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RAPORT
privind organizarea cursului de formare a formatorilor în cultura informației
în Biblioteca Republicană Științifică Agricolă
Cursul de formare a formatorilor în cultura informației a fost organizat în cadrul Zilelor culturii
informației în BRȘA în perioada 2- 16 iunie 2016. Pregatirea cursului a inclus consolidarea suportului
didactic al cursului prin studierea, traducerea și adaptarea materialelor sesiunii de training WP3 Cultura
informației din cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Serices for Improvement Study Quality,
elaborarea activităţilor practice, constituirea portofoliului cu toate materialele de instruire necesare și a
mapei electronice în suportul cursanților. În rezultatul determinării subiectelor de instruire a fost întocmit
programul cursului (a se vedea anexa) și a fost selectat grupul de bază al cursanților.
Zilele culturii informației au inclus o campanie de informare asupra subiectelor prevăzute în
program, care a întrunit un public de 12 bibliotecari încadrați în relațiile cu publicul utilizator. Grupul de
bază al cursanților, în număr de 5 persoane, care vor susține nemijlocit lecțiile de cultura informației pentru
comunitatea universitară, dar și pentru cercetătoriii din cadrul instituțiilor de cercetare de profil agricol, au
beneficiat de un curs teoretic cu prezentări Power Point conform programului stabilit, susținut de către
participanţii la cursurile de instruire WP3- TEMPUS MISISQ (Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera
Sobețchi și Ana Rurac).
Prezentările teoretice au fost însoțite de demonstrații și exerciții practice de regăsire a informaţiei,
prin diverse modalităţi şi strategii de căutare: în Internet, în baze de date scientometrice și baze de date
specializate de profil agrar accesibile contra cost, cum ar fi Agora și Scopus, în baze de date ştiinţifice în
acces deschis. Prin intermediul softului Publish or Perish au fost efectuate exerciţii practice în Scopus şi
Google Scholar. Instruiri practice și sesiuni de căutare au fost realizate în platforma de integrare a resurselor
Primo și în cataloagele on-line ale unor biblioteci din ţară şi din străinătate. Au fost demonstrate programe
gratuite de verificare si detectare a plagiatului disponibile pe Internet.
Toate cunoștințele acumulate și competențele căpătate de către cursanți în cadrul cursului vor fi
susținute și aprofundate prin acordarea la nesesitate a consultațiilor individuale și în grup.
Subiectele planificate, dar neacoperite în perioada cursului (Instrumentele specializate de gestiune
a referinţelor personale cu exerciţii practice în EndNote, Mendeley, Zotero și Aplicaţii practice în crearea
de tutoriale online prin intermediul softului CamStudio) vor fi acoperite în luna august, într-un curs aparte,
exclusiv pentru grupul de cursanți responsabili de instruirea utilizatorilor.
Campania privind formarea formatorilor în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale
În perioada 01-15 iunie 2016, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a lansat Campania privind formarea
formatorilor în cadrul WP3 Cultura Informaţiei, proiectul Tempus “Servicii Informaţionale Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii Studiilor” desfăşurată în baza unui program stabilit.
Obiectivele de bază a acestei campanii au fost:
- instruirea bibliotecarilor în vederea obţinerii deprinderilor şi abilităţilor tehnologice,
competenţelor informaţionale;
- cunoaşterea diverselor modalităţi de regăsire a celei mai veridice informaţii;

-

posedarea abilităţilor de evaluare şi utilizare a informaţiei ştiinţifice, pentru a deveni
independent informaţional, şi a-i orienta şi pe utilizatorii bibliotecii în fluxul informaţional;
cultivarea competenţelor în vederea utilizării platformei PRIMO, Repozitoriului Instituţional;
instruirea privind evaluarea surselor de informare şi documentare;
formarea deprinderilor de utilizare a softurilor, Mendeley, Zotero, EndNote;
utilizarea bazelor de date scientometrice, etc.
 În vederea accesării şi utilizării platformei Primo ca şi punct unic de acces la informaţii, au
fost instruiţi bibliografi şi bibliotecari în număr de 37.

