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21 octombrie 2019 

Inaugurarea Săptămânii Accesului Deschis „Deschiși pentru comunitatea universitară” 

La 21 octombrie 2019 la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” a fost dat startul Săptămânii Accesului Deschis la Informație cu genericul “Deschiși 

pentru cine? Echitate în cunoștințe deschise”. În spațiile bibliotecii au fost afișate postere, 

distribuite materiale promoționale utilizatorilor.  

 

  

  

 

  

 

 



Materiale promoționale 

  

 

 



 

 

Resurse on-line deschise pentru 

traducători au fost accesate în cadrul 

activității practice în sala de lectură  

 

 

 

  



22 octombrie 2019 

Reuniune metodică pentru bibliotecarii școlari „Bibliotecarii – lideri în mișcarea 

OPEN – ACCES”.  

 

În parteneriat cu Direcția Generală 

Educație Tineret și Sport mun. Chișinău am 

desfășurat Reuniunea metodică pentru 

bibliotecari școlari, unde s-a discutat despre: 

Politicele Accesului Deschis, Accesul la 

resursele Educaționale Deschise (RED),  

Resurse informaționale –suport pentru studii 

și cercetare. La reuniune au participat 80 

bibliotecari. Reuniunea metodică, conținutul 

comunicărilor, echipa de organizatori și 

Biblioteca în calitate de Centrul Metodologic 

Departamental au fost înalt apreciate de cei 

prezenți într-un chestionar de evaluare 

propus.  

 

  

   



  

   

   

  

 

Resurse informaționale deschise în domeniul artelor: Spectrul tehnicilor 

moderne de gravură. 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Sala de lectură Arte 

în parteneriat  cu Facultatea Arte Plastice şi Design, Catedra  Studiul artelor, Grafică și 

Metodologia instruirii, în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2019 (Open 



Access Week) a organizat la data de 22 octombrie 2019 Master-class „Resurse informaționale 

deschise în domeniul artelor: Spectrul tehnicilor moderne de gravură”. 

A fost organizat master-class cu scopul de a promova resursele  informaţionale la 

specialitatea „Grafica”, a dezvolta competenţe informaţionale a studenţilor în domeniul Artei, a 

demonstra, metode şi tehnici de dezvoltarea gravurii ca ştiinţă în arta contemporană, însuşirea 

tehnicilor grafice şi dezvoltarea creativităţii studenţilor. Graficianul Castravăţ Andrei a demonstrat 

tehnicile gravurii cu ajutorul presei tipografice.   

Activitatea s-a desfășurat în  incinta  sălii  de lectură Arte, cu studenţii de la facultate: an. 

1 gr. 101, 102, specialitatea Grafica, ghidaţi de Castravăţ Andrei – asistent și maistru preparator, 

bibliotecarii Cermenina Elena și Calancea Galina. 

   

 

23 octombrie Ziua Bazelor de date științifice.  

În această zi au fost promovate resursele informaționale Cambridge Journals Online și 

SAGE Research Methods abonate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 

universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 

învățământului superior și softul de crearea și gestionarea referințelor Zotero. Trainingul s-a 

desfășurat cu masteranzii facultății de Psihologie, îndrumați de Dl Sanduleac Sergiu, dr., conf. 

universitar, formator V. Stratan. 

 

 
 

 



La 23 octombrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Împrumut de 

Beletristică în parteneriat cu Centrul Formare Continuă, în cadrul Săptămânii Internaţionale a 

Accesului Deschis 2019 (Open Access Week)  au desfășurat Trainingul „Utilizarea bazelor de 

date ştiinţifice în managementul educaţional: leadership în instruire”. 

În cadrul Trainingului au fost abordate următoarele subiecte: 

 Funcţii principale ale bazelor de date ştiinţifice 

 Demonstrarea practică a utilizării  bazelor de date Wiley Online Library, Sage Research 

Methods, Cambridge Journals Online. 

 Principii de căutare 

 Variante de răsfoire (Browse) 

 Regăsirea informaţiei 

 Salvarea şi exportul rezultatelor căutării. 

