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Prioritățile anului 2021 și

situația generată de

pandemie au avut un impact 

decisiv asupra

incluziunii digitale a 

bibliotecarilor din învăţământ.

În era informațională bibliotecile se afirmă tot mai mult în calitate de actori

importanţi privind incluziunea digitală.



Incluziunea digitală a bibliotecarului înseamnă:
 informarea și gestionarea informației; 

 comunicarea digitală; 

 crearea şi utilizarea de conținuturi digitale; 

 siguranța în utilizarea echipamentelor digitale;

 rezolvarea problemelor; 

 cunoaşterea şi respectarea normelor etice și legale în spațiul digital 

și altele.



Competenţa digitală include patru tipuri de

subcompetenţe esenţiale:

• asamblarea cunoştinţelor (knowledge assembly); 

• căutarea informaţiei în Internet (Internet searching); 

• navigarea hipertextuală (hypertextual navigation); 

• evaluarea conţinutului.



Incluziunea digitală reunește accesul la internet, tehnologiile

informaționale și alfabetizarea digitală promovând succesul

persoanelor care încearcă să navigheze și să participe

în domeniul digital.

Incluziunea digitală are trei aspecte

largi: accesul, adoptarea și aplicația.



Cea mai importantă resursă a societății o

reprezintă potențialul uman

Motto: nu poţi învăţa pe nimeni nimic, 
dar îl poţi ajuta pe fiecare, 

să descopere în sine  aceea ce trebuie să
înveţe

Galileo Galilei



Pentru a face față provocărilor lumii contemporane bibliotecarii trebuie 

să învețe continuu în mod adecvat, rapid și eficient, inovativ, 

valorificându-și la maxim potențialul de care dispun. 

Prin formarea profesională continuă se urmăreşte dezvoltarea 

unor capacităţi noi,

îmbunătăţirea capacităţilor existente, acumularea de cunoştinţe 

profesionale suplimentare formării de bază. 



Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB 

2017-2022

formarea profesională 
continuă și recalificarea 

personalului

diversificarea formelor 
și metodelor de 

instruire a personalului 
de specialitate

dezvoltarea 
vertiginoasă a societății 

informaționale

globalizarea și 
integrarea 

informațională

diversificarea 
serviciilor 

informaționale

Provocări

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strategie_2017-2022.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strategie_2017-2022.pdf


Politica de Formare Profesională Continuă a personalului de

specialitate la 

Biblioteca Ştiinţifică USARB 

Instrumente

Web 3.0 

Site-ul BŞ USARB 

http://libruniv.usarb.md

rubrica „Cercetare”şi 

„Despre Noi”  

Blogul Centrului 

Biblioteconomic 

Departamental https://cb

dbsusarb.blogspot.com/

Blogul Profesional 

https://bsusarbprofesional.

blogspot.com/

Conturi pe Facebook, 

Slideshare, Scribd, 

Linkedin

http://libruniv.usarb.md/
https://cbdbsusarb.blogspot.com/
https://bsusarbprofesional.blogspot.com/


https://bsusarbprofesional.blogspot.com/

http://libruniv.usarb.md

Incluziunea digitală se produce mai uşor prin diverse canale 

informaționale, crearea platformelor profesionale de 

comunicare şi utilizarea tehnologiilor web.

https://cbdbsusarb.blogspot.com

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/
http://libruniv.usarb.md/
https://cbdbsusarb.blogspot.com/


Lunar, bibliotecarii propun pentru lectură în pagina de

blog, articole pe care le consideră în mod deosebit, că

merită a fi recomandate şi colegilor. 

Pagina Lecturi profesionale
Pagina Reviste

Pagina Reviste conţine

lista revistelor electronice 

din Republica 

Moldova, România

şi Rusia. 

Pagina oferă  linkuri către revistele de 

specialitate on-line, astfel, se realizează

informarea virtuală a bibliotecarilor despre 

apariţia resurselor noi din domeniu. 