 Utilizarea bazelor de date de profil medical şi farmaceutic este şi ea o directivă prioritară în
activitatea bibliotecarilor din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, de accea au fost organizate câteva
sesiuni de formare vis-a-vis de acest subiect. Au fost instruite 17 persoane.

 Specialiştilor de la relaţii cu publicul şi
bibliografilor le-au fost formate deprinderi de gestionare a datelor
bibliografice cu ajutorul platformelor
Mendeley, Zotero,
EndNote
 În cadrul modulului Tehnologii şi strategii de evaluare a
informaţiei ştiinţifice au fost instruiţi 15 bibliotecari.
Bibliotecarilor li s-au demonstrat posibilităţile de accesare şi
arhivare în Repozitoriul Instituţional.
 Despre dreptul de autor şi plagiat s-a discutat în cadrul unei mese rotunde.

Astfel, formarea culturii informaţiei este o condiţie inevitabilă a profesionalismului şi specialistului în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Este de datoria fiecărui bibliotecar, care activează în
bibliotecile universitare, să posede diverse abilităţi şi competenţe de lucru.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală contribuie activ la procesul de instruire şi practică medicală, iar
bibliotecarii sunt cei care vor ajuta utilizatorii în aspiraţiilor lor de acumulare şi perfecţionare, de cultivare
a deprinderilor şi abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor necesare pentru a continua studierea pe parcursul
întregii vieţi.

RAPORT
privind organizarea cursului de formare a formatorilor în cultura informației
în Biblioteca Ştiinţifică USARB
Cursul de formare a formatorilor în cultura informației a fost organizat în cadrul Zilelor culturii
informației în BŞ USARB în perioada 1-15 iunie 2016. Pregatirea cursului a inclus consolidarea suportului
didactic al cursului prin studierea, traducerea și adaptarea materialelor sesiunii de training WP3 Cultura
informației din cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Serices for Improvement Study Quality,
elaborarea activităţilor practice, constituirea portofoliului cu toate materialele de instruire necesare și a
mapei electronice în suportul cursanților (materiale educaţionale instituţionale, cadru reglementar: legi,
standarde, strategii, politici, regulamente, curricule, programe etc.).

