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Cotidianul bibliotecari 

TEMPUS - IN SUSŢINEREA BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE 
B I iblioteca Centrală USM este 

'partener naţional în cadrul 
Proiectului European TEMPUS "Mo
dernizarea serviciilor informaţio
nale pentru îmbunătăţirea calităţii 
studiilor" (MISISQ - „Modern In
formation Services for Improve-
ment Study Quality"). Prin obiecti
vele şi beneficiile oferite acesta este 
unul fără precedent pentru comunita

tea bibliotecilor academice din tară. 
Rezumat proiect 
Scopul principal al proiectului este crearea Bibliote

cii Electronice pentru comunitatea academică din Repu
blica Moldova, care va servi drept suport în procesul de 
instruire şi educaţie şi cercetare în contextul racordării 
la cerinţele internaţionale. Astfel, infrastructura infor
maţională va fi creată în baza unui sistem informatic in
tegrat performant de bibliotecă implementat în 
şapte universităţi din Moldova. Acest lucru va asigura 
catalogarea documentelor în conformitate cu standarde
le internaţionale, achiziţionarea şi circulaţia computeri
zată a documentelor, căutarea în catalogul electronic 
comun şi accesul la resurse informaţionale pentru utili
zatorii locali şi la distanţă în regim non-stop. 

Unul din obiectivele principale ale proiectului este 
crearea repozitoriilor electronice instituţionale pentru 
studii şi cercetare. Acestea presupun arhivarea şi ex
punerea informaţiilor în acces liber pentru utilizatori. 
Realizaea acestei sarcini corespunde recomandărilor 
UE privind politica accesului deschis (OA) în cadrul 
învăţământului superior, precum şi a cercetării. 

Un alt obiectiv al proiectului este sporirea nivelului 
culturii informaţiei studenţilor şi cercetătorilor, care va 
permite utilizarea eficientă a resurselor informaţionale 
şi va contribui la îmbunătăţirea comunicării ştiinţifice 
pe plan internaţional. In acest sens vor fi organizate un 
şir de cursuri de instruire în scopul formării formato
rilor privind cultura informaţiei, care la rândul lor. vor 
oferi cursuri suplimentare pentru studenţi în cadrul cur-
riculum-ului universitar sau la liberă alegere. 

Obiective proiect 
Obiectivul general este constituirea unei Biblioteci 

Electronice integrate în scopul îmbunătăţirii serviciilor 
informaţionale pentru învăţământul de calitate. 

Obiective specifice: 
1. Crearea infrastructurii informaţionale pentru 

bibliotecile universitare din R. Moldova şi implemen
tarea unui sistem informatizat de bibliotecă în scopul 
constituirii şi partajării catalogului electronic comun, 
achiziţiei şi circulaţiei documentelor, asigurării accesu
lui la resurse informaţionale pentru utilizatorii locali şi 
la distanţă; 

2. Crearea repozitoriilor electronic instituţionale 
ştiinţifice în scop de studii şi cercetare în cadrul univer
sităţilor din R. Moldova; 

3. Implementarea noilor servicii informaţionale 
pentru studenţi şi cadre didactice în scopul sprijinirii 
procesului de studiu în cadrul universităţilor; 

4. Ridicarea nivelului culturii informaţiei a comu
nităţii academice, care va asigura utilizarea eficientă a 
resurselor informaţionale şi comunicarea ştiinţifică pe 
plan internaţional; 

5. Formarea formatorilor, care vor oferi cursuri de 
instruire studenţilor privind formarea culturii informa
ţiei în cadrul curriculum-ului universitar sau la liberă 
alegere. 

Rezultatele estimate ale proiectului ţin de asi
gurarea studenţilor din Republica Moldova cu abilităţi 
egale privind participarea la programe internaţionale de 
schimb de studenţi. Personalul bibliotecilor va obţine 
abilităţi profesionale în cadrul atelierelor de lucru, vizi
telor de documentare şi altor activităţi de proiect, care le 
vor permite să se integreze în comunitatea profesională 
internaţională. Punerea în aplicare a ideilor de proiect 
va avea un impact pozitiv asupra creării condiţiilor 
de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul întregii 
comunităţi din ţara noastră. 

Parteneri 
Central Medical Library, "Iuliu Hatieganu" Uni-

versity of Medicine and Pharmacy, Cluj (România): 
Library and Information Centre, Lithuanian University 
of Health Sciences, Kaunas (Lituania); Scientific Li
brary, Riga Technical University (Letonia); University 
and National Library, Debreceni Egyetem (Ungaria); 

R. Moldova: 
Higher Education Department. The Ministry of 

Education of Moldova; 
National Council of Student Organizations from 

Moldova; 
Central Library, State University of Moldova; 
Scientific Agricultural Library. State Agrarian Uni

versity of Moldova; 
Scientific Library. Academy of Economic Studies 

of Moldova: 
Scientific Library. Alecu Russo Bălti State Univer

sity: 
Scientific Medical Library, State University of Me

dicine and Pharmacy "N. Testemitanu"; 
Scientific University Library. Technical University 

of Moldova; 
Scientific University Library. Chişinău "Ion Crean

ga'' State Pedagogica! University. 
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