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2016: DOUA PROIECTE SI Iя

NOBILA MISIUNE A BIBLIOTECARILOR
(MISISQ TEMPUS -  FINALIZAREA PROIECTULUI, PUS ÎN SERVICIUL 

COMUNITĂŢII ACADEMICE UNIVERSITARE)
a 30 noiembrie 2016 s-a fi- 

A Jnali/at Proiectul “Modem 
Information Services for Impro
vement Study Quality” din cadrul 
Programului Tempus. Vom rea
minti că acest Proiect a avut trei 
obiective majore, a căror realizare 
a condus la diversificarea şi mo
dernizarea calitativă a serviciilor 
şi produselor informaţionale ofe
rite de către bibliotecile noastre 
universitare utilizatorilor.

Partenerii europeni şi naţionali s-au întrunit la 
Conferinţa de bilanţ al activităţilor din cadrul Pro
iectului (27 octombrie 2016), unde au fost prezentate 
realizările concrete obţinute. Participanţii Conferinţei 
au avut parte de mesajele de salut din partea Minis
terului Culturii, Ministerului Educaţiei, a rectoratelor 
universităţilor partenere din Republica Moldova şi, nu

Doamna Otilia Dandara, prorector pentru 
Activitatea Didactică înmânează Medalia Jubiliară 

USM, doamnei Meile Kretaviciene, coordonator 
internaţional al Proiectului şi doamnei Liubov 

Kamaeva, coordonator naţional de Proiect

dova (Viorica Lupu - Republican Scientific Agricultu
ral Library (MD); Information Literacy Experience 
in the Riga Technical University Scientific Library
(Larisa Levinoka, Riga Technical University (LI); 
Cultura Informaţiei - necesitate majoră în proce
sul de studiu şi cercetare în contextul tendinţelor 
europene şi mondiale (Elena HARCONLŢA - A l ecu 
Russo Bălti State University USB Scientific Libra
ry (MD); Dr. Silvia GLNCÜLOV- Academy o f Eco
nomic Studies o f Moldova AESM Scientific Library 
(MD); Исследование мнений респондентов о 
функционировании информационно-поисковой 
системы PRIMO в университетах Молдовы (Ыи- 
bovi Karnae\’a - Nicolae Testemitanu State University 
o f Medicine and Pharmacy o f  the Republic o f  Moldova 
(MD); Elena Railean - Academy o f  Economic Studies 
o f Moldova (MD).

Bibliotecile universitare din Moldova au im
plementat software integrat de bibliotecă Aleph, cre
ând Catalogul electronic unic partajat, care a integrat 
resursele instituţiilor partenere în proiect. Platforma 
Primo (http://primo.libuniv.mdA oferă noi servicii şi 
produse informaţionale, noi oportunităţi şi modalităţi 
de căutare a informaţiilor în multiple resurse din- 
tr-un singur punct de acces. Rezultatele cercetării 
efectuate privind funcţionarea Platformei Primo în 
Universităţile din Moldova au demonstrat gradul de 
înaltă apreciere a acesteia de către utilizatorii noştri. 
Comunitatea universitară şi-a exprimat opiniile pozi
tive şi faţă de constituirea unui alt produs informa
ţional, cum sunt Repozitoriile instituţionale. Crearea 
şi înregistrarea în registre internaţionale a arhivelor 
electronice instituţionale vor contribui la creşterea 
vizibilităţii cercetătorilor în plan naţional, dar şi inter
naţional, la promovarea rezultatelor cercetărilor şi la 
crearea imaginii universităţilor.

în ultimul rând, din partea coordonatorilor Proiectului, 
în acest context rezultatele lor şi activitatea parteneri
lor europeni şi a bibliotecarilor a fost apreciată la justa 
valoare, mai multe biblioteci universitare şi bibliote
cari fiind menţionaţi cu Diplome şi medalii jubiliare, 
acordate de către Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Culturii, Universitatea de Stat de Medicină şi Farma
cie şi Universitatea de Stat din Moldova.

în cadrul programului conferinţei reprezentanţii, 
grupurilor de lucru au prezentat subiecte care ţin de re
alizările Proiectului: Cross boundaries - join forces 
(Meile Kreta\’iciene - Lithuanian University o f Health 
Sciences (LT); Liubovi Kamae\!a - Nicolae Testemita
nu State University o f Medicine and Pharmacy o f  the 
Republic o f  Mol dova (MD); Implementation of Aleph 
integrated library system in the academic libraries 
from Moldova: the objective No. 1 of the MISISQ 
Tempus Project (Daiva Jurksaitiene - Lithuanian Uni
versity o f  Health Sciences (LT); Silvia Ciubrei, Olesea 
Dobrea - Nicolae Testemitanu State University o f  Me
dicine and Pharmacy o f the Republic ofMoldova(MD); 
Integrated Library Systems development trends 
(Daiva Jurksaitiene - Lithuanian University o f Health 
Sciences (LT); Institutional Repositories: Current 
State and Future (Marta Virâgos - University and Na
tional Library Debrecen (HU); Crearea repozitoriilor 
instituţionale în universităţile din Republica Mol-

Promovarea culturii informaţiei utilizatorilor, dar şi 
a bibliotecarilor a fost un alt obiectiv realizat în cadrul 
Proiectului. Formarea culturii informaţiei este un lucru 
cert, pentru care pledează bibliotecarii în sensul inclu
derii în planurile de studii, a cursului respectiv la toate 
nivelurile de studii precum şi a programelor speciale, 
orientate spre cadrele didactice şi de cercetare.

în contextul succeselor obţinute, bibliotecarii uni
versitari îşi exprimă înalta satisfacţie pentru realizările 
obiectivelor Proiectului “Modern Information Ser
vices for Improvement Study Quality” din cadrul 
Programului Tempus şi speranţa pentru dezvoltare du
rabilă în continuare şi atingerea de noi performanţe.

Ecaterina ZASMENCO, 
directorul Bibliotecii Centrale, USM

http://primo.libuniv.mdA