În rezultatul determinării subiectelor de instruire a fost întocmit programul cursului (a se vedea
anexa) și a fost selectat grupul de bază al cursanților.
Zilele culturii informației au inclus o campanie de informare şi instruire asupra subiectelor
prevăzute în program, care a întrunit un public de 32 bibliotecari din Serviciul Comunicarea colecţiilor,
încadrați în relațiile cu publicul utilizator, inclusiv 12 bibliotecarii - asistenţi universitari, promotorii
Cursului Cultura Informaţiei, care vor susține nemijlocit lecțiile de cultura informației pentru comunitatea
universitară (studenţii anuluiI de la toate facultăţile şi elevii Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă”),
dar și pentru masteranzi şi doctoranzi.
Cursanţii au beneficiat de o sesiune de instruire cu prezentări Power Point, training-uri, exerciţii
practice, sesiuni de căutare conform programului stabilit, susținut de către participanţii la cursurile de
instruire WP3- TEMPUS MISISQ (Elena Harconiţa, Preşedintele Grupului de lucru WP3 – Cultura
informaţiei, Elena Stratan, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo) şi formatori locali implicaţi (O. Dascal, M.
Staver, A. Hăbăşescu, A.Lăsîî, N.Culicov, M.Magher).
La şedinţa de inaugurare a Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei, Elena
Harconiţa, Preşedintele Grupului de lucru WP3 a vorbit despre realizările şi obiectivele Proiectului
TEMPUS MISISQ, WP3 – Cultura informaţiei, despre competenţa informaţională a specialistului prin
prisma proiectelor internaţionale, standardele privind cultura informaţiei şi instruirea informaţională în RM.
Programul sesiunii a inclus subiectele: resurse informaţionale on-line: regăsirea informațiilor pe
Internet – motoare de căutare, portaluri, directoare, baze de date, rețele sociale, rețele profesionale / de
cercetare; evaluarea rezultatelor și performanței în cercetare; factorul de impact, elemente de scientometrie,
baze de date scientometrice; procesul de citare şi prezentare a referinţelor: folosirea standardelor de citare
şi de scriere a referinţelor bibliografice, metode de evitare a plagiatului; managementul datelor de cercetare
– standardele europene, OpenAIRE - Platformă de coordonare pentru infrastructura electronica a
cunostintelor umane & tehnice din Europa, Zenodo, Accesul Deschis, repozitorii instituţionale, reviste OA,
DOAJ, OAJI.
Prezentările teoretice au fost însoţite de aplicaţii practice, demonstraţii, sesiuni de căutare în
platforma de integrare a resurselor Primo și în cataloagele on-line ale unor biblioteci din ţară şi din
străinătate, realizarea unei strategii de căutare în baze de date la care este abonată universitatea: câmpuri de
căutare, utilizarea cuvintelor cheie, tezaurelor, filtre, operatori logici, gestiunea rezultatelor; operarea în
aplicaţiile Google Scholar, Publish or Perish, demonstrarea unor programe gratuite de verificare si detectare
a plagiatului disponibile on-line, exerciţii practice în softurile personale de gestiune a informatiei EndNote
şi Zotero.
Cunoștințele acumulate și competențele căpătate de către cursanți în cadrul cursului vor fi aplicate
în activitatea cu utilizatorii prin acordarea la nesesitate a consultațiilor individuale și în grup, la extinderea
şi integrarea unor noi aspecte în cursul universitar Bazele Culturii Informaţiei, în elaborarea materialelor
promoţionale şi a tutorialelor, formarea profesională continuă a bibliotecarilor universitari pentru
desfăşurarea unui învăţămînt de calitate şi obţinerea abilităţilor de instruire pe parcursul întregii vieţi.
Subiectele planificate, dar neacoperite în perioada cursului (Instrumentele specializate de gestiune
a referinţelor personale cu exerciţii practice în Mendeley și Aplicaţii practice în crearea de tutoriale online
prin intermediul softului CamStudio) vor fi acoperite în luna august, într-un curs aparte.

RAPORT
privind cursul de formare a formatorilor realizat în Cadrul Bibliotecii Centrale USM
În perioada 06-10 iunie 2016 în cadrul Bibliotecii Centrale USM s-a desfășurat cursul de formare a
bibliotecarilor formatori privind Cultura informației (Programul se anexează).
Activitatea a fost organizată conform planului de activitate WP3 Cultura informației al proiectului
TEMPUS MISISQ.
Programul cursului a inclus atît subiecte teoretice cît și aplicații practice. Pe lîngă cunoștințele
oferite formatorii și cursanții si-au împărtășit opiniile, ideile vis-à-vis de subiectele discutate, dar și despre
organizarea instruirii diverselor categorii de utilizatori privind Cultura informației.
Subiectele programului au fost acoperite de către bibliotecarii formați la sesunile de training,
organizate în cadrul proiectului (08-17 martie 2016, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
Hațieganu”, Cluj-Napoca, 19-20 mai 2016, Universitatea de Medicină și Farmacie “N. Testemițeanu”,
Chișinău), precum și de alți formatori din rîndul personalului Bibliotecii.

Bibliotecarii au beneficiat de un support didactic (mapa de rețea), care include în primul rind
prezentările formatorilor, dar și alte materiale și resurse informaționale, menite să consolideze cunoștințele
obținute în cadrul cursului.
Cursul a fost audiat de către 13 bibliotecari din diferite subdiviziuni structurale ale Bibliotecii,
cărora li s-au înmînat certificate respective.

