
PRACTICA 

ADMINISTRĂRII 
PUBLICE”

19 mai 2017

HARCONIŢA,  E., SOBIESKI-CAMERZAN, 
R. Oportunităţile de dezvoltare
profesională a personalului în cadrul
proiectelor internaţionale. In:  Teoria şi 
practica administrării publice : 
materiale ale conf.  şt.-practică cu 
participare intern., 19 mai 2017. Ch., 
2017, pp. 602-606.
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• Participare la întrunirea de lansare a Proiectului şi de 
management  din  Braşov, Limerick, Drezden

• Partricipare la realizarea Planului de management , 
inclusiv prin asigurarea  condiţiilor pentru vizitele de 
monitorizare ale experţilor UE la Bălţi: Irlanda ( 4-5-mai, 
2016) , Grecia şi România ( 10 februarie, 2017), România 
(27 aprilie, 2017), Germania ( 5-6 iunie, 2017). 

• Coordonarea instituţională a Proiectului. Elaborarea 
Planurilor şi  Rapoartelor. Relaţionarea cu factorii 
decidenţi ;

• Şedinţe de lucru cu membrii echipei, cu grupurile 
dedicate;

• Şedinţe de lucru cu membrii Echipei instituţionale de 
Proiect. 

• Comunicare profesională interinstituţională pe măsura
necesităţii; 

• Comunicare prin e-mail, Skype, Messenger  şi telefon cu:  
coordonatorul internaţional de Proiect - Tereza
Khechoyan; oordonatorul naţional - Rodica Sobieţchi –
Camerzan

• Comunicare cu coordonatorul naţional în cadrul altor
Proiecte şi întruniri profesionale ( conferinţe, colocvii, 
simpozioane, NLAD ş.a

• Achiziţia echipamentului tehnic conform specificaţiilor 
Proiectului. 

PACHETUL DE 
LUCRU NR. 5. 

MANAGEMENT 
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Echipament tehnic achiziţionat din Proiectul Erasmus+ Capacity  

Building in Higher Education (CBHE) project „Library Network Support 

Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus 

through library staff development and reforming library services (LNSS)”, 

proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP
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SERVICES

THEMATIC 
EXHIBITIONS

INFORMATIVE E-BULLETINS OF NEW 
ACQUISITIONS

ASK A LIBRARIAN 

ACQUISITION  PROPOSALS

THE FORM DSI (DISSEMINATION OF INFORMATION FOR RESEARCHES

SCIENTIFIC ARCHIVES
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STATISTICI

Numarul de ore promovate –

304 ore / 36 grupe / 1048 

studenţi

Numărul de  accesari ale 

cursurilor si tutorialelor  on-

line  - 669

Descărcări fişiere – 738

Accesări pagină Cultura 

Informaţiei – 954
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Les services 
fournis par la 
bibliotheque a 

l’appui 
des jeunes 

chercheurs
17 februarie 2017

Seminar de formare în cadrul 
Proiectului La promotion de la culture 
de la qualité des services 
éducationnels dans le contexte de 
l’internationalisation de l’Université 
d’État „Alecu Russo” de Bălți, BECO, 
Projets de soutien à la gouvernance 
universitaire. 
http://www.usarb.md/evenimente/art
icol/les-services-fournis-par-la-
bibliotheque-a-lappui-des-jeunes-
chercheurs
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Săptămâna
Internaţională a 
Accesului Deschis
la Academia de 
Administrare
Publică, 2017, 
octombri e



OPEN   ACCES   ÎN  BIBLIOTECA  
ŞTIINŢIFICĂ  USARB

Conţinuturile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi
bibliotecrilor USARB au devenit cunoscute în lume
prin adoptarea Politicii instituţionale a Universitaţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis
(2015) şi înregistrarea în ROARMAP.

Repozitoriul instituţional Open Recearch Archive -
ORA USARB fiind inegrat în Registrele internaţionale
ROAR, DuraSpace, DOAR.

Participarea la MARATONULUI NAȚIONAL, lansat în
anul 2016 de BŞ ASEM în cadrul Săptămânii Open
Access, a adus echipei din Bălţi titlul de învingător,
sporind considerabil numărul de documente plasate
în acces deschis, astăzi - peste 2209 înregistrări.

