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14. Consorțiul Bibliotecilor Electronice din
Armenia

7. Universitatea de Stat din Goris, Armenia 15. Consorțiul REM (Resurse Electronice
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16. Biblioteca Națională din Belarus
Republica Moldova

Desfăşurarea proiectului
Data lansării:

15.10.2015

Data încheierii:

14.10.2018

Durata proiectului: 36 luni

Scopul proiectului
•

Consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului de competenţe
şi abilităţilor personalului de bibliotecă în Armenia, Moldova şi Belarus prin
dezvoltarea unor biblioteci inovatoare ca suport pentru educaţie, cercetare şi
învăţare pe tot parcursul vieţii.

•

Elaborarea strategiei de dezvoltarea a personalului de bibliotecă orientată
spre îmbunătăţirea calităţii şi performanţei bibliotecilor în corespundere cu
standardele internaţionale în domeniu, astfel încât să îmbunătăţească
calitatea serviciilor de bibliotecă şi de învăţământ superior în general,
creşterea relevanţei lor pentru piaţa muncii şi in societate.

•

Eficientizarea structurii de guvernare bibliotecare prin crearea potenţialului
inovaţional şi a accesibilităţii bibliotecilor din instituţiile participante în
Proiect. Elaborarea planurilor strategice şi a politicilor bibliotecare.

•

Crearea şi menţinerea Serviciului de suport în Reţea din ţările Parteneriatului
Estic pentru diseminarea, durabilitatea şi exploatarea rezultatelor proiectului
la nivel naţional şi internaţional prin schimbul de cunoştinţe, experienţă,
posibilităţi de instruire şi expertiză în regiune.

Obiectivele specifice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementarea unui sistem de instruire în vederea cunoaşterii
terminologiei profesionale în limba engleză.
Cercetarea necesităţilor de instruire şi crearea sistemului de
evaluare a abilităţilor profesionale ale bibliotecarilor.
Crearea şi implementarea a cursului inovaţional axat pe instruirea
modulara în domeniul formării profesionale a personalului de
bibliotecă.
Dezvoltarea iniţiativelor pentru asigurarea accesului în biblioteci a
persoanelor cu nevoi speciale.
Editarea volumului care ar conţine rezultatele instruirii şi aspecte din
eficientizarea activităţii bibliotecilor.
Actualizarea cadrului de reglementare şi a politicilor bibliotecare în
corespundere cu standardele internaţionale în fiecare instituţieparteneră în proiect.

Activități în cadrul proiectului
La nivel de Consorţiu:

•

•
•

•
•
•
•

Elaborarea şi implementarea planului strategic al Consorţiului
Proiectului
o Elaborarea şi implementarea Politicii de Dezvoltare Colectivă a
Bibliotecilor din ţările partenere
o Elaborarea şi implementarea Strategiei Bibliotecii Electronice şi
Digitale
Organizarea instruirii Engleză pentru Scopuri Specifice (ESS)
Pregătirea Programului de Instruire a Modulelor în bază de
programului de formare ECTS (SECT)
Elaborarea Curriculum-ului Poiectului
Prezentarea publică a Proiectului
Crearea platformei on-line a Proiectului
Monitorizarea şi coordonarea managementului Proiectului

Activități în cadrul proiectului
La nivel naţional:

•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza necesităţilor bibliotecii: Serviciile Bibliotecii Electronice/
Resursele.
Prezentarea publică a proiectului.
Elaborarea platformei on-line locale a proiectului.
Elaborarea şi implementarea modulelor de instruire a personalului
Bibliotecii şi a comunităţii academice.
Organizarea instruirii Engleză pentru Scopuri Specifice (ESS).
Promovarea scopului şi obiectivelor proiectului prin intermediul
Mass-Media, Zilele Uşilor Deschise, Ziua naţională a bibliotecarului,
Ziua Naţională de Sensibilizare etc.
Prezentarea rapoartelor de asigurare a calităţii.
Organizarea Conferinţei Finale a Proiectului.

