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Abstract: In this work are emphasized 4 dimensions of the concept “The Library which gives knowledge” in 
the context of Lisbon strategy,” The Library and Users “ (internal and external), “The Library and 
Community “(at policies, programs and concepts level), “The Library and continuous formation of the 
staff”, “The Library and Professional Community”. Centring on first dimension, the author mirrors some 
successful projects of the Free International University of Moldova Librarianship Informational Department 
as: The Campaign of the Graduate Backing, The Concern for the new beneficiares, and The “Scientia” 
Salon where are exposed all the Publications of Scientific Teaching Staff from Free International University 
of Moldova. 
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 De ce acest subiect ? 

 democratizarea şi globalizarea vieţii sociale, intelectualizarea muncii, dar mai ales dezvoltarea 
rapidă a tehnicilor şi tehnologiilor impun schimbarea slogan-ului „studii, învăţare pentru toată 
viaţa” prin / cu slogan-ul „studii, învăţare pe parcursul întregii vieţi”; 

 accentuarea, augmentarea preocupărilor privind noile educaţii, învăţarea permanentă în 
politicile, strategiile organismelor internaţionale (proiecte şi politici ale Uniunii Europene, 
Consiliului Europei – proiect ENTITLE, Proces Bologna etc.); 

 pro transformarea bibliotecii în instituţie care învaţă, implementând conceptul multi-
dimensional (menţionăm predominarea abordării uni-dimensionale a conceptului „biblioteca 
care învaţă” în Republica Moldova – limitat la implicaţiile privind formarea profesională 
continuă);  

 interes ştiinţific individual, îmbinat cu interesele instituţionale. 

De unde acest subiect? Comisia Europeană, începând cu anul 2000, a adoptat o serie de 
recomandări privind promovarea în fiecare stat european a unei educaţii, care să insereze nu numai 
organizaţional, dar şi logistic, elemente de apropiere, de coincidenţă, de identificare şi valorificare a 
creativităţii. Astfel, strategia de la Lisabona (martie 2000) a lansat un set de ţinte pentru următorii 
ani în scopul de a recupera decalajul economic, care separa SUA de  U E, prin accentul pus pe 
economia bazată pe cunoaştere, incluzând factorii: inovaţia, societatea informaţiei şi a cunoaşterii, 
capitalul uman (1,2,3). 

Învăţarea nu se limitează doar la instituţiile formale – şcoli, colegii, universităţi. Este important 
rolul mediilor şi instituţiilor non-formale – case, familii, prieteni. În acest context, bibliotecile deţin 
un potenţial impunător, orientând oamenii pentru învăţarea pe viaţă, contribuind la creşterea 
numărului persoanelor calificate, formând abilităţi ale culturii informaţionale. Avantajele implicării 



bibliotecilor în promovarea şi implementarea învăţării permanente: poziţia puternică în comunităţi; 
parteneriat educaţional şi furnizare de diverse servicii; orientarea pentru diversificarea serviciilor 
etc. Credem că, vorba fiind despre o bibliotecă de învăţământ, aceste avantaje  sunt fortificate prin 
statutul acesteia de actor direct şi indirect al procesului educaţional, prin amplasarea acesteia in 
mediul benefic realizării conceptului (comunităţi orientate pentru implementarea principiilor 
inerente ale Procesului Bologna, categorii de beneficiari serviţi etc). 

Cazul specific de investiţie la acest capitol este proiectul internaţional ENTITLE, care a inclus 
agenţii naţionale, biblioteci publice, asociaţii ale bibliotecarilor din 12 ţări europene, ulterior 
aderând şi EBLIDA (Biroul European pentru asociaţii de biblioteci şi asociaţii de documentare şi 
informare). Proiectul a fixat pentru participanţi ţinte de implicare umane, logistice, tehnologice : 
profesori, instructori, formatori; aptitudini pentru Societatea Informaţiei şi Cunoaşterii; crearea 
mediilor deschise de învăţare; prezentarea învăţării astfel încât să fie mai atractivă. Astfel, analizând 
rezultatele proiectului, putem conchide asupra implicărilor eficiente ale bibliotecilor pentru 
formarea, dezvoltarea următoarelor competenţe cheie: 