Director,
Biblioteca Centrală USM

E. Zasmenco

Raport privind Campania de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei realizată în
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, 1 – 15 iunie 2016
În cadrul Proiectului MISISQ, în perioada 1-15 iunie 2016 în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a avut
loc Campania de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei, care a avut ca scop instruirea bibliotecarilor
privind noile posibilităţi a soft-ului ALEPH şi a platformei PRIMO, dar şi diseminarea informaţiilor din
cadrul acţiunilor de instruire realizate în cadrul proiectului. Campania a fost precedată de identificarea
necesităţilor şi formularea subiectelor pentru instruire, elaborarea programului acţiunilor de instruire şi a
portofoliului informaţional sub forma unei mape de reţea care conţine toate materialele de instruire realizate
în cadrul proiectului la WP3 MISISQ: materiale educaţionale instituţionale, cadru reglementar: legi,
standarde, strategii, politici, regulamente, curricule, programe etc.
Inaugurarea Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei a avut loc la 1 iunie
2016, cu cuvântul de deschidere a dnei Ala Cotelnic, prof. univ., dr. hab., Prim-Prorector cu activitate
didactică a ASEM, care a subliniat importanţa participării BŞ a ASEM la Proiectul MISISQ şi importanţa
deţinerii cunoştinţelor privind Cultura Informaţiei pentru studenţi, profesori, bibliotecari. Activitatea a
continuat cu prezentarea „Proiectul TEMPUS MISISQ, WP3 – Cultura informaţiei: obiective, realizări”,
susţinută de dr. Silvia Ghinculov, director BŞ a ASEM şi cu comunicarea „Competenţe în Cultura
informaţiei a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale” susţinută de Silvia Habaşescu, şef secţie
Bibliografie. Aspectele normative şi legale privind Cultura informaţiei au fost prezentate de Ina Nicuţă,
specialist principal, secţia Bibliografie.
Activităţile de instruire din data de 2 iunie au fost axate pe resursele informaţionale on-line:
regăsirea informaţiilor în resurse Internet – motoare de căutare, metamotoare, portaluri, directoare, baze de
date etc. Prezentările au fost realizate de Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu, Ana Muntean, Ana Gudima.
A treia zi a campaniei a fost dedicată strategiilor de căutare în bazele de date la care este abonată
universitatea: utilizarea cuvintelor cheie, tezaurelor, operatorilor booleeni şi sinonimelor, evaluarea critică
a informaţiilor regăsite. Prezentările au fost realizate de Elena Railean, Silvia Habaşescu, Ana Muntean,
Alla Iarovaia, Elena Pancratov.
Pe data de 6 iunie bibliotecarii au fost instruiţi privind următoarele subiecte: criterii de evaluare a
informaţiei ştiinţifice, factorul de impact, elemente de scientometrie, principii de scientometrie, baze de
date specifice: Web of Science, Journal Citation Report, Scopus. Partea practică a constat în realizarea
exerciţiilor în Google Scholar. Activităţile de instruire au fost realizate de Natalia Cheradi şi Ana Gudima.
Ziua următoare, 7 iunie, a fost dedicată iniţierii în ALEPH şi familiarizării cu platforma de integrare a
resurselor PRIMO: prezentare şi principii generale; instruire practică în PRIMO - componenta specifică
ALEPH, implementată în Republica Moldova; căutare în cataloagele on-line ale altor biblioteci din ţară şi
din străinătate. Prezentările au fost realizate de Silvia Habaşescu şi Ana Gudima.
Activităţile de instruire din data de 8 iunie au fost axate pe procesul de citare şi prezentare a
referinţelor: folosirea standardelor de citare şi de scriere a referinţelor bibliografice, utilizarea References
din Microsoft Word, strategii de evitare a plagiatului, folosirea software-lor de depistare a plagiatului.
Formatori - Silvia Habaşescu şi Svetlana Studzinschi.
Pe data de 9 iunie au fost prezentate soft-urile personale de gestiune a informaţiei şi s-au realizat exerciţii
practice cu utilizarea soft-urilor EndNote, Mendeley, Zotero. Acţiunea de instruire a fost susţinută de Ana
Gudima, Silvia Habaşescu şi Ana Muntean.
Ziua următoare, 10 iunie, a fost dedicată studierii standardelor europene privind managementul
datelor de cercetare. S-au studiat următoarele subiecte: vizibilitatea publicaţiilor ştiinţifice; politicile
instituţionale de control asupra calităţii cercetărilor; Accesul Deschis; repozitorii instituţionale; reviste OA;
directoriile DOAJ, OAJI etc. Prezentările au fost realizate de Natalia Cheradi, Ana Gudima, Ana Muntean,
Elena Railean.
Pe data de 13 iunie bibliotecarii implicaţi în instruirea utilizatorilor privind Cultura Informaţiei au
fost familiarizaţi cu principii teoretice, metodologii şi tehnici de predare / instruire a utilizatorilor. Formatori
- Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu.
În ziua următoare, 14 iunie, bibliotecarii au studiat aplicaţiile practice pentru crearea tutorialelor
online: CamStudio (soft de înregistrare şi captură live de ecrane), Tutorialele Online Søk & Skriv şi PhD
on Track. Formatori - Ana Gudima, Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu.