În bibliotecile şi platformele deschise : Open Library,
Calameo, ISSUU, SCRIBD, USARB se regăseşte cu
1476 documente, accesate de 162 831ori.
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Săptămâna Educaţiei Deschise 2017

la Bibloteca Ştiinţifică USARB
27-31 martie
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23 aprilie ZIUA BIBLIOTECARULUI în Republica 
Moldova – National  Library Awereness Day  
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ZILUA BIBLIOTECARULUI în Republica Moldova
3 mai 2017, Casa Guvernului, Chişinău

• Participarea Elenei HARCONIŢA, directorul Bibliotecii

Ştiinţifice USARB, Lina MIHALUŢA, director adjunct,

vicepreședinte ABRM, Tatiana PRIAN, bibliotecar principal,

Centrul de Informatizare și activităţi în reţea la evenimentul

festiv dedicat Zilei Bibliotecarului.

• Prezentarea comunicării „Bibliotecile din Învăţământ

susţin Progresul” – L. Mihaluţa

• Proiectarea filmului „Săptămâna Naţională de Sensibilizare

privind Bibliotecile (27 aprilie - 3 mai 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=AL-

0VADyTDw&feature=youtu.be

• Expunerea în sală a banerelor şi posterelor dedicate
Proiectului Erasmus+ LNSS
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Şcoala de Vară pentru bibliotecarii USARB 
sub egida proiectelor internaţionale

În perioada 01-20 iunie 2017, bibliotecarii USARB au participat la Şcoala de Vară, organizată în cadrul programului anual operativ al

Bibliotecii de implementare a Proiectelor internationale - Programul Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a

Capacităților Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea

personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS], finanţat de UE şi Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din

Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în

parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov,

România şi 18 biblioteci universitare din Moldova.
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Diseminarea Proiectului în  presă şi on-line: 
Bibliouniversitas @ ABRM.md, Dunărea de Jos, România, SlideShare,

Materialele  Colloquia  Professorum  
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PROMOVARE. VIZIBILITATE
Plasarea pe site-ul USARB şi a Bibliotecii Ştiinţifice
a logoului, care deschide pagina spre conţinutul
proiectului „Library Network Support Services
(LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova
and Belarus through library staff developm.
http://www.usarb.md/

ent and reforming library services” Postarea
informaţiei despre Proiect pe site-ul Ministerului
Educaţiei
http://www.edu.gov.md/ro/content/activitatea-
bibliotecilor-din-invatamint-0

ABRM, CBN, Consiliul Bibliotecilor din Învăţămînt

Pe reţelele sociale, în paginile revistelor Confluenţe
bibliologice, Bvibliouniversitas, Magazin bibliologic;

Elaborarea materialelor promoţionale privind 
proiectul: poster, baner, calendare, flyer.
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MATERIALE PROMOŢIONALE
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REŢELE  SOCIALE
Facebook 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE

https://www.facebook.com/543442855760138/photos/o.1195110590510564/8734459
86093155/?type=3

Dissemination meeting on the implementation of national and international 
project in Scientific Library USARB

https://www.facebook.com/543442855760138/photos/o.1195110590510564/8739777
79373309/?type=3&theater

Lansarea Proiectului ERASMUS+ https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-
%C5%9Etiin%C5%A3ific%C4%83-a-Universit%C4%83%C5%A3ii-de-Stat-Alecu-
Russo-din-B%C4%83l%C5%A3i-
543442855760138/photos/?tab=album&album_id=796846890419732

Trainingul ESP English for Specific Purposes

Google+

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES TRAINING CURRICULUM COMMUNIQUE

https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/albums/63189863772225
82049

Dissemination meeting on the implementation of national and international 
project in Scientific Library USARB

https://plus.google.com/photos/117658938762803799557/albums/63204034553974
21345

Twitter

Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri

specifice-

https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/status/718016946407604224

Report ON NATIONAL LIBRARY AWARENESS DAY

https://twitter.com/LnssUsarb

https://www.slideshare.net/libruniv/report-on-national-library-awareness-

day-in-usarb-2017

Lansarea Proiectului ERASMUS +

https://twitter.com/BSU_Alecu_Russo/status/713312667696500736

Flickr 

https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157666758904021

https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157663955794624

Pinterest

Proiectul LNSS, Programul ERASMUS 

https://www.pinterest.com/bsubalti/proiectul-lnss-programul-

erasmus%2B

On Facebook and Twiter page, Armenia http://paara.am/en/lnss-project, 

https://plus.google.com/u/0/117658938762803799557

http://www.facebook.com/LNSSArmenia/ https://twitter.com/LNSSArmenia
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Thank you!


