Ziua naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile USARB - 23 aprilie, 2018
AGENDA. RAPORT. ANALIZA SWOT
Biblioteca Ta - progresul Tău
Obiectivele Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile:
• Promovarea resurselor informaţionale, a serviciilor şi produselor bibliotecare pentru
instruirea formală, nonformală şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi;
• Creșterea gradului de conștientizare a rolului şi funcţiilor bibliotecilor instituţiilor de
învăţământ: universități, licee, şcoli generale, colegii, școli profesionale;
• Implicarea autorităţilor în soluţionarea unor dificultăţi cu care se confruntă bibliotecile:
finanţare modestă, achiziţia de resurse informaţionale, accesul la baze de date, necesitatea
înnoirii parcului de echimapent tehnic, confortul utilizatorilor în spaţiile bibliotecii, inclusiv a
persoanelor cu nevoi speciale, salarizarea bibliotecarilor.
AGENDA
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/proiect_LNSS/2018/LIBRARIES-NATIONALDAY.pdf
RAPORT
La 22 aprilie, echipele de proiect AAP şi USARB, observatorii europeni: dr. M.
Koukourakis, director al Bibliotecii univ. din Creta, Grecia; dr. ing. A. Repanovici, Univ.
Transilvania, Braşov, Romania împreună cu dr. C. Jaliu, dr. ing, C. Coman, dr. C. Druga, dr. ing.
I. Şerban, s-au întrunit în vederea analizei planului de acţiuni privind Ziua Naţională de
Sensibilizare 2018 în R.Moldova.
Bălţenii: E. Harconiţa, director, L. Mihaluţa, dir. adjunct, I. Afatin, dir. adjunct
Informatizare, V. Topalo, bibl. principal, au participat la Inaugurarea Zilei Naţionale de
Sensibilizare privind Bibliotecile, desfăşurată în 23 aprile 2018 la Biblioteca Științifică AAP din
Chișinău. La eveniment au fost prezenţi: Rectorul O. Balan, R. Sobieski-Camerzan, directorul BŞ
AAP, dr. M. Koukourakis, dr. ing. A. Repanovici, Univ. Transilvania, Braşov, Romania împreună
cu dr. C. Jaliu, dr. ing, C. Coman, dr. C. Druga, dr. ing. I. Şerban; C. Gherman, reprezentant al
Oficiului Național Erasmus+, dr. S. Ghinculov, Președinte al Consorțiului REM, dr. I.Cojocaru,
director IDSI, cadre didactice, studenţi şi bibliotecari.
Agenda evenimentului a inclus aspecte de monitorizare a Proiectului LNSS , Elena Harconiţa,
prezentând
comunicarea
Progresul
Proiectului
LNSS
în
R.
Moldova,
https://www.youtube.com/watch?v=3EactBUfzsU , (min. 57,24 ), în care au fost accentuate
efectele sociale, economice şi durabilitatea Proiectului LNSS în modernizarea cunoştinţelor
bibliotecarilor şi reformarea bibliotecilor prin diversificarea serviciilor şi consolidarea
capacităţilor instituţionale.
Echipa de Proiect USARB a participat, de asemenea, la master-class Become a better teacher.
Effective teaching methods using ICT / Cum să devii un profesor mai bun. Metode de predare
eficiente utilizând tehnologia informaţiei şi comiunicării, prezentat de dr. A. Repanovici şi dr.
M.Koukourakis.
În aceeaşi zi la Biblioteca Naţională a R.Moldova a avut loc Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale
GALEX ( ediţia a VIII –a), instituită de Liga Bibliotecarilor din R.Moldova. Acest Premiu
semnifică modernitatea, calitatea şi prosperitatea în domeniul biblioteconomic. Bibliotecii
Științifice USARB, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Naţional GALEX pentru
Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii universitare: Testimoniu şi un

paralepiped de cristal având încorporat un ceas şi un cub – logoul Bibliotecii Naţionale cu logotipul
BRNM pe toate laturile. Premiile anuale GALEX au drept obiectiv promovarea şi stimularea
activităţii bibliotecarilor şi a persoanelor fizice sau juridice care susţin dezvoltarea bibliotecii ca
structură infodocumentară de importanţă strategică.
În 24 aprilie bibliotecarii USARB au fost prezenţi la Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea
datelor de cercetare”, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din
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.
Aceste două zile profesionale au fost precedate de:
 delegaţie a şase bibliotecari USARB la Simpozionul Internaţional Contribuţia
bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc (20-21 iunie, 2018,
Suceava, România), cu comunicarea prezentată de V.Topalo - National Library
Awareness Day 2017 in Republica Moldova. La Simpozion au fost reprezentanţi din
România, Republica Moldova, Ucraina și Italia, astfel informaţia despre Proiectul
LNSS a avut o audienţă mult mai largă.
 masa rotundă a studenţilor de la specialitatea de asistenţă socială - Accesul la educaţie
a tinerilor cu dizabilități în Moldova cu focalizare pe educația universitară, vorbitorul
– cheie fiind dr. Valentina Priţcan, conf.univ., USARB, Membru al Grupului de experți
privind reformele în învățământul superior (HERE), unde a fost prezentată şi o
expoziţie
on-line
cu
acelaşi
subiect
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem8/resurse.pdf
 prezentare a lucrărilor profesorilor și bibliotecarilor publicate în anul 2017 în Salonul
Universitaria http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bs/contributii.pdf;
 expoziţii tematice online cu cca 2000 de documente despre Bibliotecarul universitarformator, consilier, partener în educației și cercetare
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem8/bibliotecar.pdf;
 Lucrări reperezentative ale tiparului din secolul al XVIII-lea în colecția BȘ USARB
https://www.slideshare.net/libruniv/elena-cristian;
 Istoria Vizulă:Enciclopedii istorice în imagini (din colecția Oficiului de Referințe
Bibliografice a BȘ USARB)
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem6/enciclopedii.pdf;