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/p/lecturi-profesionale.html

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/p/reviste.html

Augmentarea lecturilor profesionale

Proiectul explorează pasiunea pentru lectura profesiona

lă şi dezvoltarea cunoştinţelor.

https://bsusarbprofesional.blogspot.com/p/lecturi-profesionale.htm
https://bsusarbprofesional.blogspot.com/p/reviste.html


Formarea profesională continua în BŞ USARB - 2019-2021

 Instruirile formale realizate de instituţiile autorizate/

acreditate au avut 17 participanţi de la BŞ USARB;

 La 26 acțiuni de instruire non-formală (stagii, cursuri,

vizite de documentare, webinare, workshopuri şi traininguri), o

rganizate de biblioteci, centre de formare, în cadrul proiectelor

naţionale/internaţionale şi instituţionale au participat 38 de

bibliotecari universitari bălţeni.

Pandemia COVID-ului  a transferat  

instruirile profesionale în formatul 

online. 



Incluziunea digitală a

bibliotecarilor universitari bălţeni

Lunar, în BŞ USARB se 

desfăşoară ore de formare 

profesională  continuă.



Din manualul „Biblioteconomie și Științe ale Informării” (Chişinău, 2020), lucrare coordonată de Centrul de Formare

Profesională Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a RM. 

Subiecte studiate



Noţiuni şi 

instrumente 
noi



Noţiuni şi 
instrumente 
noi asimilateAplicaţiile

Google meet
şi Zoom

Conceptul, rolul și funcțiile
marketingului în activitatea

bibliotecară

Etica utilizării 
informaţiei;

Metode de evitare a 
plagiatului, dreptul 

de autor;

Mixul de Marketing

Creşterea vizibilităţii 
publicaţiilor cu ID 

ORCID;

Cum să elaborăm 
materiale în aplicaţia 

Canva;

Forme şi metode moderne



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZV_Dq6ysAMXa

xjLnXM0tzOx-wFeeNVKBHlIvO2iHpj73Lg/viewform

Evaluarea activităţilor de Formare Profesională Continuă

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZV_Dq6ysAMXaxjLnXM0tzOx-wFeeNVKBHlIvO2iHpj73Lg/viewform


„Accesul la informație (conținut) și licențe 

deschise” - lecție publică online ( BNRM, ABRM) 

„Descrierea bibliografică a cărţii” – atelier profesional, 

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

,,Evidenţa resurselor electronice” – atelier profesional

Formări la nivel naţional



Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 

Științe ale Informării din cadrul BNRM

„Servicii de referințe: definiții, organizare, conținut, evidență - atelier;

„Marketingul lecturii” - seminar;

„Servicii de împrumut de documente: definiții, standardizare, conținut” - training;

„Statistica și evaluarea activității de bibliotecă” - seminar;

„Bibliotecarul – formator al competențelor de lectură critică” – training online;

„Utilizarea Licențelor Creative Commons: cerințe, avantaje” – training on-line;



Activităţi de instruire non-formală internaţională,  2021



Digitalizarea procesului

Educațional cu Google Classroom, proiect

coordonat de Consiliile Americane și Ambasada

SUA în Republica Moldova

Information Literacy:

Knowing the Right News in the Digital 

8 May 2020, organizat pe platforma ZOOM de către

The International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA)

Instrumente de socializare

pentru înregistrare

de la distanță.



Genericul anului 2021 - Incluziunea digitală a personalului de specialitate

Şcoala de Vară pentru bibliotecarii USARB, iniţiată în anul 2017

iunie-iulie





Dezvoltarea suportului documentar/educațional în sprijinul incluziunii

digitale a bibliotecarului

Cercetarea mai multor instrumente şi crearea a 7 video-Tutoriale în Software de înregistrare Loom şi 

a 10 Video-spoturi

Impact: 135 239 vizualizări

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videotutoriale

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videospoturi

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videotutoriale
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videospoturi


Spoturi video – 10 
http://www.libruniv.usarb.md/index.php/ro/media-bsusarb/videospoturi

Impact:74 291 vizualizări



Feedback

Conţinutul evaluării: utilitate, prezentare,prestaţia

formatorului, timp acordat



Impactul formării profesionale în cadrul Şcolii de vară: 

Bibliotecari, şi-au aprofundat şi consolidat competenţele digitate,

fiind implicaţi în studierea şi aplicarea produselor informaţionale; 1

Cunoştinţele şi abilităţile asimilate sunt şi vor fi implementate

în activitatea profesională;2

Generarea noilor produse şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale

la distanţă;
3

Utilizarea tehnologiilor moderne în serviciile şi procesele

Infodocumentare, inclusiv promovarea Cursului de Cultură 

a Informaţiei  

4



În anul acesta BCI , 4 module, a fost promovat prin intermediul aplicației Google Meet

. c o n f o r m orarului stabilit la toate Facultăţile, fiind instruiţi circa 900 de studenţi.

CURSUL BAZELE CULTURII INFORMAŢIEI

http://://libruniv.usarb.md/index.php/ro/servicii/82- formarea-utilizatorilo/39-cursul-bazele-culturii-inf

ormatiei

http://10.1.1.105/index.php/ro/servicii/82-formarea-utilizatorilo/39-cursul-bazele-culturii-informatiei
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/921-cunoaste-biblioteca
http://10.1.1.105/index.php/ro/servicii/82-formarea-utilizatorilo/39-cursul-bazele-culturii-informatiei
http://10.1.1.105/index.php/ro/servicii/82-formarea-utilizatorilo/39-cursul-bazele-culturii-informatiei


Bibliotecarii, asistenţi  universitari au cercetat şi implementat diverse suporturi metodologice

ce permit învăţarea şi  verificarea cunoştinţelor, de ex: 

Competențe digitale



Indexarea lucrărilor în Biblioteca digitală, RI ORA USARB şi platforme deschise.



Motorul de 
căutare
BASE

BASE este unul dintre cele mai

voluminoase motoare de căutare

din lume, în special pentru

resursele web academice.

https://www.base-search.net/

Inregistrarea RI în BASE a crescut mult vizibilitatea produsului ştiintific USARB la nivel

international şi a plasat USARB pe locul 4 în topul celor mai bune universității din

Republica Moldova.

REPOZITORIUL 
EUROPEAN

Zenodo

https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/


http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_bibl 

ioteconomic/comunicari/referinte_bs-2019.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_bibliot 

economic/comunicari/resurse_online.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_bibliote 

conomic/comunicari/referinte_bs-2019-NORD.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_bibliotecon 

omic/comunicari/platforme_educationale%20.pdf

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblio 

teconomic/comunicari/resurse_acces_deschis.pdf

Incluziunea digitală a bibliotecarilor din învăţământ a fost extinsă  în cadrul întrunirilor profesionale on-line

pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul RM, organizate de BŞ  USARB, Centrul

Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM, 

Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi.

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/referinte_bs-2019.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/referinte_bs-2019.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/resurse_online.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/resurse_online.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/referinte_bs-2019-NORD.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/referinte_bs-2019-NORD.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/platforme_educationale .pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/platforme_educationale .pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/resurse_acces_deschis.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/centru_biblioteconomic/comunicari/resurse_acces_deschis.pdf


Centrul Biblioteconomic Departamental



Formele și metodele implementate în serviciul metodologic sunt produse a 

potențialului creativ ale bibliotecarilor.

Tematica întâlnirilor este axată pe dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de operare web, mar-

keting bibliotecar, tehnologii Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint, instrumentele

Google meet, Zoom, Inteligenţa Media ca componentă importantă a culturii generale.



Cunoştinţele asimilate de către bibliotecari sunt deosebit de utile 

şi importante în vederea diversificării şi implementării unor noi

produse inovaţionale şi relevante pentru utilizatori. 

Succesul vine doar acolo unde-i dorit 

şi realizat de oameni