Aşteptări şi beneficii ale proiectului
•
•

•

•

Dotarea bibliotecilor cu echipament tehnic modern.
Reformarea serviciilor din bibliotecile ţărilor partenere p/u grupurile
ţintă: bibliotecari, cadre didactice, studenţi, personal auxiliar şi
administrativ, persoane cu nevoi speciale.
La nivel local:
Utilizatorii (studenţii, cadrele didactice) vor beneficia de Curriculumul proiectului şi de recalificarea bibliotecarilor, care vor oferi instruiri
calitative părţilor interesate la următoarele teme: Esenţa citării şi
evitarea plagiatului, Introducere în literatura de specialitate,
Utilizarea Strategii Electronice ale Bazelor de Date Web şi Internet,
Cunoaşterea surselor şi resurselor informaţionale critice, software-ul
de biblioteca, etc.
Proiectul va duce la creşterea marketingului, şi promovarea
bibliotecilor;

Aşteptări şi beneficii ale proiectului
•

•
•
•

•

Vor fi implementate noi politici şi planuri de modernizare a bibliotecii.
(Ex: Politica de dezvoltare colectivă şi planificare strategică
consolidată) La nivel naţional:
Proiectul va lăsa un cadru corespunzător pentru instruirea
personalului bibliotecii în ţările participante în proiect
La nivel regional:
Vor fi modernizate serviciile de bibliotecă prin implicarea altor
biblioteci şi ONG la evenimentele de diseminare a proiectului.
La nivel european şi mondial:
Angajamentul partenerilor va creşte (prin prezentări la conferinţe şi
publicarea în reviste internaţionale) şi va conduce la vizibilitatea
bibliotecilor din Armenia, Republica Moldova şi Belarus.
Impactul proiectului va fi major şi va implica toate părţile interesate
din proiect în cursuri de instruire şi evenimente de diseminare.
Proiectul şi Curriculum-ul va ajuta nu doar bibliotecarii, dar şi o bună
parte a cadrelor universitare şi studenţi, personalul din bibliotecile
naţionale şi publice.

Impactul-îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului superior
1.Consolidarea rolului şi funcţiilor Bibliotecii universitare. Pentru
personal - cunoştinţe noi, modificări de structură organizafională a
Bibliotecii, schimbări în managementul colecţiilor, managementul
personalului, inclusiv formarea profesională continuă, modificări în
activitatea de marketing, diversificarea serviciilor moderne, parteneriate
nafionale şi internaţionale, cunoaşterea bunelor practici;
2.Pentru
utilizatori ( cadre didactice, studenţi de toate nivelurile,
utilizatori nespecifici) - abililităţi şi competente de utilizare a TI,
oportunitatea de a avea acces la servicii şi produse noi create de
bibliotecari, accesarea multiplelor bazei de date cu diverse brauzere,
gestiuonarea referinţelor bibliografice cu ajutorul softurilor de
bibliotecă, utilizarea etică a informaţiilor.
3.Durabilitatea - menţinerea rolului Bibliotecii şi a bibliotecarilor în
calitate de parteneri ai învăţămîntului superior, dezvoltarea resurselor
informaţionale şi prezervarea lor prin digitizare, a serviciilor şi
produselor bibliotecare pentru actualele şi viitoarele generaţii.

ACTIVITĂȚI REALIZATE

Lansarea proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de
bibliotecă și reformarea bibliotecilor”. 7-10 martie 2016, Brașov, România

Kigk off meeting, Brasov 2016:
• familiarizarea cu problemele actuale ale bibliotecilor;
• reiterarea necesităţii instruirii personalului bibliotecar, în scopul
modernizării serviciilor din bibliotecă;
• Identificarea oportunităţilor oferite de proiect şi aşteptările din partea
universităţilor participante în proiect.
S-au stabilit:
• criteriile şi procedurile comunicării între parteneri, managementul,
procesul decizional, funcţiile grupurilor de acţiune;
• metodele de cooperare, procedurile de monitorizare, inclusiv modul de
soluţionare a diverselor probleme.
S-au efectuat:
• prezentarea instituţiilor partenere;
• prezentarea bugetului detaliat al proiectului.

Trainingul ”Engleza pentru scopuri specifice”
4-5 aprilie 2016, USARB, Bălți
7-8 aprilie 2016, AAP, Chișinău

Traineri:
- Jerald Cavanagh, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology;
- Padraig Kirby, Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology.