acţiuni de promovare a Cărţii, Educației Deschise, a Accesului Deschis, de
valorificare a resurselor ştiinţifice şi culturale, prin aplicarea formelor şi
metodelor noi de lucru şi de acces la informaţii, iar pentru promovare prin
intermediul Website-ului şi blogurilor BŞ USARB, reţelelor sociale:
YouTube, Facebook, Issuu, Google+ etc, au fost elaborate 7 video-spoturi:

Cursuri Masive Deschise Online (MOOC) - Suport pentru completarea
educației
tradiționale
(Valentina
Topalo)
–
https://www.youtube.com/watch?v=frojhrek6dg

Repozitoriul European Zenodo (Mihaela Staver) https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU;

Repozitoriul Instituţional ORA USARB (Natalia Culicov) https://www.youtube.com/watch?v=R76yylQ6Ci;

Biblioteca Digitală eLIBRARY.ru (Olga Dascal) https://www.youtube.com/watch?v=0CXi9cVl728;

Open Library (Irina Zalâgaeva) https://www.youtube.com/watch?v=RlFHJic9ys4,

Platforme interactive de informare: Calameo, ISSUU, Scribd, Slideshare
(Elena Ţurcan) - https://www.youtube.com/watch?v=HS49UDfbfoM;
















Baza de date CEEOL (Lilia Ababii) https://www.youtube.com/watch?v=4l3iSxJAiWw
 promovare a bazelor de date naţionale şi internaţionale în susţinerea cercetărilor
ştiinţifice: Research4Life, OpenEdition, OpenEdition Journals, OpenEdition Books,
Hypotheses, Calenda, ASTM International Standard, Web of Science, Zenodo şi
CEEOL.
În perioada 17-27 aprilie 2018, Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din
Moldova în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică USARB, au organizat la Bălţi cursul de scurtă
durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) şi Tendinţe actuale în
activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, la care au participat 59 de bibliotecari
universitari, şcolari şi din bibliotecile publice din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi. În
curricula cursului, formatorii naţionali – bibliotecarii universitari bălţeni, au reuşit să
promoveze aspecte din Modulele LNSS Politica de dezvoltare a colecţiilor, Cultura
Informaţiei, Marketing şi Ziua Naţională de Sensibilizare privind bibliotecile.
O altă oportunitate de promovare a NAD - 2017 şi proiectului NAD – 2018, a fost la
întrunirea profesională a 40 de alţi bibliotecari şcolari şi responsabili de activitatea
bibliotecilor şcolare de la Direcţiile de Învăţământ din Nord, care au fost informaţi despre
unele oportunităţi ale Proiectului LNSS, inclusiv importanţa Zilei Naţionale de sensibilizare
privind bibliotecile.
Utilizatorilor – vizitatori în aceste zile în Bibliotecă le-a fost propus un Chestionar original:
pe un baner să lipească mici sticuri cu opinii privind cartea tiparita şi electronică, biblioteca,
bibliotecarul, accesul la informaţie. Propunem câteva spicuiri:
 Библиотека Государственного Университета Алеку Руссо г. Бельцы является
одной из самых огромных библиотек, одной из лучших библиотек Молдовы.
Только как заходишь в библиотеку уже становится на душе приятно и тепло,
очень уютно. Все работники библиотеки очень образованные люди, люди с
Большой буквы, очень приятные люди, всегда встречают с улыбкой и теплом.
 Biblioteca este sursa de informaţii, unde utilizatorii găsesc tot ce au nevoie. Mulţumim
bibliotecarelor pentru munca depusă, le dorim succese şi noi realizări la mai mult şi
la mai mare!
 O bibliotecă luminoasă cu multă energie cu multă dragoste şi linişte.
În promovarea Bibliotecii a fost asigurată colaborarea cu diverşi parteneri din Republica
Moldova - Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Liga Bibliotecarilor din R.
Moldova; organizațiile internaționale: ONU, UE, NATO, Institutul de Dezvoltare a Societăţii
Informaționale, bibliotecile din instituțiile de învățământ superior și preuniversitar din țară,
comunitatea academică, mass-media. Pe parcursul întregii perioade, a fost asigurată
funcționarea non-stop a serviciului electronic Noutăţi /Evenimente /Expoziţii on-line pe siul Bibliotecii.
NAD a fost promovată începând cu Agenda pe siet-ul Bibliotecii, TV – clipuri la televizorul
din holul parterului; bloguri, Twitter, Facebook, Blogs, Instagram, Flickr, în revistele
Magazin Bibliologic, Bibliouniversitas@ABRM.md, Confluențe Bibliologice; materiale
promoţionale: flyere, postere, calendare, TV-clipuri, informaţii în Mass-media USARB.
Statisticile vorbesc despre participarea la NAD - 2018 în USARB a 2 927 specialişti din
domeniul biblioteconomic, cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi, elevi etc.
NAD a demonstrat că o promovare eficientă a bibliotecii contribuie în mare măsură la
conştientizarea populaţiei despre rolul şi importanţa bibliotecii în viaţa unei societăţi.

SWOT
Puncte forte:


Promovarea largă a rolului şi importanţei Bibliotecii în societate;














Promovarea Proiectului LNSS şi a altor Proiecte în care participă BŞ USARB, a
oportunităţilor create pentru consolidarea capacităţilor instituţionale şi îmbunăţăţirea
calităţii instruirii;
Susţinerea de către Rectorat, Facultăţi, Catedre;
Participarea activă, creativă și emoțională a bibliotecarilor la evenimentele USARB, ale
Facultăţilor şi Catedrelor;
Personal bibliotecar calificat, 91% fiind deţinători ai categoriilor profesionale de calificare;
Demonstrarea capacităţilor bibliotecarilor şi oportunităţilor Bibliotecii pentru instruire,
cercetare, învăţarea pe parcursul întregii vieţi;
Atragerea utilizatorilor spre lecturi, instruire, cercetare, postare a lucrărilor în acces
deschis;
Oportunități de învățare și accesare a bazelor de date, serviciilor şi produselor BŞ USARB
pentru instruirea formală şi învățarea pe tot parcursul vieții;
Informarea privind noile servicii de bibliotecă: catalog partajat pe platforma Ex-Libris
Primo; Repozitoriu Instituţional Open Research Archive - ORA USARB; Curs
independent de Bazele Culturii Informaţiei; iniţierea Centrului de scriere academică;
Climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale, atmosferă prietenoasă
pentru toate categoriile de utilizatori;
Colaborare şi realizarea parteneriatelor educaţionale şi de cercetare, inclusiv cu bibliotecile
preuniversitare de învăţământ din Nordul R.Moldova, 15 raioane şi mun. Bălţi;
Posibilităţi de întâlnire şi comunicare cu personalităţi interesante: autori de cărţi,
ambasadori, reprezentanţi ai ONG urilor;
Întărirea sentimentului de apartenenţă a utilizatorilor la valorile Bibliotecii.

Puncte slabe







Buget limitat;
Atenţie modestă din partea Ministerului Culturii, Educației, Cercetării;
Indiferenţa unor cadre didactice şi studenţi;
Nesiguranţa şi neîncrederea colegilor din bibliotecile mici pentru incluziunea în
activităţile NAD;
Marginalizarea bibliotecilor şi bibliotecarilor în remunerare, de aici şi indiferenţa lor;
Lipsa iniţiativelor şi pasivitatea unor angajaţi întâmplător nimeriţi în structurile
bibliotecare;

Oportunităţi:











Amploarea efectelor activităţilor culturale, educaţionale şi ştiinţifice;
Servicii de scientometrie solicitate tot mai frecvent de cadrele didactice: Web of Science,
Scopus, Publish or Perish, Google Academic, IBN;
Creșterea numărului de vizitatori pe site-ul Bibliotecii;
Promovarea evenimentelor şi a serviciilor în rețelele sociale, mass-media și site-ul
universității și BȘ USARB – atragerea utilizatorilor potenţiali, fie şi virtuali;
Consolidarea statutului bibliotecii, bibliotecarului în societate;
Crearea de rețele și cooperarea cu alte biblioteci și părți interesate;
Popularizarea cărţii şi lecturii ca una din modalităţile de învățare, cunoaștere, cât și loisir;
Schimb de experienţe şi practici bune;
Creşterea calităţii parteneriatului, a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea
actului educaţional şi ştiinţific;
Posibilitatea tuturor persoanelor, inclusiv a utilizatorilor nespecifici şi a celor cu nevoi
speciale de a participa la actul de instruire, cercetare şi informare în diverse forme.

Ameninţări:





Insuficienta conştientizare a comunităţii academice privind rolul strategic al bibliotecii ca
partener în educaţiei şi cercetare;
Criza de timp a cadrelor didactice, a masteranzilor, studenţilor, elevilor urmată de scăderea
interesului faţă de bibliotecă, conservatismul unora;
Absenţa reprezentanţilor Ministerului Culturii, Educaţiei, Cercetării în evenimentul NAD
din acest an;
Lipsa sponsorizărilor, investiţiile modeste în biblioteci şi bibliotecari.

