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AlimentareEtapa I

Publicații o�ciale și materiale 
informative distribuite

Realizări:

Aprilie – decembrie 2014

Numărul bibliotecilor

Numărul bibliotecarilor instruiți

16

661

8632 ex.

Etapa II

Noiembrie 2016 – aprilie 2017

 

 

Publicații o�ciale și materiale 
informative distribuite

Plani�cări:

Numărul bibliotecilor

Numărul bibliotecarilor instruiți

12

400

4880 ex.

Etapele
de implementare 
a proiectului

Anenii NoiAnenii Noi

BasarabeascaBasarabeasca

Briceni

CahulCahul

CantemirCantemir

CalarasiCalarasi

BaltiBalti

ChisinauChisinau

TiraspolTiraspolTighinaTighina

CauseniCauseni
CimisliaCimislia

CriuleniCriuleni

Donduseni

Drochia

DubasariDubasari

MOLDOVAMOLDOVA

Edinet

FalestiFalesti

Floresti

Glodeni

HincestiHincesti IaloveniIaloveni

OrheiOrhei

Riscani

SingereiSingerei

Soroca

StraseniStraseni

SoldanestiSoldanesti

Stefan VodaStefan Voda

TaracliaTaraclia

TelenestiTelenesti

UngheniUngheni

RezinaRezina

Ocnita

NisporeniNisporeni

LeovaLeova
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Scopul proiectului 

Obiective

Crearea în cadrul bibliotecilor publice a unor  centre de 
informare în domeniul proprietății intelectuale (PI), care vor 
contribui la promovarea și diseminarea informațiilor în 
materie de PI în rândul populației și nivelului de cultură a 
societății în domeniu.

Sporirea rolului bibliotecilor ca punct de acces public 
la informaţii în domeniul PI.

Dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind 
sistemul național de protecție și respectare a 
drepturilor de PI.

Instruirea/școlarizarea bibliotecarilor în materie de PI, 
inclusiv  cu privire la sursele de informare în domeniu.

Asigurarea accesului online la sursele de informare 
digitale în domeniul PI.

Dezvoltarea unor servicii de consultanță și promovare 
a informațiilor în materie de PI.

Rezultate așteptate

Dotarea bibliotecilor cu materiale informative privind 
sistemul național de protecție și respectare a 
drepturilor de PI.

Instruirea/școlarizarea bibliotecarilor în materie de PI, 
inclusiv  cu privire la sursele de informare în domeniu.

Dezvoltarea serviciilor noi de consultanță privind 
utilizarea bazelor de date în domeniul PI.

Ministerul Culturii
Guvernul Republicii Moldova

Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova

Partenerii proiectului

Biblioteca - partener în promovarea 
proprietății intelectuale
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