Trainingul ”Engleza pentru scopuri specifice”
4-5 aprilie 2016, USARB, Bălți

Trainingul ”Engleza pentru scopuri specifice”
7-8 aprilie 2016, AAP, Chișinău

Trainingul „English for Specific Purposes / Engleza
pentru scopuri specifice", a inclus 5 module:
•
•

Engleza pentru scopuri specifice de bibliotecă;

•
•
•
•
•

Cultura informaţiei şi aptitudini de cercetare;

Managementul esenţial şi competenţe pentru bibliotecari şi personalul
bibliotecii;
Servicii de bibliotecă inovative on-line;
Gestionarea colecţiilor bibliotecii electronice: cărţi
electronice, baze de date şi e-reviste;

Crearea strategiilor de sensibilizare pentru comunitatea academică şi
utilizatorii bibliotecii, strategii şi tactici moderne de căutare pe Web.

Asigurarea Open Acces în AAP
Implementarea politicii accesului deschis şi a noilor idei de comunicare a
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prezentate în cadrul trainingului:

•

înregistrarea revistei metodico-ştiinţifice „Administrarea publica" în
DOAJ (10 iunie 2016).

•

evaluarea costurilor şi soluţiilor software disponibile pentru crearea
Repozitoriului Instituţional,

•

sensibilizarea conducerii AAP şi personalului academic în scopul de a
spori implementarea modelelor Accesului Deschis la informaţia
ştiinţifică.

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.

Schimb de experiență în cadrul proiectelor Erasmus+
Ședința de lucru al Oficiului Național Erasmus+ cu participarea
reprezentanților naționali ai proiectelor Erasmus+ selectate în 2015 și
France DANTIN, reprezentant al
Agenției Executive pentru Cultură, Educați și Audiovizual (EACEA) în
Moldova. (25 mai 2016)

Asistenţă tehnică a proiectului
 Prezentarea informaţiei privind scopul şi obiectivele proiectului
„Library Network Support Services: modernising libraries in
Armenia, Moldova and Belarus through library staff development
and reforming libraries [LNSS]" Cancelariei de Stat a RM pentru
înregistrarea proiectului de asistenţă tehnică.
 Înaintarea demersului către Guvernul RM privind includerea
proiectului în Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare,
pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale.
 Studierea pieţei şi iniţierea redactării caietului de sarcini pentru
achiziţia echipamentului tehnic din proiect.
 Achiziţia echipamentului tehnic prevăzut de proiect.

Dezvoltarea curriculum-ului pentru bibliotecari,
Limerick, Institutul de Tehnologii din Irlanda
22 august – 2 septembrie 2016

• Participarea, împreună cu reprezentanţii a 9 instituţii de învăţământ
superior - membrii Consorţiului LNSS, bibliotecari şi cadre didactice din
Armenia, Belarus şi Moldova din cadrul programului European Erasmus+,
susţinut de formatorii internaţionali Gerard Cullen, manager de proiect,
Pyramid Group, Germania, Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii
Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, 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 Universităţii din Creta, Grecia; Monika
Bukowska, asistent IT, biblioteca Institutului Tehnologic din Limerick, Quynh
Nguyen, Pyramid Grup, Germania;

Training Internațional în cadrul Proiectului:„Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de
bibliotecă și reformarea bibliotecilor”. 21 august - 3 septembrie 2016, Limerick, Irlanda

Scopul trainingului:

Îmbunătățirea nivelului de competență și aptitudini ale personalului
bibliotecar din sistemul învățământului superior din Armenia, Moldova
și Belarus pentru reformarea și modernizarea bibliotecilor,
dezvoltarea bibliotecilor inovatoare ca un sprijin pentru educație și
învățământ pe tot parcursul vieții.

Training Internațional în cadrul Proiectului:„Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de
bibliotecă și reformarea bibliotecilor”. 21 august - 3 septembrie 2016, Limerick, Irlanda

Activitățile trainingu-lui structurate în 8 module:
• Engleza pentru scopuri specifice;
• Marketingul pentru bibliotecari;
• Managementul esențial și abilități transferabile pentru personalul
bibliotecii;
• Cultura informației și abilități de cercetare;
• Serviciile bibliotecare inovative on-line;
• Biblioteca electronică;
• Accesul în biblioteci a persoanelor cu nevoi speciale;
• Politica dezvoltării colecțiilor bibliotecilor.