 digitale (să înveţe şi să dezvolte aptitudini de utilizare a TTI);  
 învăţând să înveţi (exploatarea rolului bibliotecilor de a oferi utilizatorilor medii de învăţare 

deschise, prietenoase, facile, care încurajează plăcerea de a învăţa, adaptarea permanentă la 
necesităţile utilizatorului);  

 interpersonale, interculturale, sociale şi civice (diseminarea şi exploatarea rolului al 
bibliotecilor ca şi loc de întâlnire neutru şi folositor pentru cetăţenii din toate mediile şi mai ales 
a acelor activităţi, care încurajează oamenii să intre în dialog cu alţii);  

 integrare social-profesională, dezvoltarea apartenenţei instituţionale, comunitare, 
culturale; multiculturalism (prin încurajarea adoptării practicii bune în furnizarea de către 
biblioteci a tuturor oportunităţilor pentru toţi cetăţenii, incluzând grupurile minoritare de toate 
tipurile, pentru creativitate şi exprimare,). 
Proiectul ENTITLE, ca şi alte aspecte ce ţin de implicarea bibliotecilor în promovarea 

conceptului „învăţarea permanentă”, au fost prezentate/analizate/promovate în cadrul duplexului 
profesional „Educaţie pe parcursul întregii vieţi: realităţi şi tendinţe” (organizat la 9 octombrie 
2009, la iniţiativa Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Bibliotecii Judeţene „O. Goga”, Cluj – 
Napoca, Bibliotecii Publice „Transilvania”. Materialele acestei reuniuni sunt foarte importante, 
contribuind la diseminarea în comunitatea profesională a conceptului european „biblioteca care 
învaţă”.(4). 

Acest concept, la părerea noastră, impune următoarele dimensiuni : 
 biblioteca şi utilizatorii (interni şi externi) 
 biblioteca şi comunitatea servită (la nivel de politici, programe, concepte) 
 biblioteca şi personalul (a învăţa alţii pot doar acele persoane, care posedă cunoştinţe şi 

deprinderi, gândire divergentă şi critică – este vorba despre acceptarea de către personalul de 
specialitate al bibliotecilor a conceptului „învăţarea permanentă”, orientându-se pentru 
modernizarea şi actualizarea continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor) 

 biblioteca şi comunitatea profesională (a identifica, a descrie şi a disemina practicile bune, 
serviciile specifice, instrumentele şi abordările utile). 

 
Cazul Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM  
În continuare vom aborda prima dimensiune a conceptului „biblioteca care învaţă”, 

exemplificând cele expuse prin experienţa DIB ULIM.  



Este relevant faptul, că misiunea  DIB reflectă recunoaşterea/acceptarea la nivel comunitar a 
conceptului „biblioteca care învaţă”:    
 modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info – documentare în sprijinul studenţilor, 

cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio – profesionale;  
 facilitarea şi lărgirea accesului la surse de informare şi documentare (locale şi externe) prin 

implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, formarea deprinderilor de căutare şi 
utilizare a informaţiei de către utilizatori , a culturii învăţării. 
 
Conceptul „biblioteca care învaţă” este realizat de către DIB prin câteva proiecte de succes:  
 

 Program “Grija pentru Noii Beneficiari”: Programul a fost iniţiat în anul 2002, urmare a 
proiectului internaţional Tempus-Tacis „Managementul bibliotecii universitare”, realiza în 
parteneriat cu instituţii de profil din Suedia şi Marea Britanie. Scopul programului ţine de 
alfabetizarea informaţional-documentară, ghidarea în comunitatea universitară a grupului-
ţintă: studenţii anului I, înscrişi la ULIM. Acest program funcţionează anual, în semestrul I 
al anului academic, începând cu 1 septembrie. Activităţi incluse: expoziţii; excursii-
panoramic, materiale promoţionale, mini-cursuri, ghidarea de către bibliotecarul contact, 
curs opţional “Bazele culturii informaţionale” (a se vedea Anexa).  

Impactul programului: formarea competenţelor digitale; contribuie substanţial la 
formarea deprinderilor de formulare, sinteză a necesităţii informaţionale, de căutare şi 
utilizare de sine-stătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor 
informaţionale; oferă suport necesar pentru  învăţare, documentare şi informare; 
promovează spaţiile funcţionale ale DIB ca spaţii deschise, încurajând adaptarea şi 
învăţarea.  

Evaluarea programului: indicatori cantitativi (numărul persoanelor implicate în 
activităţi; numărul de audienţi ai cursului „Bazele culturii informaţionale”); indicatori 
calitativi (evaluarea sarcinilor practice individuale în cadrul cursului “Bazele culturii 
informaţionale”; analiza comportării utilizatorilor în condiţii de acces liber la raft, accesarea 
bazelor de date; analiza comparată a comportamentului „informaţional-documentar” a 
grupului de studenţi (pentru lunile septembrie şi decembrie ale anului) etc.  

 Campania în Sprijinul Absolventului  U  L I M: Campania a fost iniţiată în anul 2005 în 
scopul de a contribui la amplificarea culturii informaţionale a viitorului specialist şi de a 
promova necesitatea deţinerii acesteia drept suport indispensabil procesului de învăţare 
permanentă. Grupul ţintă sunt studenţii ciclului licenţă şi masterat de la ultimul an de studii, 
Campania fiind organizată în semestrul 2 al anului academic. Activităţi: expoziţii; 
consultaţii privind elaborarea studiului ştiinţific (teza de licenţă, teza de master); facilitarea 
accesului la baze de date (oferte individuale); redactarea referinţelor bibliografice; mini-
cursuri etc. Fiecare ediţie a Campaniei are specificul său, cea din anul 2010 purtând 
semnele: 

 Anului Culturii Informaţionale, declarat de către Asociaţia Bibliotecarilor din 
Republica Moldova 

 diseminării rezultatelor atelierului internaţional „Cum se scrie o lucrare ştiinţifică” 
(Chişinău, DIB ULIM, 13 noiembrie 2009, formator: Lenny Rhine, coordonator al 
Programului „Bibliotecari fără frontiere: e-Biblioteca – Iniţiative de Traininguri” al 
Asociaţiei Bibliotecilor Medicale, SUA. 

Evaluarea în carul Campaniei include următoarele etape: iniţială (analiza solicitărilor şi a 
nivelului de cultură informaţională a grupului ţintă; discuţii în acest scop cu personalul 



serviciului Relaţii cu publicul; analiza statistică a componenţei grupului ţintă etc.); curentă 
(observaţii; urmăriri; discuţii cu studenţii; completarea de către clienţi a „Condicii de 
propuneri şi sugestii” şi a unui chestionar de evaluare ş.a.); finală (analiza chestionarului, 
sinteze, totaluri).  

 Campania “Cunoaşte Cartea Profesorului Tău” (scop: valorificarea şi promovarea 
patrimoniului documentar ştiinţific şi didactic al cadrelor didactice ULI M , cunoaşterea şi 
utilizarea continuă a acestuia de către studenţii facultăţilor; promovarea şcolilor ştiinţifice de 
la ULI M); 

 Salon “Scientia” (scop: prezentarea şi promovarea rezultatelor cercetării fundamentale şi 
aplicative universitare, stimularea concurenţei ştiinţifice; analize, contabilizarea 
patrimoniului documentar universitar, consultaţii pe marginea respectării prevederilor 
standardului ISO 690); 

 Concept “Biblioteca utilizatorului” (utilizatorul nostru – partenerul nostru; lucrăm pentru 
utilizatori, dar împreună cu ei – îi învăţăm “să pescuiască”);  

Aplicarea conceptului „biblioteca care învaţă” la DIB trebuie să fie mult mai completă, 
necesitând concluzii şi măsurări pentru decidenţi, sponsori, comunitatea servită şi cea profesională, 
demonstrare a impactului învăţării publicului şi personalului prin implementarea mai ales a 
indicatorilor calitativi.  

Abordarea şi implementarea conceptului dictează şi anumite intervenţii de nivel naţional: 
pledoarii, lobbinguri pentru conştientizarea la nivelul factorilor de decizie, a responsabililor pentru 
elaborarea politicilor naţionale de învăţare permanentă a necesităţii de implicare, de încurajare a 
bibliotecilor (vezi “Reperele profesionale pentru anul 2010” www.abrm.md); promovarea 
bibliotecii ca spaţiu şi conţinut de învăţare permanentă (Cum? Prin elaborare de politici, concepte, 
activităţi de nivel naţional şi instituţional); soluţionarea necesităţii documentare: asigurarea 
accesului şi promovarea Ghidurilor ENTITLE (pentru a nu inventa bicicleta şi pentru alinierea 
bibliotecilor moldovene la iniţiativele europene). 
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Anexă 

Program “Grija pentru Noii Beneficiari”: ediţia 2009 
(concept) 
   

Scop:  
 sensibilizarea noilor beneficiari DIB vizavi de oportunităţile informaţional-

bibliotecare la ULIM; 
 orientarea noilor beneficiari pentru acceptarea şi aplicarea prevederii: „Cunoştinţele 
şi deprinderile, acumulate în aulele universitare, sunt augmentate/fortificate în 
spaţiile funcţionale ale DIB. Procesul de informare/documentare este parte 
integrantă a celui educaţional”;  

 facilitarea adaptării studenţilor, înscrişi la anul 1 ai tuturor ciclurilor de studii 
universitare, la specificul comunităţii; 

 atragerea noilor beneficiari ai DIB;  
 facilitarea orientării acestora în spaţiile funcţionale ale DIB: săli de lectură 

silenţioase şi de grup, mediateca; 
 promovarea, cunoaşterea şi utilizarea raţional/efectivă a resurselor, serviciilor, 

oferite de către DIB şi instituţiile sistemului informaţional – biblioteconomic 
naţional;   

 conştientizarea necesităţii  formării culturii informaţionale în contextul reformelor 
curriculare şi organizaţionale ale Procesului Bologna;  

 formarea competenţelor informaţionale drept parte integrantă a culturii 
informaţionale; 

 formarea unei imagini pozitive a DIB şi promovarea acesteia; 
 formarea/amplificarea) interesului pentru valorile culturii, ştiinţei, civilizaţiei;  

Specificul ediţiei 2009:  
 context al Anului Creativităţii şi Inovaţiei (promovarea fenomenului „creativitate” 
şi „inovaţie”; inaugurarea standului AGEPI - fix şi mobil; prezentări ale 
publicaţiilor AGEPI; sprijinirea informaţional-documentară a cursului „Bazele 
creativităţii” etc.);  

 realizarea programului „Grija pentru Noii Beneficiari” sub semnul Anului Imaginii 
DIB în comunitatea universitară; 

 contribuţii pentru integrarea universitară a studenţilor, facilitarea acceptării 
politicilor şi conceptelor universitare; 

 promovarea aspectelor legale privind accesul şi utilizarea informaţiei; 
 informaţii şi activităţi pentru lărgirea utilizării tehnicilor şi tehnologiilor 

informaţionale în procesul de documentare şi informare (perspective ale integrării 
DIB în proiectul Parteneriatului Internaţional, colaborări cu instituţiile 
informaţional-biblioteconomice din ţară şi străinătate). 

 
Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile 

ULIM, audienţi ai ciclurilor licenţă, masterat,  precum şi universitari, noi angajaţi la ULIM. 



 

Activităţi şi responsabilităţi :  
Nr. 
d/r 

Activităţi, procese Termen 
realizare 

Responsabil  

1. 

 

Expoziţie informaţională „ULIM: ani de ascensiune” (din 
istoria Universităţii, Codex ULIM, concept educaţional, 

servicii informaţional-bibliotecare etc.) 

Septemb
rie – 

Noiembr
ie 2009 

V. Corcodel  

Serviciul IBD 

2. Expoziţia informaţională „Documentare şi informare: 
elemente indispensabile ale procesului educaţional” 

28 
august 
2009 

L. Beşelea  

3. 1 septembrie – Ziua Informaţiei şi a Cunoştinţelor  
(activitate complexă”: prezentări-sinteze „DIB în context 

universitar”, „Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB”; 
Clinica Informaţională; excursii-panoramic în spaţiile 

funcţionale DIB; prezentarea expoziţiilor;  

1 
septembr
ie 2009 

Bibliotecari 
contact 

4. 

 

Inaugurarea standului „Gândeşte. Inventează, Creează” 
(Anul 2009 – Anul Creativităţii şi al Inovaţiei). Asigurarea 

funcţionalităţii standului 

1 sept. 
2009 

Pe 
parcursul 

anului  

L. Corghenci 

Bibliotecari 
contact 

5. Prezentări Power Point  (spaţii funcţionale; lucrări de 
referinţă; activităţi de promovare a valorilor culturii, ştiinţei 

şi educaţiei ) 

1 sept. 
2009 

L. Beşelea 

L. Corghenci 

6. Program „Grija pentru Noii Beneficiari. Ediţia 2009”: 
promovare în cadrul comunităţii universitare (informaţii în 
cadrul Zilei Informaţiei şi a Cunoştinţelor – 1 septembrie; 
elaborarea materialului promoţional; prezentări în cadrul 
cursului „Bazele culturii informaţionale”; amplasare pe 

pagina WEB DIB 

septembr
ie – 

decembri
e 

2009 

L. Corghenci 

L. Beşelea 

Bibliotecari-
contact 

7. Mini-cursuri în cadrul Clinicii Informaţionale, orientate 
pentru formarea competenţelor informaţionale:  

 „Cum se conspectează un document” 
 „Ce trebuie să cunoşti despre DIB: oameni, spaţii, 

resurse, acces” 
 „Utilizarea catalogului electronic”,  

 

 

Octombr
ie-

decembri
e 

(conform 
graficelo

 

Serviciul Relaţii 
cu publicul 

 

L. Beşelea 



 

 „Utilizarea paginii WEB DIB. Servicii electronice”,  
 

 „Baza de date „Moldova actuală: conţinut şi utilizare”,  
 

 „Baze de date on-line, oferite de către DIB” 
 

 „Referinţe bibliografice: elaborare şi prezentare” 

r lunare)  

 

Coordonator 
CID 

 

Serviciul IBD, 
CRETI 

 

Coordonator 
CID 

8. Curs opţional „Bazele culturii informaţionale” (conform 
orarelor decanatelor; 10 ore pentru studenţii anului 1, ciclul 

Licenţă, de la toate facultăţile) 

Septemb
rie-

decembri
e 

2009 

L. Corghenci 

L. Beşelea 

9. Studiu „Competenţe documentar-informaţionale ale 
studenţilor anului 1” (elaborare program, efectuarea 

interviurilor şi a anchetelor, sinteze) 

Septemb
rie-

noiembri
e 

L. Corghenci 

L. Beşelea 

V. Corcodel 

10. Elaborarea şi difuzarea pentru grupul-ţintă a materialelor 
promoţionale:  

 Program „Grija pentru noii beneficiari. Ediţia 2008” 
 Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB 
 Cum se conspectează un document 
 Accesul liber la raft: informaţii utile 
 Clinica Informaţională DIB 

 

 

septembr
ie 

 

 

Bibliotecarii 
contact 

11. Instituirea şi asigurarea funcţionării colecţiei e-Books (acces 
în spaţiul SPL nr.2, bloc 1, et. 6): activităţii promoţionale, 
completare, relaţii cu cadrele didactico-ştiinţifice ULIM 

Pe 
parcursul 

anului 

E. Beregoi 

O. Ciocan 

A. Nagornaia 

 

Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Beneficiari” contribuie 
substanţial la formarea deprinderilor de formulare, sinteză a necesităţii informaţionale, de 
căutare şi utilizare de sine-stătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor 
informaţionale. Astfel, studentul ULIM va deţine instrumentele necesare în procesul muncii 
individuale, documentării şi informării obligatorii şi suplimentare. Programul facilitează 



formarea de perspectivă a unui bun profesionist, care a conştientizat că informaţia este o 
putere, iar modernizarea şi actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe 
parcursul întregii vieţi (acceptarea principiului învăţării permanente). Programul este în 
armonie cu principiile Procesului Bologna.  
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