Activitatea s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Universității Pedagogice „Ion Creangă”, 

Asistentă Informaţională, cu masteranzii Centrului Formare Continuă, specialitatea Leadership în 

instruire, grupa engleză, anul II., formator Valentina Stratan. 

  

 

24 octombrie - Biblioteca în parteneriat cu Facultatea Științe ale Educației și Informatică cu 

sprijinul Dlui Ion Bencheci, lector a organizat în pauza mare un flash mob „Deschiși pentru tine”. Scopul 

flash mobului de a transmite prin mişcări mesajul importanţei şi valorii Accesului Deschis la informaţie 

pentru studii de calitate. Prin această activitate studenţii şi-au propus să contribuie la promovarea Accesului 

Deschis în  comunitatea  universitară şi a trezi interesul faţă de resursele informaționale de care dispune 

biblioteca universitară. 

https://www.youtube.com/watch?v=kngYqzd5oPM&feature=youtu.be


  

  

 

Tot în această zi-  24 octombrie 2019 în sala de lectura s-a desfășurat un training „Deschiși pentru 

studii de calitate” cu elevii Colegiului de Studii Administrative și Fiscale din Moldova, ghidți  de Dl A. 

Obadă  

Subiecte discutate: funcții principale ale bazelor de date ştiinţifice; drepturile și 

obligațiunile utilizatorilor; condițiile și regulile de acces;  demonstrarea practică a 

utilizării  bazelor de date Wiley Online Library, Sage Research Methods, Cambridge Journals 

Online; salvarea şi exportul rezultatelor obţinute. Formator, Maria Emandei, bibliotecar principal. 

  

 



La 25 octombrie colaboratorii Bibliotecii: Scherlet E., Susarenco A. și Emandei M. au particiapt  

la masa rotundă „Accesul Deschis – un mediu de cercetare echitabil”, organizată de BȘ a ASEM.  

E. Scherlet a participat cu comunicarea „Beneficiile accesului deschis pentru cercetare științifice și studii 

de calitate”.  

 

 

 

 

Tot în această zi s-a desfășurat seminarul practic cu studenții facultății Filologie și Istorie „Resurse 

informaționale deschise pentru studii de calitate”.  

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte: 

- Funcţii principale ale resurselor informaţionale.  

- Principii de căutare. Variante de răsfoire.  

- Salvarea şi exportul rezultatelor. 

- Demonstrarea practică a utilizării  Catalogului partajat Primo, Repozitoriului Instituțional, 

Bibliotecii Electronice.  

Grup ţintă: studenţii Facultăţii Filologie şi Istorie, specialitatea rus/engl., an. 1 gr. 103. 

Formatori: Cîrmu Marina șef serviciu, Zaharov Silvia bibliotecar. 

  

 



În data de 26 octombrie s-a desfășurat training-ul „Acces la cunoștințe prin acces la informație. 

Sisteme de management al informațiilor bibliografice” în colaborare cu masteratul facultății Filologie şi 

Istorie, an. II şi şcoala doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate asistat de Lisnic Angela, conf. 

univ., dr. Formator  V. Stratan 

Subiecte şi teme abordate în cadrul trainingului : 

1. Particularităţi de căutare în bazele de date ştiinţifice. 

2. Selectarea resurselor electronice pentru cercetare ştiinţifică în domeniul “Istorie” 

3. Instalarea software-ului  Zotero și a conectorului Zotero cu browser-ul Chrome/Firefox; 

integrarea în  Word. 

4. Selectarea surselor de citare din baze științifice, Google Academic, Google Books sau din 

alte surse electronice. 

5. Crearea listelor bibliografice. 

6. Crearea referințelor într-un document Word. Schimbarea stilului de citare. 

7. Editarea trimiterii în text și generarea bibliografiei finale. 

8. Organizarea referințelor, exportul și importul colecțiilor din Zotero. 

Participanţii au manifestat un deosebit interes faţă de subiecte şi teme abordate în cadrul 

trainingului care au permis formarea unor abilități şi competenţe informaţionale noi în instruire, 

dezvoltare și cercetare. 

  

 