Training Internațional în cadrul Proiectului:„Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de
bibliotecă și reformarea bibliotecilor”. 21 august - 3 septembrie 2016, Limerick, Irlanda

Ședința de monitorizare a proiectului de către
Oficiul Național Erasmus+
(16 decembrie 2016)

Training-ul pilot 1 (9-14) februarie, 2017
Modulul 3:
Managementul esențial și abilități transferabile pentru
bibliotecari BȘ AAP
Modulul 8:
Politica de dezvoltare a colecției bibliotecii BȘ USARB

TRAINING-UL MODULUL- PILOT NR. 8 POLITICA DE
DEZVOLTARE A COLECŢIILOR BIBLIOTECII
10 – 14 Februarie, 2017, BŞ USARB

• Curriculumul Modulul 8. Politica de dezvoltare a
colecţiilor Bibliotecii

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

TRAINING-UL MODULUL- PILOT NR. 8
POLITICA DE DEZVOLTAREA A COLECŢIILOR BIBLIOTECII
10 – 14 februarie, 2017, BŞ USARB

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

PILOTAREA MODULUL NR: 3

Managementul esențial și abilitățile transferabile pentru
bibliotecari și personalul de biblioteca

PILOTAREA MODULUL NR: 3

Managementul esențial și abilitățile transferabile pentru
bibliotecari și personalul de biblioteca
9 FEBRUARIE 2017

•

•

•

Modulul este conceput pentru personalul didactic din
bibliotecă și universitate, pentru a spori abilitățile de
comunicare și de ascultare, abilități de planificare strategică;
Modulul conține informații despre standardele internaționale
de bibliotecă, servicii eficiente pentru clienți, servicii și
strategii în biblioteci, managementul timpului,
managementul personalului;
Modulul se concentrează pe gestionarea schimbării în
bibliotecă.

Project Management Committee (PMC) Meeting,
Dresden, Germany, February 28th to March 4th 2017
Întâlnirea de lucru organizată de către Comitetul de
management al proiectului „Library Network Support
Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and
Belarus through library staff development and reforming
libraries [LNSS]”
Scopul întâlnirii - evaluarea şi totalizarea rezultatelor
implementării proiectului în primul an de desfăşurare. în
conformitate obiectivele proiectului şi planul de activităţi
preconizai pentru perioada respectivă.

Sub egida proiectului LNSS „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea
personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor", a avut loc pentru prima
dată „Ziua Naţională de conştientizare cu privire la activităţile bibliotecilor".
Ziua Naţională de Conştientizare este menită să sensibilizeze publicul cu privire
la potenţialul bibliotecii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi să construiască
o percepţie pozitivă asupra bibliotecilor.
Anul acesta, Ziua Bibliotecarului a fost sincronizată cu Ziua Naţională de
Conştientizare a Bibliotecii.

Evenimentul a fost acoperit pe scară largă în radio, pe site-ul web, în massmedia socială şi în ziare şi a câştigat rezonanţă publică.
În viitor, planificăm să urmărim astfel de evenimente anuale nu numai în
capitala Moldovei, ci şi cu implicarea activă a bibliotecilor regionale şi raionale
din ţara noastră.
http://aap.gov.md/biblioteca/article/ziua-na%C8%9Bional%C4%83-de-sensibilizare
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/proiect_LNSS/Ziua_nationala_sensibilizare.pdf

23 aprilie ZIUA BIBLIOTECARULUI în
Republica Moldova – National
Library Awereness Day

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

Campania Naţională „Donează o carte pentru a
schimba un destin” – 5 mai 2017
• Participarea Valentinei TOPALO, şef Centru Manifestări culturale, CD
ONU, CIUE, Biblioteca Ştiinţifică USARB la inaugurarea BIBLIOTECII
FUNDAŢIEI „ECOUL CERNOBÎLULUI” – donare a 254 de volume din
diverse domenii.