Ultima zi a Campaniei a fost dedicată actualizării Curriculelor privind Cultura informaţiei pentru
toate categoriile de utilizatori - Ciclul I Licenţă (anul 1, 3), Ciclul Masterat (anul 1), doctoranzi, cercetători.
Curriculele redactate vor fi aprobate la şedinţa Senatului ASEM din luna decembrie 2016.
În cadrul Campaniei de Formare a Formatorilor în Cultura Informaţiei bibliotecarii de la ASEM au
însuşit cunoştinţe preţioase, care vor fi utilizate la predarea cursului Cultura Informaţiei pentru utilizatorii
Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.

BIBLIOTECA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂȚII TEHNICE A MOLDOVEI
În perioada 01-15 iunie 2016 la Biblioteca Tehnico-științifică UTM s-au desfășurat Cursurile de
formare a formatorilor „Cultura informației” în cadrul Proiectului Tempus – MISISQ „Modern Information
Services for Improvement Study Quality”. Cursurile au fost susținute de către bibliotecarii BTȘ care au
fost instruiți la training-ul de formare a formatorilor, organizat la Universitatea de Medicină și Farmacie
din Cluj-Napoca în perioada 09-17 martie 2016, cât și de alți membri ai Proiectului din cadrul UTM: Z.
Stratan, N. Zavtur, L. Popov, G. Ghenghea, E. Adașan, V. Nastas. Programul a inclus o tematică vastă de
subiecte ce țin de formarea competențelor specialiștilor din domeniul informării (Programul se anexează).
La cursuri au participat 15 bibliotecari ai BTȘ din toate serviciile bibliotecii, responsabili de
instruirea și servirea informațională a utilizatorilor: E. Țurcan, T. Suman, L. Sîrbu, A. Nagornaia, E.
Dobrioglo, V. Șchiopu, E. Stratulat, A. Ianachevici, V. Gordea, N. Roman, L. Sajin, L. Constantinov, L.
Curbanova, D. Dabija, O. Carpenco.
Lecțiile de instruire s-au desfășurat în cadrul bibliotecii și la Centrul de calcul al UTM. Comunicările
au fost prezentate de către formatori în PowerPoint, pentru lucrările practice s-au utilizat materiale tipărite.
Cursanții au fost activi, intervenind cu întrebări și sugestii.
(Se anexează fotografii ce mărturisesc desfășurarea cursurilor).