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

Expertul Corneliu DRUGA, prof.univ. UTB,
România
în vizita de monitorizare la Bălţi
27 aprilie, 2017

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

TRAININGUL LIMBA ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI
SPECIFICE (ESP) 5-6 iunie 2017, BŞ USARB
Formatorii internaţionali Profesorul Gerard CULLEN și
profesorul-trainer Swen RIDDELL de la Pyramida Group,
Germania
• Testarea
abilităţilor
personale
de
cunoaştere a limbii engleze în procesul de
prezentare a subdiviziunilor Bibliotecii;
• Completarea
CV-ul
Europass
în
conformitate cu standardele europene;
• Model de redactare a unei scrisori de
motivație și de prezentare calitativă;
• Exerciții cu traduceri din suportul de curs
LNSS Essential English Grammar for
beginners/false beginners (a1-a2 cefr),
teste din Headway online pentru
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi
îmbunătățire a cunoştinţelor de limbă
engleză;
• Feedback-ul Bibliotecar vs formator;
• Înmânarea Certificatelor de participare ;
• Aprecieri şi gratitudini.
Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus
through library staff development and reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2CBHE-JP (2015-2018)

„MANAGEMENTUL CALITAŢII",

Training organizat de biblioteca universităţii din Creta, Grecia
• Aspectele teoretice şi practice ale managementului calităţii,
• Standardele uniunii europene de calitate şi asigurarea calităţii
pentru gestionarea proiectelor finanţate de UE
• Standardele UE şi asigurarea calităţii pentru învăţământul
superior din uniunea europeană
• Managementul riscului,
• Standardele UE de calitate şi asigurarea calităţii pentru
instituţiile din sectorul public
• Limba engleză ca mijloc de instruire în instituţiile de
învăţământ superior din ţările uniunii europene.

TRAINING-UL PILOT 20-22 NOIEMBRIE 2017
• Modulul 4:

CULTURA INFORMAŢIEI
BŞ USARB

• Modulul 5:
SERVICII INOVATOARE PENTRU BIBLIOTECA
SECOLULUI 21 BŞ AAP

VIZIBILITATEA PROIECTULUI

Pagina web a Proiectului LNSS: sarcini
şi modalităţi de gestionare
http://www.lnss-projects.eu/amb

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

Ministerul Educaţiei al R. Molodva
http://www.edu.gov.md/ro/content/activitateabibliotecilor-din-invatamint-0

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

http://aap.gov.md/biblioteca/article/library-network-supportservices-lnss

http://www.usarb.md

http://libruniv.usarb
.md/

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library
staff development and reforming library services (LNSS), project nr. 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

Asigurarea

vizibilității proiectului pe site-ul Bibliotecii,
rețelele de socializare, ziarul Funcționarul public, și revista

Administrarea Publică.

http://aap.gov.md/biblioteca/article/library-network-support-services-lnss
https://www.facebook.com/LNSS-Moldova-1318330054901132/
https://plus.google.com/u/0/112568846590776214946

Elaborarea

materialelor promoționale privind proiectul
„Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus
prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea
bibliotecilor”: poster, pliant, baner.

Diseminarea Proiectului în presă şi on-line:
Bibliouniversitas @ ABRM.md, Dunărea de Jos,
România, SlideShare,
Materialele Colloquia Professorum

MATERIALE PROMOȚIONALE

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/acti
vitatea-bibliotecilor-din-invatamint-0
• ABRM, CBN, Consiliul Bibliotecilor
din Învăţămînt
• Pe reţelele sociale,
revistelor Confluenţe
Bvibliouniversitas,
bibliologic;

în paginile
bibliologice,
Magazin

• Elaborarea materialelor promoţionale
privind proiectul: poster, baner,
calendare, flyer.
Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and
reforming library services (LNSS), project nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

„ERASMUS+ O POVESTE DE 30 ANI”
18 mai 2017, Palatul Republicii, Chişinău

Participarea Bibliotecilor Ştiinţifice
AAP și USARB la festivitatea de
celebrare a celei de-a 30-a
aniversări a Programului Erasmus+
https://www.facebook.com/Guvernu
lRepubliciiMoldova/posts/132685385
7433379

MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE

