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BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD:
PARCURS DE COLABORARE PROFESIONALĂ
Lucrarea reprezintă o sinteză a activităţilor profesionale în cadrul Filialei
Bibliotecilor de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în
perioada 2007-2015.
Traseul acestor două componente din activitatea Biblioteciii USARB capătă o
nouă relevanţă la 6 martie 2007, cînd la Biblioteca Știinţifică a Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți, are loc Adunarea generală şi atelierul profesional Să învăţăm
profesionalismul în Asociaţie la care s-au întrunit toţi bibliotecarii din municipiul Bălţi şi
au constituit o filială unică, preşedinte Elena Harconița, director BŞ USARB. Filiala nou
creată (cu sediul la Biblioteca universitară bălţeană) a integrat 134 de membrii din
diverse reţele ale municipiului: 72 bibliotecari universitari, 30 din bibliotecile publice,
26 din biblioteci şcolare, 4 biblioteci de colegiu şi 2 din şcoli profesionale.
Începînd cu această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere,
training-uri) sînt invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din
Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii,
şcoli profesionale) de învăţămînt din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi, pentru
care Biblioteca universitară deţine şi realizează funcţiile de Centru Biblioteconomic.
Conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.10 din 8 noiembrie
2002 BŞ USARB realizează funcţiile de Centru Biblioteconomic Departamental - pentru
bibliotecile şcolare din Nordul Republicii şi Teritorial conform Regulamentului de
organizare si funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional, aprobat la şedinţa
Colegiului Ministerului Culturii din 30 martie 2004. În anul 2004, în scopul îmbunătăţirii
situaţiei bibliotecilor şcolare, Ministerul Educaţiei deleghează responsabilităţile de-a
colecta şi sintetiza datele statistice Centrelor Biblioteconomice: Biblioteca Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, director Ecaterina Scherlet (mun. Chişinău şi 17
raioane); Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, director Elena
Harconiţa elena.harconita@mail.ru (mun. Bălţi şi 15 raioane).
Încadrat în Organigrama Bibliotecii, Centrul Biblioteconomic, realizează următoarele sarcini şi misiuni: sintetizarea şi promovarea experienţei pozitive, specifice activităţii bibliotecare; asigurarea organizatorică şi documentară a formării
profesionale (seminare, ateliere, training-uri); recepţionarea, analiza şi sinteza datelor
statistice privind activităţile bibliotecare; dări de seamă anuale ale bibliotecilor şcolare
din sistemul Ministerului Educaţiei din RM, inclusiv din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi;
cumularea (o dată la doi ani) statisticilor din raioanele de Sud şi Centru, prezentarea
datelor centralizate Ministerului Educaţiei, ABRM; coordonarea şi cooperarea activităţii
cu Ministerul Educaţiei şi Direcţiile de Învăţămînt Tineret şi Sport (DITS) în vederea
prezentării datelor statistice de către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare
Centrului Biblioteconomic – BŞ USARB; elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter
metodologic, bibliografic, informaţional şi statistic privind activitatea bibliotecilor
din reţea; realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare; editarea
sintezelor statistice; acordarea de sprijin metodic şi organizarea acţiunilor de asistenţă
practică.
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În anii 2005-2015 au fost realizate / prezentate în organele de resort zece
Rapoarte statistice privind activitatea bibliotecilor şcolare din RM. Rapoartele
centralizatoare sînt disponibile on-line pentru întreaga comunitate bibliotecară pe
situl Bibliotecii Ştiinţifice USARB, rubrica Centru Biblioteconomic http://libruniv.
usarb.md/profesional/centrul.htm şi pe blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt
din Nord. În baza rapoartelor statistice, analizîndu-se situaţia bibliotecilor şcolare, au
fost elaborate diverse studii, comunicări şi rapoarte, prezentate la
întruniri profesionale, publicate în reviste de specialitate: Buletinul
ABRM, Confluenţe bibliologice, Bibliouniversitas@ABRM.md, Limba
română : rev. de ştiinţă şi cultură filologică etc.
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport
statistic / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ;
Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. - coord. : E. Harconiţa ; red. :
D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu (cop./design).
– Bălţi, 2007. – 51 p. – ISBN 978-9975-50-007-4 ; http://tinread.usb.
md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_ statist.pdf.
Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova
: Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ;
tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. :
N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 114 p. : tab. – (Colecţia ABRM –
20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ; http://tinread.usb.md:8888/
tinread/fulltext/public_bibl/bibl_
În acest context la Conferinţa de diseminare a manifestării
aniversare „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru
toţi” din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI
BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, Filiala Bălţi a fost reorganizată în Filiala
Bibliotecilor din învăţămînt din nord (BIN). Membri: bibliotecari universitari, bibliotecari
de colegiu şi şcoli profesionale, bibliotecari şcolari deja din cele 15 raioane din Nord şi
municipiul Bălţi, responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile Generale
de învăţămînt.
Printre realizările Filialei se numără crearea Blogului BIN http://filialabrmbin.
blogspot.com/, crearea Bazei de date electronice a membrilor (cca 600), amplasată
pe site-ul Bibliotecii http://libruniv.usarb.md/abrm/BD_BIN_.xlsx, realizarea anchetei
„Directorul şi biblioteca şcolii”, lansarea bibliografiei Bibliotecarii şcolari, de colegii
şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi on-line, rubricii Biblioteci şcolare
în revista Confluenţe Bibliologice (http://libruniv.usb.md/), conturi şi pagini pe reţele
sociale Facebook, Google+, în cataloage internaţionale, biblioteci
deschise.
Activitatea Filialei şi-a găsit o amplă reflectare în lucrarea
editată către 20 de ani ai ABRM (Premiul Mare în Concursul Naţional
Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor
informării):
Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate
/ Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic
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; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50070-8
Scopul întrunirilor profesionale a vizat desfăşurarea unei activităţi bibliotecare
mai eficiente, înţelegerea şi orientarea în mediul profesional naţional şi internaţional,
cunoaşterea şi respectarea legislaţiei, standardelor şi normelor în vigoare şi promovarea
imaginii profesiei noastre în societatea informaţională şi a cunoaşterii.
Demersul de formare profesională şi metodologic al Filialei inserează peste 20
activităţi realizate în colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, Direcţiile
Generale de Invăţămînt, Tineret si Sport (DGITS), metodişti coordonatori ai DGITS,
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din 15 raioane din zona de nord şi mun.
Bălţi. Grup-ţintă: specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare
ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţământ şi bibliotecari şcolari din
raioanele de nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Faleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa,
Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti, Soroca, Teleneşti, Ungheni şi din municipiul Bălţi;
bibliotecari de colegii şi şcoli profesionale din mun.Bălţi.
Tematica întîlnirilor, axate pe modulele Actualizări în catalogare şi clasificare,
Informare, Tehnologii, Comunicare, Management a adus în discuţie: cadrul legislativ
naţional / instituţional; descrierea bibliografică conform Standardului Interstatal
GGOST 7.1 -2003; reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor
de informare; sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova; indicatori de performanţă,
statistici de bibliotecă, planificare; competenţe şi abilităţi de operare web 2.0;
marketing bibliotecar, tehnologii Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint, informaţii
de la reuniunile profesionale naţionale etc.
În ajutorul bibliotecarului au fost elaborate zeci de instrucţiuni, hărţi trasee,
ghiduri practice, tutoriale, disponibile şi în rubrica respectivă a blogului Filialei:
Metodica calculării indicatorilor de performanţă; Reguli pentru prezentarea referinţelor
bibliografice şi citarea resurselor de informare, Ghidul Licenţiatului; Metodologia de
colectare şi prezentare a statisticilor; Indicaţii metodice privind organizarea expoziţiilor
şi revistelor bibliografice; Crearea unui cont Google; Crearea Blogului în Blogger;
elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri /
flyere); elaborarea / completarea / procesarea unui chestionar on-line în Google Drive,
NOMENCLATOR-CADRU al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară
etc.
Fiecare participant a intrat în posesia seturilor de materiale cu mostre ale
descrierilor bibliografice, materiale promoţionale, resurse electronice în ajutorul
bibliotecarului. Pe parcurs au fost oferite donaţii de documente din partea Uniunii
Europene, Băncii Mondiale, CD a ONU, Biroul de Informare al Consiliului Europei,
Punctul de Informare NATO, Consiliul Mondial al Românilor, Revista Limba Română, nr.
11-12, Revista Universităţii de Stat „Alecu Russo” Sintagmele.
La şedinţe nu au lipsit nici expoziţiile atît cele tradiţionale cît şi on-line: Tendinţe
actuale în biblioteconomie şi ştiinţa informării; Bibliotecarul prin prisma secolelor;
Istoria cărţii și a bibliotecilor; Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în literatura naţională şi
universală; Dr. Hermina G. B. Anghelescu-biobibliografie, Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu
Russo”: oportunităţi moderne pentru utilizatori; Nume Mari în Catedrala Cărţii, Cărţi
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aniversare, Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale, Lunarul bibliotecilor
şcolare în lume.
Participanţii au ţinut discuţii în vederea soluționării problemelor stringente
din cadrul sistemului bibliotecilor, aducînd în atenţie rolul şi funcţia bibliotecarului
şcolar în creşterea calităţii procesului educational, au lansat propuneri pe marginea
redacţiilor Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare, Statutului /Regulamentului
Filialei, Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare. De asemenea,
au participat, la Zilele Literaturii Române, ediţia a II-a, desfăşurată în Universitate, la
care au fost prezenţi scriitori notorii: Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, Emil Brumaru, Ion
Mureşan, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtițchi, Vasile Ernu, Emilian Galaicu-Păun.
Asigurarea logistică a manifestărilor fost asigurată de Elena Harconiţa, directorul
Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru); Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.
ru); Elena Stratan, şef serviciu Cercetare (elena.stratan1@gmail.com), asistenţa tehnică:
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru); T. Prian, bibliotecar
principal (prian.tatyana@gmail.com); fotograf: Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing.
Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com).
Programul, comunicatul final, comunicările sînt disponibile pe site-ul, blog-ul
Filialei, rețelele sociale Facebook, Google+, Slideshare.
Arhitectura lucrării include: programul, comunicatul şi galeria de poze de la
fiecare eveniment.
Prin aceste întruniri s-a urmărit extinderea abilităților în domeniu, consolidarea
relațiilor, inclusiv a comunicării dintre Filială și membrii din comune, raioane, municipiu,
recrutarea și fidelizarea membrilor, dezvoltarea culturii instituționale, acceptarea
inovaţiei în bibliotecile din învăţămîntul preuniversitar, tentative de soluţionare a
informatizării bibliotecilor şcolare, promovarea, mediatizarea profesională, schimbul
de experienţă şi bune practici, transformarea bibliotecilor școlare în autentice
structuri infobibliotecare de susţinere eficientă a procesului de învăţămînt şi educaţie
preuniversitară.
Evaluînd activităţile derulate în acest parcurs, menţionăm drept o reuşită a
Filialei calitatea organizării, profesionalismul, implicarea gazdelor ospitaliere şi a
bibliotecarilor formatori care au oferit participanţilor un bun prilej să se simtă mai
realizaţi, mai puternici în nobila preocupare.
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
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6 martie
ADUNAREA GENERALĂ
ATELIERUL PROFESIONAL:
Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie
PROGRAM
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică
Str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

Stimaţi colegi,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, invită bibliotecarii
din bibliotecile publice şi de învăţămînt ale municipiului Bălţi la adunarea generală şi atelierul profesional a membrilor ABRM, Filiala Bălţi cu genericul : „Să
învăţăm profesionalismul în Asociaţie”, care se va desfăşura pe data de 6 martie
2007, ora 10.00.
Loc desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică
Moderator: Elena HARCONIŢĂ
10.00 -10.30
Inaugurarea reuniunii profesionale. Prezentarea participanţilor.
10.30 - 12.00
Prezentări /Comunicări informaţionale:
Filiala Bălţi a ABRM. Alegerea Consiliului de conducere.
Aprobarea Planului de activitate.
Anul Bibliologic 2006
Prezentarea paginii Web a ABRM
Buletinul ABRM (2005 – 2006)
Atestarea şi salarizarea cadrelor bibliotecare în anul 2007.
Înmînarea legitimaţiilor de membru al ABRM
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Modalităţi de instruire profesională la Bălţi.
Zinaida DOLINŢĂ, directoarea Bibliotecii Municipale Eugeniu Coşeriu
Prezentarea paginii Web a Bibliotecii Ştiinţifice a USB
Silvia CIOBANU, şef serviciu Săli de Lectură Bibliotec Ştiinţifică USARB
Centrul de Documentare al ONU şi a Comitetului Helsinki pentru drepturile
omului, filiala Bălţi
Valentina TOPALO, şef Centru de Documentare al ONU, CACP
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12.00 -12.30 Pauză
12.30 -13.30 Prezentări informaţional-aplicative:
Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice conform SR ISO 690 Referinţe
bibliografice. Conţinut, formă şi structură; Standard SR ISO 690 - 2: 2005;
Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părţi de
documente
Anişoara NAGHERNEAC, bibliotecar principal Biblioteca Ştiinţifică USARB
Descrierea bibliografică conform Standardului Interstatal GOST 7.1 -2003 “Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli
de aplicare”
Lina MIHALUŢĂ, şef serviciu Catalogare Clasificare, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova
Elena STRATAN, şef serviciu Studii şi cercetări, Biblioteca Ştiinţifică USARB
13.30 – 14.00
Discuţii, sinteze, intervenţii
Informaţii contact:
Elena HARCONIŢA, director, Biblioteca Ştiinţifică USARB, mun. Bălţi, tel. 2 33 62,
email: Harconita.Elena@usb.md
Elena STRATAN, şef serviciu Studii şi cercetări. Asistenţă de specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB, tel. 2 12 30,
e-mail: Stratan.Elena@usb.md
În sală expoziţia: Intrăril recente în biblioteca de specialitate.

COMUNICAT
La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo, în luna lui mărţişor
s-au adunat bibliotecarii din bibliotecile de toate tipurile ale municipiului Bălţi la
o întrunire profesională cu genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie.
Au participat 45 de bibliotecari; Lidia Gagim, specialist principal, Direcţia de Învăţămînt, responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare şi Lidia Noroc–Pînzaru,
specialist principal la Direcţia Cultură a Primăriei, responsabil de activitatea bibliotecilor publice.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea din
anul 1991 şi întotdeauna a urmărit scopul să atragă în rîndurile sale cît mai mulţi
bibliotecari pentru a fi mai bine auziţi în societate cu toate problemele ce se confruntă bibliotecile şi personalul acestora. Deşi statisticile afirmă că numărul total
de specialişti în domeniu este de 5 740, de la an la an se constată doar numai
1 500 membrii ai ABRM. Aşa precum nu erau incluşi bibliotecarii din învăţămînt
în statisticile pe ţară, la fel se întîmplă şi cu participarea lor la viaţa Asociaţiei.
Conform articolului 23 al Statutului ABRM, filialele pot fi constituite după criteriul
teritorial sau departamental. Dacă bibliotecile mari au devenit şi membrii colectivi
ai Asociaţiei, atunci bibliotecarii şcolari s-au unit în filiale doar în sectorul Rîşcani
şi Centru din Chişinău, oraşele Soroca şi Floreşti. În aşa fel, filialele cunoscute
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pînă acum se organizau mai mult după al doilea principiu, cel departamental.
Pînă în toamna anului 2006 şi la Bălţi activau două filiale conform apartenenţei
membrilor săi la o anumită reţea: a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo şi a Bibliotecii Municipale Eugeniu Coşeriu. Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar rămîneau în afara Asociaţiei. Conferinţa ABRM (3-4 octombrie
2006), apelul preşedintelui şi solicitarea informaţiilor privind activitatea filialelor,
a impulsionat decizia de a constitui o unică Filială a bibliotecarilor din Bălţi cu sediul la Biblioteca Universitară. Astfel, Filiala nou creată numără 134 de membri:
72 bibliotecari universitari, 30 - din bibliotecile publice, 26 - din bibliotecile şcolare, 4 – biblioteci de colegiu şi 2 din şcolile profesionale.
Invitaţi la această reuniune profesională, celor 45 de reprezentanţi ai bibliotecilor bălţene li s-a propus un program consistent structurat în două compartimente: comunicări şi informaţii utile pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale,
argumentarea participării la viaţa Asociaţiei, în partea a doua a urmat un seminar
cu prezentări aplicative în Power Point, difuzarea suportului didactic necesar, a
materialelor promoţionale şi donaţia a 50 titluri de cărţi în 165 ex. din colecţia de
schimb a Centrului de Documentare a ONU din Biblioteca Ştinţifică.
Preşedintele Filialei de Bălţi a ABRM, Elena Harconiţa, a vorbit despre necesitatea creării şi promovării Asociaţiei, a acestui agent al schimbării, porta-voce
a sistemului naţional de biblioteci, organizaţie prin care se influenţează factorii
de decizie în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de activitate a bibliotecilor şi bibliotecarilor din ţară. Cu ajutorul şi prin Asociaţie se face integrarea în comunitatea
globală bibliotecară, intrînd în relaţii directe cu IFLA şi organizaţiile similare din
alte ţări.
A fost trecută în revistă istoria creării Asociaţiei Bibliotecarilor în Moldova,
principiile generale pe care se constituie Asociaţia, atribuţiile şi scopurile ei,
realizările ABRM timp de 16 ani: organizarea a 4 congrese şi a conferinţelor
anuale, contribuţii la consolidarea rolului bibliotecilor în societate, instituirea Zilei
Bibliotecarului, majorarea salariilor, atestarea şi obţinerea gradelor de calificare.
Realizarea proiectelor de anvergură: SIBIMOL, EBSCO, Şcoala de Biblioteconomie, Memoria Moldovei, Biblioteca Naţională Numerică, Proiectul PULMAN ş.a.
Rămînînd membru ( cotizaţia anuală de 750 euro ) a Federaţiei Internaţionale a
Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare (IFLA), ABRM promovează documentele
internaţionale adoptate la congresele acesteia şi ideile care susţin că bibliotecile
sînt inima societăţii informaţionale, centre de educaţie şi cultură, parte a infrastructurii informaţionale a societăţii, ele asigură accesul liber la informaţii, sînt
producătoare de variate şi noi servicii.
Documentele de reglementare a activităţii bibliotecare, legi şi hotărîrî de guvern, instrucţiuni, viaţa Asociaţiei şi a filialelor ei, proiecte şi publicaţii ABRM cu
full-textele integrale, anunţuri şi informaţii pot fi vizualizate pe pagina web, care
pentru prima dată a fost lansată la conferinţa din octombrie anul trecut, iar în
cadrul acestei acţiuni a fost demonstrată participanţilor. Au fost trecute în revistă
publicaţiile periodice precum şi primele 2 cărţi din domeniu: manualul Accesul
persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, autor dr. Lidia Kulikovski,
directoarea Bibliotecaii Municipale B. P. Haşdeu şi Libertatea intelectuală şi accesul liber la informaţie, autor Irina Digodi, care-şi fac apariţia sub egida Asocia-
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ţiei. Anul 2005 a fost marcat prin apariţia primelor numere ale Buletinului ABRM,
editat de un colegiu de redacţie profesionist, care a dovedit o bună colaborare
cu autorii-bibliotecari, o consecvenţă rigidă prin continuarea apariţiilor în anii următori cu susţinerea Camerei Naţionale a Cărţii, Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Agrare. S-a vorbit despre periodicele de
specialitate, 25 titluri (din America, Romania, Rusia, Bielarusi), care se regăsesc
în colecţia respectivă a Bibliotecii – gazde, nefiind lipsă prestigioasele publicaţii
autohtone: Calendarul Naţional, Magazin Bibliologic, Gazeta Bibliotecarului, Info
Agrarius , Bibliopolis, Confluenţe Bibliologice.
Toate aceste surse sînt absolut necesare perfecţionării profesionale, în mod
special trebuie explorat conţinutul acestora în vederea pregătirii către atestarea
din anul curent, care cu siguranţă, va cuprinde şi bibliotecarii şcolari din municipiu, privaţi (prin producerea unei confuzii) de acest drept în anul trecut.
Despre unele modalităţi actuale de instruire a vorbit Zinaida Dolinţa, directoarea Bibliotecii Municipale Eugeniu Coşeriu, referindu-se la un şir de seminare
planificate de această bibliotecă şi la care sînt invitaţi doritorii din diverse biblioteci.
Membrilor ABRM li s-au înmînat Legitimaţiile şi s-a propus un program de activitate a Filialei pentru anul 2007: Indicatori de performanţă - suport important în
evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii (seminar - aprilie); Biblioteca
universitară: formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale (conferinţă –
mai); Conferinţa anuală a ABRM (octombrie); Obiective prioritare pentru anul
2008 (seminar – decembrie).
Pentru o mai bună cunoaştere şi colaborare, Silvia Ciobanu, şef serviciu, a
prezentat pagina web a Bibliotecii universitare, deschizînd fiecare opţiune, inclusiv catalogul on-line cu conexiune la biblioteca digitală.
Centrul de Documentare al ONU, reprezentat cu pasiune de către şeful lui,
dna Valentina Topalo, a invitat bibliotecarii la un partenierat durabil în beneficiul
utilizatorilor bibliotecilor şi a difuzat o seamă de materiale binevenite oricărei
colecţii.
Una din condiţiile fundamentale ale activităţii bibliotecare este cunoaşterea
şi respectarea legislaţiei, standardelor şi normelor în vigoare. Prezentările următoare au abordat subiecte importante în contextul schimbărilor ce s-au produs în biblioteconomie: Descrierea bibliograică conform Standardului Interstatal
GGOST 7.1-2003 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe
generale şi reguli de aplicare” (Lina Mihaluţă, şef serviciu Catalogare / Clasificare); Reguli de alcătuire a referinţelor bibliografice conform SR ISO 690 Referinţe
bibliografice. Conţinut, formă şi structură; Standard SR ISO 690-2:2005; Referinţe bibliografice . Partea 2: Documente electronice complete sau părţi de documente. (Anişoara Nagherneac, bibliotecar principal); Sistemul ISBN, ISSN, CIP
în Republica Moldova (Elena Stratan, sef serviciu Stuidii şi cercetări. Asistenţă
de specialitate).
Fiecare participant a intrat în posesia unui set de materiale cu mostre ale
descrierilor bibliografice, Ghidul Licenţiatului (BŞ a US „A. Russo”), materiale
promoţionale şi documente de la CD a ONU.
Bibliotecarii au apreciat pozitiv lucrările acestei întruniri, cele mai importante
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aspecte fiind informaţia referitoare la ABRM şi publicaţiile periodice, pagina web
a Asociaţiei şi a Bibliotecii universitare, CD a ONU, atestarea şi salarizarea, expoziţia „Dimensiuni spirituale„ şi evident, informaţiile privind aplicarea standardelor nominalizate. Pentru următoarele întruniri au fost solicitate temele: Cultura
lecturii copiilor, Cultura informaţională a beneficiarilor, Modalităţi de clasificare şi
schimbările CZU, Planificarea şi raportarea activităţii bibliotecii.
Considerăm absolut necesar să aducem o notă de mulţumire echipei de bibliotecari universitari, posesori ai gradului de calificare superior, care pe lîngă multiplele obligaţii şi funcţii cotidiene, au reuşit să promoveze o activitate de înaltă
ţinută profesională în beneficiul comunităţii bibliotecare din municipiul Bălţi.
Elena Harconiţa
directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat A. Russo

GALERIE FOTO
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25 aprilie

INAUGURAREA PUNCTULUI DE INFORMARE
AL BIROULUI CONSILIULUI EUROPEI.
DIFUZAREA DONAȚIEI BICE.
ATELIERUL PROFESIONAL:
Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii
şi promovării imaginii bibliotecii
PROGRAM

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică
Str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

Stimaţi colegi,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, invită
bibliotecarii din bibliotecile de învăţămînt şi publice ale municipiului, membri
ai ABRM, Filiala Bălţi la inaugurarea Oficiului de Informare a Consiliului Europei şi
atelierul profesional cu genericul : Indicatori de performanţă - suport important
în evaluarea activiităţţii şi promovării imaginii bibliotecii, care se va desfăşura pe
data de 25 aprilie 2007, ora 10.00.
Loc desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică

Moderatori: Elena HARCONIŢA
Dora CADUC
Elena STRATAN
10.00 - 10.15
Inaugurarea reuniunii profesionale. Prezentarea participanţilor.
Elena HARCONIŢA, directoarea BŞ a US „Alecu Russo”
10.15 - 11.00
Consiliul Europei - Republica Moldova: priorităţi pentru anul 2007
Lilia SNEGUREAC, directorul Biroului de Informare al Consiliului Europei
11.00 - 11.15
23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor
26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
Prezentare Valentina TOPALO, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
11.15 - 11.30
Studiu comparativ asupra statisticilor bibliotecilor şcolare din Republica
Moldova (2004-2006)
Elena HARCONIŢA, directoarea BŞ a US „Alecu Russo”
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11.30 - 11.45
Statistica bibliotecară. Standardul SR ISO 2789:1993 Informare şi documentare.
Statistica internaţională de bibliotecă. Evidenţa colecţiilor de bibliotecă:
Instrucţiune aprobată prin ordinul Ministerului Culturii nr.152 din 08.05.2003.
Dora CADUC, director adjunct, BŞ a US „Alecu Russo”
11.45 - 12.00
Importanţa indicatorilor statistici în planificarea activităţii Bibliotecii.
Prezentarea Programului de activitate al BŞU pentru anul 2007.
Elena STRATAN, şef serviciu Studii şi cercetări BŞ a US „Alecu Russo”
12.00 - 12.30
Pauză
12.30 - 12.50
Standardul ISO 11620: 2005 Informare şi Documentare. Indicatori de
performanţă pentru biblioteci.
Silvia CIOBANU, şef serviciu Săli de Lectură BŞ a USB „Alecu Russo”
13.00 – 13.10
Metodica calculării indicatorilor de performanţă în baza datelor statistice ale
Bibliotecii Universitare pentru anul 2006.
Dora CADUC, director adjunct, BŞ a US „Alecu Russo”
13.10 - 13.30
Evidenţa statistică în sistem automatizat: experienţa Bibliotecii Universitare
Elena CRISTIAN, şef serviciu Săli de Împrumut BŞ a US „Alecu Russo”
13.30 - 14.00
Discuţii, sinteze, intervenţii Expoziţii: Statistica de bibliotecă – reper al dezvoltării
serviciilor bibliotecare
Freamătul plăcut al Cărţii Rare (23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii şi a
Dreptului de Autor)
Totul începe de la o idee ( 26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale)
Vor fi oferite donaţii de documente din partea Biroului de Informare al Consiliului
Europei
Informaţii contact:
Elena HARCONIŢA, director, Biblioteca Ştiinţifică, mun. Bălţi, tel. 2 33 62,
email: Harconita.Elena@usb.md
Dora CADUC, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică, tel. 2 12 30,
email: Caduc.Dora@usb.md
Elena STRATAN, şef serviciu Studii şi cercetări. Asistenţă de specialitate,
tel. 2 12 30, e-mail: Stratan.Elena@usb.md

COMUNICAT
Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii
şi promovării imaginii bibliotecii
În conformitate cu agenda de activitate a Filialei Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor
din RM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi a organizat pe
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25 aprilie 2007 Atelierul profesional Indicatori de performanţă - suport important
în evaluarea activiităţii şi promovării imaginii bibliotecii. La atelier au participat 36
bibliotecari din bibliotecile de învăţămînt şi publice ale municipiului, membri ai ABRM
(filiala Bălţi) precum şi din bibliotecile de colegiu patronate din Nordul Moldovei. Moderatoarea atelierului Elena Stratan, şef serviciu Studii şi cercetări a venit cu o informaţie despre programul preconizat insistînd asupra actualităţii subiectului dat în
contextul edificării Societăţii Cunoaşterii, scopul atelierului fiind difuzarea cunoştinţelor şi abuilităţilor vis-a-vis de cadrul legislativ şi standardele de bibliotecă, suporturi
inerente unei activităţi de succes. A mai specificat că acţiunea de astăzi se înscrie cît
se poate de plenar în recenta agenda de sarcini a şedinţei ordinare a Consiliului Biblioteconomic Naţional, în cadrul căreia a fost creat un grup de lucru pe lîngă Comitetul
Tehnic nr 1 privind implementarea standardelor bibliotecare. În calitate de membru al
respectivului grup de lucru dna a menţionat că se va implica eficient în monitorizarea
activităţii precum şi difuzarea promptă a materialelor în domeniu membrilor Filialei
Bălţi.
Dora Caduc, director adjunct, în comunicarea Statistica bibliotecară. Standardul SR ISO 2789:1993 Informare şi documentare. Statistica internaţională de bibliotecă. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă a vorbit despre legislaţia
în vigoare referitor la statistica bibliotecară cu accentul pe Standardul nou ISO/FDIS
2789:2001 Statistica internaţională de bibliotecă care urmează să fie aprobat de către
Comitetul Tehnic nr.1 în timpul apropiat. Trecînd în revistă structura Standardului a
ţinut să reliefeze scopurile, schimbările, adăugirile, noile compartimente incluse etc.
Dumneaei s-a referit mai detaliat la capitolele de bază Termeni şi definiţii, Colectarea
datelor statistice explicînd unii termenii noi cum ar fi: document digital, carte electronică, sesiune Internet, vizită viruală, utilizator activ, acces, reţea, locuri, spaţii, staţii de lucru.
Capitolul şase Colectarea datelor statistice indică modalităţile de calcul al fiecărui element, susţinute de anexe reprezentative. În continuare dumneaei a prezentat Instrucţiunea Evidenţa colecţiilor de bibliotecă, document ce determină regulile generale
de evidenţă a documentelor indiferent de statutul bibliotecii şi structura colecţiilor.
Elena Stratan, şef serviciu Studii şi Cercetări în comunicarea Importanţa indicatorilor statistici în planificarea activităţii Bibliotecii. Prezentarea Programului de
activitate al BŞU pentru anul 2007 s-a referit la tipurile de planificare, modele de
scheme de planificare operaţională în instituţiile bibliotecare din Republică, scopurile şi avantajele planificării, tipurile de indicatori statistici tradiţionali şi noi. Conţinutul teoretic a fost susţinut de prezentarea Planului de activitate a Bibliotecii bălţene,
elucidîndu-se principalele compartimente, forma de plan, schema clasificării obiectivelor, indicatorii statistici, anexele. Dna a trecut în revistă obiectivele grupate după
domeniile de activitate a Bibliotecii care coincid cu cele 14 servicii/centre, s-a referit
mai detaliat la Programele specifice de activitate (Manifestări culturale şi promoţionale,
Programul perfecţionării profesionale, Şcoala Angajatului ), la anexele care servesc la
comprehensiunea şi realizarea planului înserînd Activitatea de cercetare, metodică, editorială, Planul de acţiuni EBSCO Publishing eIFL Direct, subiectele Consiliului Administrativ
şi Coordonator, Bugetul orelor lucru, Repartizarea orelor - lucru pe servicii Calcularea indicelui beneficiarului înscris etc.
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Silvia Ciobanu, şef serviciu Săli de Lectură a venit cu o prezentare detaliată a Standardului ISO 11 620: 2005 Informare şi Documentare. Indicatori de performanţă pentru
biblioteci menţionînd că scopul indicatorilor de performanţă este de a funcţiona ca instrument de evaluare a calităţii şi eficacităţii serviciilor prestate de bibliotecă. Prezentul Standard precizează condiţiile de aplicare a indicatorilor de performanţă pentru
biblioteci şi stabileşte un set de indicatori pentru uzul bibliotecilor de toate tipurile,
definitia standardizată a termenilor de bază pentru evaluarea performanţei în biblioteci (eficacitate, eficienţă, performanţă, indicator de performanţă, disponibilitate,
fiabilitate, indicator, misiune, obiectiv general, obiectiv operational, calitate, validitate etc.). În continuare doamna a elucidat avantajele mentinerii principalilor indicatori
statisitici vis-a-vis de evaluarea activitatii la un moment dat, stabilirea prioritatilor, realizarea controlului asupra indeplinirii obiectivelor, stabilirea compartimentelor in care
exista dificultati, luarea unor decizii, furnizarea de rapsunsuri la solicitari privind cu
activitatea institutiei etc.
Procedura calculării indicatorilor de performanţă a fost prezentată de D. Caduc
în comunicarea aplicativă Metodica calculării indicatorilor de performanţă în baza
datelor statistice ale Bibliotecii Universitare pentru anul 2006. Dna Caduc a oferit
răspuns la mai multe întrebări survenite pe parcurs la respectivul subiect explicînd
cu multă grijă calcularea fiecărui tip de indicator, specificînd că pentru a putea folosi
cît mai eficient resursele pe care le avem la dispoziţie, să justificăm bugetele, să luăm
decizii şi să facilităm planificarea este necesar să utilizăm indicatorii de performanţă. În
continuare s-a oprit la procedura de calcul la 17 cei mai reprezentativi indicatori (rata
de împrospătare a stocului, frecvenţă medie zilnică ponderată, vizite la bibliotecă, rata
de utilizare a documentelor, documente împrumutate, rata de ocupare a locurilor din
bibliotecă, titluri adăugate stocului, exemplare în stoc, exemplare adăugate stocului,
timp median necesar pentru prelucrarea documentelor etc.) Fiecare participant a primit în mapa didactică mostrele Metodica calculării indicatorilor de performanţă şi
Auditul BŞ US Alecu Russo, documente elaborate în cadrul seriei de fascicule editate de
Bibliotecă În ajutorul bibliotecarului.
Un model concret de evidenţa statistică în regim electronic a fost prezentat de
Elena Cristian şef serviciu Săli de Împrumut în comunicarea-aplicativă Evidenţa statistică în sistem automatizat - experienţa Bibliotecii Universitare bălţene. Participanţii au
putut urmări cum se face evidenţa statistică zilnică, lunară, trimestrială, anuală, la fel
şi tabelul general-cumulativ de statistica al Bibliotecii (situaţia la zi). Sistemul statistic
propriu este creat în aplicaţia EXCEL de Centrul Automatizare şi numără 45 indicatori,
grupaţi în 4 mari rubrici: cititori înscrişi, beneficiari, frecvenţe, documente împrumutate. Documentele împrumutate sînt clasificate după tipul documentului (ştiinţifică,
didactică, beletristică) categorie (seriale, aplicaţii, muzică tipărită, casete, disc, CD, AV,
Internet, Opac, Jurist, EBSCO, aplicaţii, procesare), pe limbi (română, rusă, ukraineană,
engleză, franceză, germană), pe domenii (0, 004, 1, 159,9, 2, 3, 33, 34, 37, 5, 6, 65, 7, 80,
82, 9). Dumneaei a mai menţionat că în formă automatizată acest raport reflectă ideal
activitatea Bibliotecii, ne indică răspunsuri imediate la diverse solicitări privind utlizarea serviciilor prestate, posibilitatea vizualizării pe ecran a tuturor datelor necesare,
ne oferă o gamă largă de afişare a diferitor legături între date, permite analiza/com-
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pararea indicatorilor din subdiviziuni, propune informaţii relevante pentru aprecierea
fiecărui sector de activitatea a bibliotecii, ţine la curent cu situaţia tranzacţiilor etc.
În cadrul atelierului au fost organizate expoziţiile: Statistica de bibliotecă – reper al
dezvoltării serviciilor bibliotecare; Freamătul plăcut al Cărţii Rare (23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor); Totul începe de la o idee (26 aprilie - Ziua
Mondială a Proprietăţii Intelectuale).
Participanţii au primit donaţii frumoase de documente din partea Biroului de Informare al Consiliului Europei şi Bibliotecii Ştiinţifice.

GALERIE FOTO

20

21

25 mai

PROMOVAREA CĂRŢII PENTRU COPII
VIS-A-VIS DE PARTICIPAREA LA CONGRESUL AL 30-LEA
MONDIAL AL IBBY ÎN CHINA ŞI LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE CARTE
PENTRU COPII DIN COREEA:
Conferința de diseminare a Claudiei Balaban, directorul general al Bibliotecii
Naţionale pentru copii „I. Creangă”, preşedinte al Secţiei Naţionale a Consiliului
Internaţional al Cărţii pentru copii şi tineret (IBBY) pe lîngă UNESCO
COMUNICAT
Pe 25 mai Clubul BiblioSpiritus al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a găzduit Conferinţa de diseminare a dnei Claudiei Balaban, director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, presedinta Sectiei Nationale a
Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) de pe lângă UNESCO cu
genericul „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea la Congresul al
30 - lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul Internaţional de carte pentru copii
din Coreea”.
Clubul bibliotecarilor universitari BiblioSpiritus, care a fost inaugurat la 27 mai 2004,
ţine să promoveze valorile şi tradiţiile bibliologice, propune dialoguri profesionale cu
personalităţi meritorii din comunitatea bibliotecară, încercînd să schimbe perspectivele
spirituale ale lumii bibliotecare, să redimensioneze imaginea Bibliotecii şi a Bibliotecarului în Mileniul III. Primul invitat al Clubului a fost cunoscutul bibliolog, poet, filosof şi
publicist, directorul Bibliotecii Naţionale dl Alexe Rău, lansîndu-şi impunătoarea operă cu
genericul „Există şi un Dumnezeu al Biblilogiei”.
La Conferinţă au participat bibliotecari universitari, ai Bibliotecii Municipale „E.Coşeriu”, bibliotecari şcolari, bibliotecari de colegii, şcoli polivalente, membri ai ABRM Filiala Bălţi, invitaţii: doamna Lidia Noroc-Pînzaru, şefa secţiei Cultură la Primăria mun.
Bălţi, doamna Zinaida Dolinţă, director al Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”,
doamna Ana Botezatu, şefa Bibliotecii pentru copii „Ion Creangă”.
În cuvîntul de deschidere dna Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice,
a trecut în revistă cîteva din realizărilre notorii ale binecunoscutei Claudia Balaban
care a prezentat biblioteconomia Moldovei la Conferinţele generale IFLA la Moscova,
Istambul, Copenhaga, Amsterdam; a iniţiat şi a organizat Congresul al 3-lea al Bibliotecarilor din Moldova, unde a prezentat raportul de bază „Biblioteca în societatea
modernă”; a promovat majorarea grilei de salarizare a bibliotecarilor, a organizat seminarul „Informatizarea bibliotecilor - imperativ al timpului”; promotoarea buletinului
metodic şi bibliografic „Cartea. Biblioteca. Cititorul”, Calendarului „Aniversări culturale”,
Almanahul „La Creangă”, Bibliografiei cărţii pentru copii, În ajutor programei de studiu,
dicţionarului biobibliografic „Scriitorii Moldovei în lectura copiilor şi adolescenţilor”;
biobibliografiilor: „Spiridon Vangheli”, „Grigore Vieru”, „Alexandru Cosmescu”, „Vasile Ro-
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manciuc” Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Claudia Partole. Primul preşedinte al
ABRM, preşedinte al Fundaţiei cărţii, organizatoarea a 11 ediţii ale Salonului Naţional
de Carte pentru copii, presedintele Sectiei Nationale a Consiliului Internaţional al Cărţii
pentru Copii şi Tineret (IBBY) de pe lîngă UNESCO, deţinătoare a distincţiilor de stat
Ordinul „Insigna de Onoare”, Lucrător Emerit al Culturii, Meritul cultural, Medalia „Mihai Eminescu” , Claudia Balaban continuă să promoveze cu o forţă inepuizabilă şi cu un
talent indiscutabil valorile naţionale, cartea, dreptul la lectură al copiilor.
În continuare Claudia Balaban a relatat despre participarea sa la Congresul al 30 lea Mondial al IBBY, China şi Festivalul Internaţional de carte pentru copii din Coreea.
Congresul al 30-lea Mondial al IBBY desfăşurat în Macau, China pe 20-24 septembrie
2006, cu genericul „Cartea pentru copii şi dezvoltarea socială”, i-a avut printre cei 322
delegaţi şi pe reprezentanţii RM: Eugenia Bejan, secretar al Secţiei IBBY, Alexei Cobîlneac, artist plastic, Tamara Pereteatcu, jurnalist. Pictorul Alexei Cobîlneac pentru
ilustraţiile la cartea Punguţa cu doi bani de Ion Creangă şi-a ridicat Diploma de Onoare
a IBBY 2006.
Graţie filmărilor, slide-urilor, toată asistenţa practic a efectuat o călătorie virtuală
în aceste ţări, a făcut cunoştinţă şi din obiceiurile, cultura şi felul de organizare a unor
astfel de activităţi de anvergură. Am simţit mîndria pentru bibliotecarii care au dus
imaginea Moldovei şi a cărţii în lume şi datorită lor imaginea tuturor bibliotecarilor
este îmbunătăţită. Salutăm aceste întîlniri în clubul nostru şi atît timtp cît avem astfel
de personalităţi în biblioteconomia naţională cred că este bine să proiectăm nişte
legături mai apropiate pentru eventuale discuţii, experienţe, întîlniri cu colegii de
breaslă mai tineri. Clubul BiblioSpiritus îşi deschide larg uşile pentru campania Să ne
cunoaştem personalităţile biblioteconomiei Moldovei. Vino şi spune.
Dna Claudia Balaban a venit la Bălţi şi în calitate de coordonator al Proiectului Naţional de promovare a lecturii şi cărţii „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură” care, după
cum a menţionat dna, va avea o dimensiune naţională prin promovarea scriitorilor,
pictorilor, traducătorilor, editurilor din RM în plan mondial, dotarea cu cărţi a bibliotecilor publice şi şcolare, colectarea cărţilor de la edituri etc. Conform Proiectului
în municipiul Bălţi se preconizează organizarea Salonului de carte cu participarea
editurilor, distribuitorilor de carte, scriitorilor, ilustratorilor, iar la Universitatea „Alecu
Russo” inaugurarea unei librării. Organizatorii proiectului: Sectia Natională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Primăria mun. Chişinău, Uniuni, societăţi, fundaţii
din RM etc,. În cadrul Proiectului Bibliotecile publice, şcolare au beneficiat de donaţii.
Aducem mulţumiri Claudiei Balaban pentru o întîlnire de suflet, informaţii consistente, implicaţii practice în promovarea cărţii pentru copii şi adulţi, dorindu-i mari
siccese în realizarea Proiectului „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură”, avînd toată
consideraţia şi sprijinul Filialei de Bălţi a ABRM.
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28 octombrie
REUNIUNEA PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA
DISEMINĂRII INFORMAŢIILOR DE LA:
Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” din 14 octombrie şi
Conferinţa Anuală a ABRM
„Provocări pentru profesionişti în era informaţiei” din 15-17 octombrie.
PROGRAM
Asociaţia Bibliorecarilor din Republica Moldova, Filiala Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”
Str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

28 octombrie 2009, miercuri
Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la întrunirile profesionale:
Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” din 14 octombrie
Conferinţa Anuală a ABRM din 15-17 octombrie
Secţiunea Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale
Atelierul profesional „ Măsurători statistici şi indicatori de performanţă în
gestiunea bibliotecilor”
Grup ţintă: Bibliotecarii din bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale ale
municipiului Bălţi
Loc desfăşurare: str. Puşkin 38, Bălţi, Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „A. Russo”, Sala de Conferinţe, et. 2
Moderatori: Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN
Comunicări
9.00 – 9.15
Informaţii / comunicat de la Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica
Moldova”, 14 octombrie 2009 (Chişinău, USM). DECLARAŢIA Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie,
aprobat la 16 octombrie 2009 la Conferinţa Anuală a ABRM
Elena HARCONIŢA, Preşedintele Filialei Bălţi ABRM, directoarea BŞ USB „Alecu
Russo”
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
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10.15
Conferinţa Anuală a ABRM din 15-17 octombrie, informaţii de la secţiuni,
ateliere, şedinţa în plen.
Elena HARCONIŢA, director BŞ USB „Alecu Russo”
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USB „Alecu Russo”
Elena STRATAN, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
Valentina TOPALO, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
10.15 – 10.30
Standardul Internaţional ISO 2789:2009 „Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă”: prezentare
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USB „Alecu Russo”
10.30 – 10.45
Aplicarea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea activităţilor
infobibliotecare
Ludmila RAILEAN, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
10.45 – 11.00
Noi publicaţii de specialitate: prezentare
Elena STRATAN, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
11.00 – 11.30
Prezentarea paginilor Web: a ABRM, a Bibliotecii Ştiinţifice USB
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ USB „Alecu Russo”
11.30 – 12.00
Înmînarea certificatelor
Participanţii vor primi suporturi educaţionale: extrase din Standardul Internaţional
ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”, material
aplicativ de calculare a indicatorilor de performanţă, textele comunicărilor, ghiduri,
materiale promoţionale, etc.
Relaţii contact:
Elena Harconiţa: harconita.elena@usb.md; elena.harconita@mail.ru, tel. 23362
Lina Mihaluţa: mihaluta.aculina@usb.md; aculina12@mail.ru, tel. 21230
Elena Stratan: stratan.elena@usb.md, tel. 21230
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COMUNICAT
Pe 28 octombrie, la Biblioteca Ştiinţifică a US Alecu Russo din Bălţi, în cadrul Filialei
Bălţi a ABRM, s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu bibliotecarii din bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale din municipiu privind diseminarea informaţiilor de la întrunirile
profesionale: Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” din 14 octombrie şi
Conferinţa Anuală a ABRM Provocări pentru profesionişti în era informaţiei din 15-17
octombrie.
În cuvîntul de deschidere, Lina Mihaluţa, director adjunct a Bibliotecii, moderatoarea acţiunii a accentuat importanţa acestor întruniri pentru desfăşurarea unei activităţi bibliotecare mai eficiente, înţelegerea şi orientarea în mediul profesional naţional
şi internaţional, promovarea imaginii profesiei noastre în societatea informaţională şi
a cunoaşterii.
Pe marginea programului, cu informaţii, relatări, prezentări în PowerPoint de la lucrările mesei rotunde şi a conferinţei (secţiuni, comisii, ateliere, seminare, şedinţa în
plen) s-au produs bibliotecarii: Lina Mihaluţa, Elena Stratan, Valentina Topalo, Silvia
Ciobanu.
Întîlnirea a continuat cu Atelierul profesional „Măsurători statistici şi indicatori de
performanţă în gestiunea bibliotecilor”, desfăşurat în cadrul secţiunii „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”. Programul Atelierului a inclus: prezentarea Standardului
Internaţional ISO 2789: 2009 „Informare şi documentare. Statistici internaţionale de
bibliotecă”, tradus de către grupul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de
Stat „A. Russo”, în componenţa: Aurelia Anghel, Elena Scurtu, Larica Roşca, Lucia Zadiraico, coordonator E. Harconiţa, director (Lina Mihaluţa, membru al CT nr.1 Biblioteconomie. Informare. Documentare, participantă la elaborarea standardului); comunicarea Aplicarea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea activităţilor infobibliotecare
(Ludmila Railean, şef serviciu); trecerea în revistă a noilor publicaţii de specialitate (E.
Stratan); prezentarea paginilor Web a ABRM şi a Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu Russo
(S. Ciobanu).
Participanţilor le-au fost înmînate certificate şi suporturi educaţionale: Standardul
Internaţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă” (capitolul 1-3), material aplicativ de calculare a indicatorilor de performanţă,
textele comunicărilor, Ghidul Utilizatorului Bibliotecii Ştiinţifice, cărţi, reviste, materiale promoţionale oferite de CD a ONU.
GALERIE FOTO
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1 decembrie
METODOLOGIA DE COLECTARE
ŞI PREZENTARE A STATISTICILOR
ÎN BAZA STANDARDULUI
Statistici internaţionale de bibliotecă,
ISO 2789:2009: atelier profesional.
PROGRAM
Biblioteca Ştiinţifică a Universitărţii de Stat „ Alecu Russo”
Asociaţia Bibliotecarilor din RM, Filiala Bălţi
Str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

1 decembrie 2009, marţi
Atelierul profesional : Metodologia de colectare şi prezentare a statisticilor în baza
Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă, ISO 2789:2009
Grup ţintă: Responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale
raionale / municipale de învăţămînt
Loc desfăşurare: Sala de Conferinţe (et.2), Biblioteca Ştiinţifică, Bălţi, str. Puşkin, 38,
Moderatori: Elena HARCONIŢĂ, director
Lina MIHALUŢA, director adjunct
Elena STRATAN, şef serviciu
10.00 – 13.00
Mesaj de salut: Elena HARCONIŢA, directoarea BŞ USB „Alecu Russo”, Preşedintele
Filialei Bălţi ABRM.
Prezentarea participanţilor.
ABRM în susţinerea bibliotecilor şcolare: Informaţie despre Conferinţa anuală a
ABRM, 15-16 octombrie , 2009
Declaraţia Conferinţei ABRM.
Mesaje de răspuns la Declaraţie din partea Ministerului Educaţiei şi Ministerului
Culturii.
Rapoartele statistice privind bibliotecile şcolare, 2008 : sinteză succintă.
Elena HARCONIŢA, director BŞ USB „ Alecu Russo”
Standardul Naţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici
internaţionale
de bibliotecă”
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USB „ Alecu Russo”
Colectarea şi completarea indicilor statistici pentru Forma 6C.
Completarea tabelelor centralizatoare pe municipiu / raioane.
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Elena STRATAN, şef serviciu BŞ USB „ Alecu Russo”
Difuzarea Formularului 6C, materialelor informaţionale şi promoţionale.
Întrebări. Discuţii.
Relaţii contact:
Elena Harconiţa, harconita.elena@usb.md; elena.harconita@mail.ru, tel. 2 33 62
Lina Mihaluţa, mihaluta.aculina@usb.md; aculina12@mail.ru, tel. 2 12 30
Elena Stratan, stratan.elena@usb.md, tel. 2 12 30
COMUNICAT
Biblioteca Ştiinţifică a Universitărţii de Stat „ Alecu Russo”, Filiala Bălţi a ABRM a desfăşurat pe 1 decembrie 2009 Atelierul profesional Metodologia de colectare şi prezentare a datelor statistice în baza Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă destinat specialiştilor principali, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare
din cadrul Direcţiilor de învăţămînt municipal / raionale din Nordul Republicii.
Moderatori: Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, director adjunct, Elena Stratan, şef serviciu.
Programul atelierului a inclus: mesajul de salut al Preşedintele Filialei Bălţi ABRM, Elena Harconiţa, directoarea BŞ USB „Alecu Russo”; prezentarea participanţilor; informaţii
cu genericul ABRM în susţinerea bibliotecilor şcolare privind Conferinţa anuală a ABRM
(5-16 octombrie, 2009), Declaraţia Conferinţei ABRM, mesaje de răspuns la Declaraţia
Conferinţei anuale a ABRM (15-16 octombrie, 2009) din partea Ministerului Educaţiei
şi Ministerului Culturii, Rapoartele statistice privind bibliotecile şcolare, 2008: sinteză
succintă (formator Elena Harconiţa). Au urmat comunicările informaţional-aplicative:
Standardul Naţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă” (formator Lina Mihaluţa); Colectarea şi completarea indicilor statistici
pentru Forma 6C. Completarea tabelelor centralizatoare pe municipiu / raioane (formator Elena Stratan), prezentarea paginilor Web a ABRM şi Bibliotecii Ştiinţifice a US
Alecu Russo (Lina Mihaluţa).
Participanţii au primit Formularul 6C, materiale informaţionale şi promoţionale.
Atelierul a continuat cu discuţii şi propuneri pe marginea redacţiilor Regulamentului
de atestare a cadrelor bibliotecare.
La finele întrunirii s-au răspuns la cele mai stringente întrebări, evidenţiindu-se importanţa subiectelor abordate precum şi determinarea temelor pentru noi acţiuni de
instruire în cadrul Filialei şi a Centrului Biblioteconomic.
Relaţii contact: Elena Harconiţa, harconita.elena@usb.md; elena.harconita@mail.ru,
tel. 2 33 62; Lina Mihaluţa, mihaluta.aculina@usb.md; aculina12@mail.ru, tel. 2 12 30;
Elena Stratan, stratan.elena@usb.md, tel. 2 12 30
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7 decembrie
Atelierul profesional
INSTRUIRE PENTRU CULTURA INFORMAŢIEI
ŞI PROFESIONALIZAREA BIBLIOTECARULUI ŞCOLAR

PROGRAM
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Centru Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

7 decembrie 2010
Atelierul profesional
Instruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar
Grup ţintă: specialişti principali, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai
Direcţiilor generale raionale/municipale învăţământ din Nordul Republicii Moldova şi
mun. Bălţi, bibliotecari şcolari
Loc desfăşurare:
str. Puşkin 38, Bălţi, Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.
Russo”, Sala de Conferinţe, et. 2
10.00 - 10.15
Înregistrarea participanţilor
10.15 - 12.30
Mesaj de salut şi diseminarea informaţiilor de la Conferinţa anuală ABRM şi alte
reuniuni profesionale desfăşurate în anul 2010
Elena HARCONIŢA, director BŞ USB „Alecu Russo”
Modulul I Actualizări în catalogare şi clasificare
Standardul interstatal GOST 7.1.03 - “Înregistrarea bibliografică. Descrierea
bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USB „Alecu Russo”
Ana NAGHERNEAC, bibliotecarprincipal serviciul Documentare / Informare
Bibliografică BŞ USB „Alecu Russo”
Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere în baza standardelor SR ISO
690 Documentare. Referinţe bibliografice. Conţinut. Formă şi structură.
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal serviciul Documentare / Informare
Bibliografică BŞ USB „Alecu Russo”

36

Procesul de cutterizare
Rodica CAZACU, bibliotecar serviciul Catalogare/Indexare BŞ USB „ Alecu Russo”
12.30 - 13.00
Pauza de cafea
13.00 - 13.45
Modulul II Tehnologii
Competenţe şi abilităţi de operare web 2.0:

Internet/ baze de date/ resurse educaţionale

Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor
Renata TONCOGLAZ, bibliotecar Mediatecă BŞ USB „ Alecu Russo”

Bloguri/ reţele de socializare online (Facebook, Twitter, YouTube, Slideshare etc.)
Artiom CEBOTARI, şef serviciu Informatizare BŞ USB „ Alecu Russo”
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate BŞ USB „ Alecu Russo”
13.45 - 14.30
Modulul III Comunicare
Marketingul bibliotecar în promovarea imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului
Vizibilitatea bibliotecii: expoziţii tradiţionale şi interactive de documente; reviste
bibliografice; lansări de carte, discuţii
Metodologia de organizare a expoziţiilor
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale,
CD ONU BŞ USB „ Alecu Russo”
Harta - traseu de organizare/prezentare a revistei bibliografice
Varvara GANEA, bibliotecar principal, serviciul Documentare / Informare
Bibliografică BŞ USB „ Alecu Russo

Elaborarea materialului promoţional (afiş, pliant etc.)

Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială
BŞ USB „ Alecu Russo

14.30-15.00
Planificare 201. Raport 2010

Elena HARCONIŢA, director BŞ USB „ Alecu Russo

15.00-15.15
Înmînarea certificatelor
În sală este organizată expoziţia de documente Achiziţii recente în domeniul
biblioteconomic
Derularea videofilmului Biblioteca Universităţii bălţene la 65 ani
În Mapa participanţilor vor fi oferite următoarele materiale :
Tabele de autori
Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic
Mostre de descriere bibliografică
Resurse electronice în ajutorul bibliotecarului şcolar
Indicaţii metodice privind organizarea expoziţiilor şi revistelor bibliografice
Formularul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare
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Buletinul InfoStand biblioteconomic
Revista Confluenţe Bibliologice
Cărţi şi reviste, materiale promoţionale de la CD ONU, Punctul de Informare al
Consiliului Europei, Punctul de Informare NATO.
Detalii: tel 0231 2 33 62 elena.harconita@mail.ru
0231 2 12 30 aculina12@mail.ru
0231 2 12 30 stratan.elena@mail.ru

COMUNICAT
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor
din R. Moldova, Filiala Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Centru Biblioteconomic
Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu Russo”;
Lina Mihaluţa, director-adjunct, US „Alecu Russo”
Cuvinte de salut: Maria Şleahtiţchi, prorector pentru pentru activitatea ştiinţifică,
preşedintele Consiliului bibliotecar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Elena
Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”
Participanţi: 30 de persoane, specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţământ şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord: Briceni, Donduşeni, Edineţ, Drochia, Faleşti, Floreşti,
Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti, Soroca, Teleneşti, Ungheni şi din
municipiul Bălţi; reprezentanţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo”, bibliotecari universitari.
Subiecte abordate:
Diseminarea informaţiilor de la Conferinţa anuală ABRM şi alte reuniuni profesionale desfăşurate în anul 2010.
Au fost prezentate 12 comunicări info-aplicative în cadrul a 3 module Actualizări în
catalogare şi clasificare, Tehnologii, Comunicare cu următoarea tematică:
Prezentarea Standardului interstatal GOST 7.1.03 - “Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire;
Prezentarea referinţelor şi a citărilor din alte opere în baza standardelor SR ISO 690
Documentare. Referinţe bibliografice. Conţinut. Formă şi structură;
Procesul de cutterizare;
Competenţe şi abilităţi de operare web 2.0: Internet/ baze de date/ resurse educaţionale, bloguri/ reţele de socializare online (Facebook, Twitter, YouTube, Slideshare
etc.);
Marketingul bibliotecar în promovarea imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului;
Vizibilitatea bibliotecii: Metodologia de organizare a expoziţiilor, Harta - traseu de
organizare/prezentare a revistei bibliografice, elaborarea materialului promoţional
(afiş, pliant etc.)
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Prezentări expoziţii: La expoziţii au fost prezentate publicaţiile periodice din domeniul biblioteconomiei, materialele Conferinţei Anuale ABRM din 11-12 noiembrie,
Clubului BiblioArtis etc.
Suportul educaţional: Tabele de autori; Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic; Mostre de descriere bibliografică; Resurse electronice
în ajutorul bibliotecarului şcolar; Indicaţii metodice privind organizarea expoziţiilor/
revistelor bibliografice / materialului promoţional; Formularul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare; Buletinul InfoStand biblioteconomic; Revista Bibliotecii Confluenţe
Bibliologice; Revista Universităţii Sintagmele; prospectul Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi; Cărţi şi reviste, materiale promoţionale de la CD ONU, Punctul de Informare al Consiliului Europei, Punctul de Informare NATO.
Formatori: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan, Valentina Topalo, Varvara Ganea, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu, Artiom Cebotari, Ana Nagherneac, Rodica
Cazacu, Renata Toncoglaz.
Elena Harconiţa,
Directorul Bibliotecii Ştiinţifice

GALERIE FOTO
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11 aprilie
CONFERINŢA
„NECESITĂŢILE INFORMAŢIONALE ALE UTILIZATORILOR DE BIBLIOTECI”
ŞI „CULTURA INFORMAŢIONALĂ: implicarea bibliotecilor”,
susţinută de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School
of Library&Information Science Wayne State University Detroit, Michigan
COMUNICAT
Conferinţa „Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci” şi „Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, susţinută de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School of Library &Information Science Wayne State University Detroit, Michigan
Participanţi: 100 de persoane: 40 biblioteciari universitari, 10 bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale, 8 specialişti principali, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare de la Direcţiile generale raionale/municipale de învăţămînt din Nordul
Republicii Moldova, 25 bibliotecari şcolari, 17 bibliotecari publici din zona de Nord a
Republicii Moldova.
Loc desfăşurare: Sala de Lectură Ştiinţe Filologice
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Deschiderea conferinţei: În alocuţiunea de deschidere Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii a remarcat importanţa subiectelor abordate de Dna Dr. Hermina Anghelescu în contextul dezvoltării rapide a serviciilor electronice. Mesajul directoarei a
fost însoţit de derularea slideurilor cu secvenţe biografice şi bibliografice ale Dnei Dr.
Hermina Anghelescu, precum şi a activităţilor de modernizare a Bibliotecii Universitare în urma cunoaşterii experienţelor americane, vizitelor şi seminarelor promovate
de specialiştii domeniului: Hermina Anghelescu (2001), Grant Harris (2003), Inaugurarea Centrului de Documentare a ONU, Sorin Tejno, Coordonator Rezident al ONU în
Moldova, (2001); vizita dnei Dana Loytvid, Biblioteca ONU „Dag Hammarskjold” a ONU
(2003), Doamna Melanie Marlett directorul Băncii Mondiale în Moldova; deschiderea
colecţiei Băncii Mondiale (2008), vizitele ambasadorilor SUA la Bibliotecă ş.a.; deschiderea serviciului de Referinţe Bibliografice, a Mediatecii, lansarea Paginii Web cu Catalogul electronic, Biblioteca Digitală, cu multe şi variate oportunităţi pentru utilizatori.
Mesaje de salut: Din partea rectoratului cu mesajul de salut a intervenit dr. Maria Şleahtiţchi, prorector pentru ştiinţă, preşedintele Consiliului Ştiinţific Bibliotecar,
care a relevat importanţa instituţiei infobibliotecare, bibliotecile fiind indispensabile
învăţămîntului, cercetării, accentuînd faptul că bibliotecile şi cartea sînt entităţile unei
culturi şi profesiunea de credinţă nu se poate considera deplină fără bibliotecă. Bibliotecarii însufleţesc spaţiul prin activităţi creative, pasiune şi promovarea cărţii utilizatorului.
Derularea Conferinţei: Conferinţa Dnei Hermina Anghelescu a fost consacrată
educării culturii informaţiei, Biblioteca Universitară a relatat despre propria experienţă
în acest sens: preocupări în domeniu din anul 1968; începînd cu anul 2003 cursul
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Bazele Culturii Informaţiei este integrat în cursul universitar Tehnologii Informaţionale şi
Comunicaţionale în calitate de Primul Modul. Biblioteca a editat în cadrul colecţiei Cultura informaţiei manualul Bazele Culturii Informaţiei, Curriculumul, ghidul Prezentarea
referinţelor bibliografice utilizate în cercetare, Ghidul Utilizatorului ş.a
Expoziţii: Tendinţe actuale în biblioteconomie şi ştiinţa informării (cărţi, articole dedicate culturii informaţiei) on-line: Prezentări Dr. Hermina G. B. Anghelescu - biobibliografie, Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo”: oportunităţi moderne pentru utilizatori.

GALERIE FOTO
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18 mai
CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL:
Sugestii, Opinii, Necesităţi,
Dificultăţi actuale: seminar

PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICI MOLDOVA
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN R. MOLDOVA, FILIALA BĂLŢI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

Anul 2011 – Anul Utilizatorului 2.0
Anul Promovării Manifestului IFLA Pentru Statistica de Bibliotecă
Aniversarea a 20 de ani de la constituirea ABRM
13.00 Cadrul legislativ Naţional / Instituţional
Elena HARCONIŢA , directorul BŞ a US „Alecu Russo”
13.35
Cadrul legislativ Internaţional al bibliotecilor şcolare şi de colegiu
Lina MIHALUŢA, director-adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Elena STRATAN, șef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
13.50
Lansarea publicaţiei: Biblioteca Ştiinţifică: Cadru de reglementare
Colecţia Biblioteci Şcolare din Republica Moldova: rapoarte statistice
Elena HARCONIŢA, directorul BŞ a US „Alecu Russo”
Lina MIHALUŢA, director-adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Elena STRATAN, șef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
14.00
Informaţii privind inaugurarea Centrului de Informare al Uniunii Europene în
Biblioteca Ştiinţifică cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica
Moldova.
Valentina TOPALO, șef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
14.15
23 Aprilie - Ziua Bibliotecarului în R. Moldova: prezentări în Power Point
Bibliotecarul prin prisma secolelor
Gherda PALII , bibliotecar BŞ a US „Alecu Russo”
Istoria cărţii și a bibliotecilor
Marina MAGHER, bibliotecar BŞ a US „Alecu Russo”
Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în literatura naţională şi universală
Dorina Cosumov, bibliotecar BŞ a US „Alecu Russo”
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Expoziția: Cadrul legislativ pentru bibliotecile din Republica Moldova
Lina Mihaluţa, director-adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Elena Stratan, șef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
sala de Conferinţe, et.2
TeleInformații: Inaugurarea EUi la Biblioteca Ştiinţifică.
Silvia CIOBANU, șef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
hol, parter
Portofoliul: Documente din partea Uniunii Europene, NATO, CD a ONU, ghidul
Bibliotecii Ştiinţifice, materiale promoţionale, prezentările imprimate pe hîrtie.
Loc desfășurare: sala de Conferințe, et.2
Echipa de organizare:
Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii - elena.harconita@mail.ru, tel./fax:
(0231)23362
Lina MIHALUȚA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Elena STRATAN, șef serviciu - elena.stratan1@gmail.com
Valentina TOPALO, șef serviciu - valeandrew@gmail.com
Silvia CIOBANU, șef serviciu - silvia_ciobanu@mail.ru
COMUNICAT
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Bălţi a Asociaţiei
Bibliotecarilor din R. Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
- Centru Biblioteconomic
Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu Russo”; Lina
Mihaluţa, director-adjunct, US „Alecu Russo”
Au participat: specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare
ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţămînt şi bibliotecari şcolari din
zona de nord a Republicii Moldova, bibliotecari de colegiu, din municipiul Bălţi.
Subiecte abordate: Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova. Felicitări din partea
conducerii statului pentru bibliotecari cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Marian Lupu,
Președintele Parlamentului, Președinte interimar al Republicii Moldova, Mihail Şleahtiţchi, Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova.
Cadrul legislativ Naţional / Instituţional - Elena Harconiţa.
Cadrul legislativ Internaţional al bibliotecilor şcolare şi de colegiu - Lina Mihaluţa,
Elena Stratan.
Informaţii privind inaugurarea Centrului de Informare al Uniunii Europene în
Biblioteca Ştiinţifică cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica
Moldova - Valentina TOPALO.
23 Aprilie - Ziua Bibliotecarului în R. Moldova: Comunicări în Power Point: Bibliotecarul prin prisma secolelor - Gherda Palii Istoria cărţii şi a bibliotecilor - Marina Magher
Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în literatura naţională şi universală - Dorina Cosumov.
Bibliotecarii invitaţi, inclusiv de la Biblioteca publică municipală „E. Coşeriu”, au parti-
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cipat, de asemenea, la Zilele Literaturii Române, ediţia a II-a, desfăşurată în Universitate,
la care au fost prezenţi scriitori notorii: Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, Emil Brumaru, Ion
Mureşan, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtițchi, Vasile Ernu, Emilian Galaicu-Păun.
Lansări
Lansarea publicaţiei: Biblioteca Ştiinţifică: Cadru de reglementare, Colecţia Biblioteci
Şcolare din Republica Moldova: rapoarte statistice - Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena
Stratan
Expoziţia: Cadrul legislativ pentru bibliotecile din Republica Moldova
TeleInformaţii: Inaugurarea EUi la Biblioteca Ştiinţifică
Portofoliul: Documentele Uniunii Europene, NATO, CD a ONU, ghidul Bibliotecii
Ştiinţifice, materiale promoţionale, prezentările imprimate pe hîrtie.
Loc desfăşurare: sala de Conferinţe, et.2
GALERIE FOTO
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15 decembrie
Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare
„Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare,
inovare şi informaţie pentru toţi”
din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea
ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007
(PowerPoint) în prezentarea comunicărilor”

PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICI MOLDOVA
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN R. MOLDOVA, FILIALA BĂLŢI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare
„Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru
toţi” din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea
ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Atelierul profesional
„Utilizarea Office 2007 (Power Point) în prezentarea comunicărilor”
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova.
Data şi locul desfăşurării: joi, 15 decembrie, 2011, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.
Moderatori: Elena HARCONIŢĂ, director; Lina MIHALUŢA, director adjunct
Secretar: Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate.
Înregistrarea participanţilor: 10.00 - 10.15
Mesaj de salut
Dr. habil. prof. univ. Gheorghe POPA, rectorul Universităţii
Comunicări: 10.30 - 12.00
Manifestarea aniversară „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare
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şi informaţie pentru toţi”: informaţii de la secţiuni, ateliere, comisii, şedinţa în plen.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp
Conferinţa „Dezvoltarea şi susţinerea Asociaţiei bibliotecarilor din Carolina de
Nord prin voluntariat şi leadership”
Secţiunea „Biblioteci Universitare” şi „Biblioteci Specializate”. Sesiune de comunicări
„Biblioteca universitară: creativitate şi inovaţie în organizarea şi diseminarea
informaţiei”
Elena HARCONIŢA, director BŞ a US „Alecu Russo”
Secţiunea „Biblioteci de Colegii şi Şcoli Profesionale”. Atelier profesional „Bibliotecile
din învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate: actualitate, probleme,
soluţii, perspective”
Comisia „Formare profesională continuă. Etică şi Deontologie”. Atelier „Formarea
profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci”
Elena STRATAN, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Secţiunea „Biblioteci scolare”. Atelier profesional „Biblioteca şcolară: provocări şi
exigenţe moderne”
Elena COCIURCA, specialist responsabil de biblioteci şcolare DGITS or. Soroca
Comisia „Cultura Informaţiei”. Atelier profesional „Cultura informaţiei: proiecte si
activităţi de succes în biblioteci”
Natalia CULICOV, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Comisia „Informatizare si tehnologii informaţionale”. Sesiune de comunicări:
„Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare”
Valentina TOPALO, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Comisia „Catalogare şi Indexare”. Atelier profesional „Catalogarea documentelor:
cazuri dificile”
Lina MIHALUŢA director adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Prezentarea lucrărilor editate în Colecţia ABRM - 20 de ani: Catalogul bibliotecilor
universitare şi specializate din RM; Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării: anii 2004-2010; Bibliotecile
şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010; ABRM - Filiala Bălţi la 20
de ani de activitate; ABRM - 20 de ani; Ghidul bibliotecarului şcolar.
Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN, Silvia CIOBANU BŞ a US „Alecu Russo”
Limba Română: Revistă de ştiinţă şi cultură filologică - în fiecare Bibliotecă
Şcolară
Diana VRABIE, conf. univ., dr., Catedra de Literatură română şi universală,
membru al redacţiei revistei Limba Română
Planificarea activităţi Filialei ABRM, Centrului Biblioteconomic, Zona de Nord pe
anul 2012
Elena HARCONIŢA, Preşedintele Filialei ABRM, Centrului Biblioteconomic
Pauză de cafea: 12.00-12.30
Modulul Tehnologii: 12.30-13.45
Utilizarea Office 2007 (Power Point) pentru realizarea comunicărilor de succes
Formatori: Silvia CIOBANU, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN
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Prezentarea tutorialelor: 13.45 - 14.00
Zilele Informării, Ora bibliografică, Ziua Catedrei etc.
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal Serviciul Documentare Informare Bibliografică
SM ISO 11620:2011 Indicatori de performanţă pentru biblioteci (cu aplicare din
01.01.2012)
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Discuţii. Înmînarea certificatelor: 14.00-14.15
Expoziţie: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova-20 de ani
Derularea videofilmului ABRM-20 de ani [Resursă electronică] / ABRM ; alcăt. : E.
Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 1 CD. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
Lansări

Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de
informare şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev.
de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18.
Blogul Secţiunii ABRM Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale.
În mapa participanţilor:
Declaraţia conferinţei aniversare a ABRM, 16-18 noiembrie 2011, Chişinău.
Manifestul IFLA pentru Statistica de Bibliotecă.
Ghidul Bibliografului.
Prezentare în PowerPoint: aplicaţie.
Noi publicatii in domeniu.
Raportu statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare.
Vakulovski, Alexei. În gura foametei: mărturii ale supravieţuitorilor. Bucureşti: Institutul Naţ. pentru Studiul. Totalitarismului, 2011. – cîte 2
exemplare.
Donaţii de documente din partea Băncii Mondiale, NATO, Centrului de Informare a
Uniunii Europene, Centrului de Documentare a ONU, Consiliul Mondial al Românilor.
Organizatori:
Asigurarea logistică:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.
com)
Asistenţa tehnică
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Fotograf
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com
Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare „Biblioteca mai mult decât
biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” din 16-18 noiembrie
2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA şi Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007 (Power
Point) în prezentarea comunicărilor”
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COMUNICAT
Joi,15 decembrie 2011
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor
din R. Moldova, Filiala Universitară Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” - Centru Biblioteconomic
Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu Russo”
Participanţi: 30 de persoane, specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţământ şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord: Donduşeni, Edineţ, Drochia, Faleşti, Floreşti,
Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti, Soroca, Teleneşti, Ungheni şi din
municipiul Bălţi; bibliotecari de colegii şi şcoli profesionale din mun.Bălţi
Cuvinte de salut: Maria Şleahtiţchi, prorector pentru pentru activitatea ştiinţifică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”
Comunicări:
Limba Română: Revistă de ştiinţă şi cultură filologică - în fiecare Bibliotecă Şcolară
-Diana Vrabie, conf. univ., dr., Catedra de Literatură română şi universală, membru al
redacţiei revistei Limba Română.
Informaţii, relatări, prezentări în PowerPoint de la lucrările Manifestării aniversare
„Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”
(secţiuni, ateliere, comisii, şedinţa în plen) - Elena Harconiţa, Natalia Culicov, Valentina Topalo, Elena Cociurca, Elena Stratan.
Planificarea activităţi Filialei ABRM, Centrului Biblioteconomic, Zona de Nord pe
anul 2012.
Prezentarea lucrărilor editate în Colecţia ABRM - 20 de ani: Catalogul bibliotecilor
universitare şi specializate din RM; Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării: anii 2004-2010; Bibliotecile şcolare
din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010; ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de
activitate; ABRM - 20 de ani; Ghidul bibliotecarului şcolar- Elena Harconiţa, Preşedintele Filialei ABRM, Centrului Biblioteconomic.
Atelierul profesional: Utilizarea Office 2007 (Power Point) pentru realizarea
comunicărilor de succes - formatori: Silvia Ciobanu, Lina Mihaluţa, Elena Stratan
Prezentarea tutorialelor
Zilele Informării, Ora bibliografică, Ziua Catedrei - Ana Nagherneac
SM ISO 11620:2011 Indicatori de performanţă pentru biblioteci (cu aplicare din
01.01.2012) - Elena Stratan
Expoziţie: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova-20 de ani
Derularea videofilmului ABRM-20 de ani [Resursă electronică] / ABRM ; alcăt. : E.
Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 1 CD. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
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Lansări
Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de informare
şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev. de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18.
Blogul Secţiunii ABRM Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale http://sectiuneabibcolegii.blogspot.com/
Participanţilor le-au fost înmînate certificate şi suporturi educaţionale: Declaraţia
conferinţei aniversare a ABRM, 16-18 noiembrie 2011, Chişinău; Manifestul IFLA pentru Statistica de Bibliotecă;Ghidul Bibliografului; Prezentare în PowerPoint: aplicaţie;
Noi publicatii in domeniu; Raportu statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare
Donaţii de documente: Vakulovski, Alexei. În gura foametei: mărturii ale supravieţuitorilor. - Bucureşti: Institutul Naţ. pentru Studiul. Totalitarismului, 2011; Revista
Limba Română, nr. 11-12, 2011; Revista Universităţii Sintagmele, inclusiv donaţii din
partea Băncii Mondiale, NATO, Centrului de Informare a Uniunii Europene, Centrului
de Documentare a ONU, Consiliul Mondial al Românilor.
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de
Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.
GALERIE FOTO
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16 mai
APLICAREA STANDARDULUI
„INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU BIBLIOTECI”
- ISO 11620:2008, IDT
şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt : atelier profesional

PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICI MOLDOVA
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN R. MOLDOVA, FILIALA BĂLŢI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

ATELIER PROFESIONAL
Aplicarea Standardului ,,Indicatori de performanţă pentru biblioteci”ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
PRIORITĂŢI 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor
Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recomandările
Consiliului ALA (Asociaţia Bibliotecarilor Americani) „Competenţele de bază
în biblioteconomie” aprobate şi adoptate ca politică la 27 ianuarie 2009
Conferinţa IFLA, 11-17 August 2012, Helsinki, Finlanda: ,,Libraries Now! Inspiring, Surprising, Empowering”, ,,Bibliotecile Astăzi! - Inspiră, surprind
şi dau putere”
1 februarie - Ziua Educaţiei Digitale – Iniţiativa Asociaţiei
Bibliotecilor Şcolare Americane
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii
Moldova.
Data şi locul desfăşurării: miercuri, 16 mai, 2012, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.
Moderatori: Elena HARCONIŢĂ, director; Lina MIHALUŢA, director adjunct
Secretar: Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate
Înregistrarea participanţilor: 10.00 - 10.30
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Felicitări cu Ziua Bibliotecarului
Mesaj de salut

Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii

Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, rectorul Universităţii
Comunicări: 10.30 - 12.00

Omagiu Cărţii şi Bibliotecarului
Nume Mari în Catedrala Cărţii
Cărţi aniversare în anul 2012

Lilia ABABI, bibliotecar principal BŞ a US „Alecu Russo”

Valentina TOPALO, şef serviciu,
Marina MAGHER, bibliotecar BŞ a US „Alecu Russo”
Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale
Adella CUCU, bibliotecar principal BŞ a US „Alecu Russo”
Divertisment bibliotecar
Dorina COSUMOV,
Antonina ANTONOV, bibliotecare BŞ a US „Alecu Russo”
Modulul I ; M – Informare şi Management
Importanţa statisticii de bibliotecă pentru un management de calitate
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii BŞ a US „Alecu Russo”
SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru
biblioteci (ISO 11620:2008, IDT) în aplicare din 01.01.2012
Standardul naţional SM ISO 690:2012 Reguli pentru prezentarea referinţelor
bibliografice si citarea resurselor de informare, adoptat prin hotarirea INSM nr. 871 din
05.04.2012, în aplicare din 02.05.2012
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ a US „Alecu Russo”
Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului în vigoare.
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Excepţii şi limitări pentru biblioteci în legea privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.
Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal,
Valentina TOPALO, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Pauză de cafea: 12.00 - 12.30
Modulul T- TEHNOLOGII
Blogul Filialei BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM http://
filialabrmbin.blogspot.com/şi Baza de date a membrilor BIN pe blog şi site-ul
Bibliotecii universitare.
Profilul Filialei BIN pe reţeaua socială Google +: prezentare
Lina MIHALUŢA, director adjunct,
Elena STRATAN, şef serviciu,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal BŞ a US „Alecu Russo”
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Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe Filologice http://slfilologie.blogspot.com: prezentare
Adella CUCU, bibl. Principal; Marina MAGHER,
Gherda PALII bibliotecare BŞ a US „Alecu Russo”
Ghidul bibliotecarului şcolar (în format electronic)
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii BŞ a US „Alecu Russo”
Programul Bacalaureat în biblioteca de învăţămînt – resurse electronice utile
Adella CUCU, bibliotecar principal BŞ a US „Alecu Russo”
Discuţii. Înmînarea certificatelor: 14.00-14.15
Expoziţie: Lucrări premiate în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în
domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării
Derularea foto - filmului: Omagierea Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
În mapa participanţilor - suport informaţional şi didactic:
Harconiţa, Elena. Filiala ABRM – Bălţi la a 20-a aniversare / Elena Harconiţa, Lina
Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ;
tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 9789975-50-070-8. – formatul electronic
Textele comunicărilor şi expoziţiile on-line: formatul electronic
Metode de calculare a indicatorilor de performanţă: format tipărit şi electronic
Donaţii de documente şi materiale promoţionale de la Banca Mondială, NATO, Centrul
de Informare a Uniunii Europene, Centrul de Documentare a ONU
Valentina TOPALO, şef serviciu BŞ a US „Alecu Russo”
Organizatori:
Asigurarea logistică:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina MIHALUŢA, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare.Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@
gmail.com)
Asistenţa tehnică
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Fotograf
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
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COMUNICAT
Atelierul profesional Aplicarea Standardului „Indicatori de performanţă pentru
biblioteci”- ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldoda; Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” - Centrul Biblioteconomic.
Participanţi: 40 bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova,
bibliotecari universitari.
Programul a inclus: Felicitări cu Ziua Bibliotecarului - Elena Harconiţa, directoarea
BiblioteciiComunicări cu genericul Omagiu Cărţii şi Bibliotecarului:
Nume Mari în Catedrala Cărţii - Lilia ABABI, bibliotecar principal;
Cărţi aniversare în anul 2012 - Valentina Topalo, şef serviciu, Marina MAGHER, bibliotecar;
Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale - Adella Cucu, bibliotecar
principal
Modulul I, M – Informare şi Management
Importanţa statisticii de bibliotecă pentru un management de calitate - Elena
Harconiţa, directoarea Bibliotecii
SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (ISO 11620:2008, IDT) în aplicare din 01.01.2012.
Standardul naţional SM ISO 690:2012 Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice si citarea resurselor de informare, adoptat prin hotarirea INSM nr. 871 din
05.04.2012, în aplicare din 02.05.2012 - Lina Mihaluţa, director adjunct
Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului în vigoare -Ludmila Răileanu, şef serviciu
Excepţii şi limitări pentru biblioteci în legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe - Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal, Valentina TOPALO, şef serviciu
Modulul T- TEHNOLOGII
Blogul Filialei BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM şi Baza de
date a membrilor BIN pe blog şi site-ul Bibliotecii universitare. Profilul Filialei BIN:
pe reţeaua socială Google +: prezentare - Lina Mihaluţa, director adjunct, Elena Stratan,
şef serviciu, Tatiana Prian, bibliotecar principal
Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe Filologice prezentare - Adella Cucu, bibliotecar principal; Marina Magher, Gherda Palii –bibliotecare
Ghidul bibliotecarului şcolar (în format electronic) - Elena Harconiţa, directoarea
Bibliotecii
Programul Bacalaureat în biblioteca de învăţămînt – resurse electronice utile Adella Cucu, bibliotecar principal
Divertisment bibliotecar - Dorina COSUMOV, Antonina ANTONOV, bibliotecare
Activităţi în Salonul Muzical - Elena Ţurcan, şef Oficiu Documente Muzicale
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Expoziţie: Lucrări premiate în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în
domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării
Derularea foto – filmului : Omagierea Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova Silvia CIOBANU, şef serviciu
În mapa participanţilor - suport informaţional şi didactic:
Harconiţa, Elena. Filiala ABRM – Bălţi la a 20-a aniversare / Elena Harconiţa, Lina
Mihaluţa, Elena Stratan ; lector : G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ;
tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 9789975-50-070-8.
Textele comunicărilor şi expoziţiile on-line: formatul electronic
Metode de calculare a indicatorilor de performanţă: format electronic
Donaţii de documente şi materiale promoţionale de la Banca Mondială, NATO,
Centrul de Informare a Uniunii Europene, Centrul de Documentare a ONU - Valentina
TOPALO, şef serviciu
Data şi locul desfăşurării: miercuri, 16 mai, 2012, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
GALERIE FOTO
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18 septembrie
ÎNTÎLNIREA MEMBRILOR FILIALEI BIN
CU DNA FIONA BRADLEY,
coordonatoarea Programului Building Strong Library Association
din cadrul Federaţiei Internaţionale
a Asociaţiilor Bibliotecare IFLA
COMUNICAT
Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu Fiona Bradley, coordonator Program BSLA, din cadrul IFLA şi Winnie Vitzansky - trainer IFLA la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi - Filiala Biblioteci de Învăţămînt
din Nord (BIN) a ABRM
Pe 18 septembrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii, a avut loc întîlnirea membrilor
Filialei BIN a ABRM şi a Filialei bibliotecilor publice cu Dna Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association din cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecare IFLA, Dna Winnie Vitzansky - trainer IFLA, Mariana
Harjevschi, vice-presedinte a ABRM, directoarea Bibliotecii Publice de Drept.
Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, Mariana Harjevschi,
vice-presedinte a ABRM, directoarea Bibliotecii Publice de Drept.
Au participat: 26 persoane din cadrul Filialei BIN a ABRM şi a Filialei municipale: 3
specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGITS din raioanele Bălţi,
Soroca, Floreşti, 7 bibliotecari de la Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, şefa Bibliotecii Colegiului de Muzică, 2 reprezentanţi ai bibliotecilor şcolare din mun. Bălţi şi or.
Ghindeşti, raionul Floreşti, 13 bibliotecari universitari.
Bibliotecile şcolare au fost prezentate de: Elena Cociurca, specialist responsabil
de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din raionul Soroca, Ludmila Grigoriţchi,
specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din raionul Floreşti,
Neonila Capbătut, bibliotecar Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ghindeşti, şi Floreşti, Ludmila Ouş, director interimar, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Mariana
Dubinscaia, specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare ai DGÎTS din mun.
Bălţi, Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
Subiecte discutate: Participanţii au întreţinut un dialog despre situaţia bibliotecilor vs achiziţii, informatizare, formare profesională; implicaţii ale ABRM în dezvoltarea
bibliotecilor, comunicare profesională etc.
Dna Ludmila Ouş, a relatat despre activitatea Filialei Municipale a bibliotecilor
publice din Nord, impactul acţiunilor de instruire desfăşurate în cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” din Bălţi. Fondată în 1880, BMB „Eugeniu Coşeriu” este una
dintre cele mai vechi instituţii de cultură din municipiu şi una dintre cele mai vechi biblioteci publice din ţară. Biblioteca are experienţă în ceea ce priveşte managementul
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proiectelor de la finanţatorii străini: Centrul pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de Informare Juridică şi Economică, Colţişorul American, Proiectul Dezvoltarea colecţiilor
etc. Avem şi proiecte locale: „Povestea lecturii. Joc Lectură. Cunoaştere.” „Centrul de
formare profesională”, „Profesia de bibliotecar – o profesie în devenire” etc. În acest
context, s-au adăugat servicii pentru copiii cu dizabilităţi, pentru persoanele interesate
de literatura cu caracter economic, activităţi extramuros etc. Biblioteca a aplicat în calitate de Bibliotecă Coordonatoare la programul Novateca. În decembrie 2009, instituţia
a fost desemnată de Asociaţia Bibliotecarilor în calitate de Centrul Zonal Nord pentru bibliotecile publice. În această calitate, organizăm anual 3-4 activităţi profesionale,
inclusiv de instruire cu formatori locali şi invitaţi. Biblioteca editează şi repartizează
în zonă publicaţiile de specialitate „Biblio-info” şi „Buletin biblioteconomic. Portofoliul
formatorului”. Am creat Blog-ul Biblioteconomic Zonal Nord, care a devenit un spaţiu
de comunicare pentru bibliotecile publice din Nord.
Despre activitatea Filialei BIN, a bibliotecilor de învăţămînt din Nord, a relatat dna
Elena Harconiţa. Conform articolului 23 al Statutului ABRM Filialele ABRM se organizează după criteriul teritorial sau departamental şi pot alege la adunarea generală a
membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Biroul ABRM. În anul 2007, la Biblioteca
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc inaugurarea Filialei, care a unit
toate bibliotecile din municipiu: publice, şcolare, de colegii -134 de membri. La 15
decembrie 2011 fiind reorganizată în FILIALA BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord:
cca 556 membri. Priorităţile ABRM sînt şi priorităţile Filialei BIN din Bălţi: formarea profesională continuă, participarea la congrese, conferinţe anuale, Concursuri Naţionale
Cel mai bun bibliotecar al anului, Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţelor informării. În perioada 2007-2012 în cadrul Filialei, au fost organizate peste 20
de acţiuni de instruire: seminare, ateliere, traininguri la care au participat circa 1 000
de bibliotecari. Informaţii despre activitatea filialei sînt difuzate în cadrul revistei Confluenţe Bibliologice, prin saitul, blogul Bibliotecii, blogul Filialei, profilul BIN pe reţelele
sociale Google+, Calameo. A fost creată baza de date a membrilor Filialei. De asemenea bibliotecarii universitari, au lansat recent revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@
ABRM.md. Biblioteca universitară este delegată cu funcţii de Centru Biblioteconomic
departamental pentru bibliotecile şcolare (616 ) din Nordul Republicii conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.10 din 8 noiembrie 2002 şi Centru Biblioteconomic teritorial conform Regulamentului de organizare si funcţionare a CBN, aprobat
la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii din 30 martie 2004. În acest context organizăm acţiuni metodice şi de instruire, colectăm Rapoartele statistice anuale privind
activitatea bibliotecilor şcolare din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Propuneri/doleanţe: implicaţii/programe ale Guvernului RM în informatizarea
bibliotecilor şcolare, de colegiu, asigurarea cu calculatoare, acces la Internet, modernizarea echipamentului informatic în bibliotecile universitare, crearea centrelor de
informare şi documentare în bibliotecile şcolare, programe /centre de formare profesională, etc.
Derularea video filmului: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova la 20 de
ani http://www.youtube.com/watch?v=_P-3vWdv7nI
Excursii: Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Universităţii bălţene a condus
oaspeţii în excursie prin spaţiile Bibliotecii.
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Impact: Evenimentul este parte componentă a unui studiu de date despre ABRM
care va ajuta la desfăşurarea ulterioară a programului Building Strong LIbrary Association în Republica Moldova. Programul va oferi o abordare strategică la consolidarea
capacităţii şi durabilităţii ABRM susţinut de către programul Novateca şi IFLA.
GALERIE FOTO
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9 octombrie
BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR
ÎN CONEXIUNE GLOBALĂ: TRAINING
PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICI MOLDOVA
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN R. MOLDOVA, FILIALA BĂLŢI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE
/01-31 octombrie, 2012/
Declarată în anul 2007 din inițiativa Asociației Internaționale a Bibliotecarilor
Școlari (IASL)
Ziua Internațională a Bibliotecilor Şcolare se marchează în ziua de luni a ultimei
săptămîni din luna octombrie

SLOGAN 2012 Biblioteca şcolară: Cheia către trecut, prezent şi viitor
School Libraries: a Key to the Past, Present & Future
TRAINING
BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONEXIUNE GLOBALĂ
Marţi, 09 octombrie, 2012
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova.
Data şi locul desfăşurării: Marți, 09 octombrie 2012, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Mediateca, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
10.00 - 10.30
Înregistrarea participanţilor, mesajul directoarei Bibliotecii Ştiinţifice Elena
HARCONIŢA, Președintele Filialei BIN, lansarea Lunarului Internațional al
Bibliotecilor școlare
10.30 - 12.00 Modulul T - TEHNOLOGII
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Crearea blogului: autentificare, postarea informațiilor, inserare foto, design,
aspect, pagini, setări.
Traineri: L. MIHALUȚA, director adjunct, E. STRATAN, şef serviciu,
R.TONCOGLAZ, bibliotecar
12.00 – 12.30 Pauză de cafea
12.30 – 13.30
Crearea blogului Bibliotecile şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din
municipiu / raion: aplicaţii
Traineri - consultanţi: L.RĂILEANU, şef serviciu, T. PRIAN, A. HĂBĂȘESCU,
bibliotecari principali, E.ŢURCAN, şef oficiu, M. MAGHER, G. CAZACU, A.
ANTONOV, bibliotecare
13.30-14.00
Oportunităţi de accesare a bazelor de date internaţionale de pe siteul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”: Biblioteca
electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei; EUBookchop;
REM, AUF.
Trainer: V. TOPALO, şef serviciu
14.00 – 14.15 Discuții. Înmînarea certificatelor
În mapa participanţilor:
Flyer: Sala de Lectură virtuală a Bibliotecii electronice a Tezelor de doctor a
Bibliotecii de Stat a Rusiei, EUBookchop
Tutorial: Crearea şi întreţinerea uni blog Echipa de organizare:
Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUȚA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Elena STRATAN, șef serviciu - elena.stratan1@gmail.com
Silvia CIOBANU, şef serviciu - sciobanu64@gmail.com
COMUNICAT
Pe 09 octombrie 2012 în cadrul ZILELOR UNIVERSITĂŢII ŞI A BIBLIOTECII (5-12 octombrie 2012) şi LUNARULUI INTERNAŢIONAL AL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE cu sloganul: Bibliotecile școlare: cheia către trecut, prezent și viitor, la Biblioteca universitară s-a
desfăşurat Training-ul Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar în conexiune globală.
Au participat: 21 de bibliotecari şcolari, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raioanele Bălţi, Donduşeni, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina,
Sîngerei, Soroca, Ungheni şi bibliotecari de colegiu şi din şcoli profesionale, municipiul
Bălţi. Programul a inclus:
Mesajul de deschidere al directoarei Bibliotecii, Elena Harconiţa, Preşedinţele Filialei BIN, lansarea , lansarea Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, 22 - 28
Octombrie 2012.
Prezentarea tutorialelor Contul pe Google, Crearea Blogului în Blogger - L. Mihaluţa,
director adjunct, E.Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţă de specialitate.
Oportunităţi de accesare a bazelor de date internaţionale de pe site-ul Bibliotecii
Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”: Biblioteca electronică a Tezelor de doctor
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a Bibliotecii de Stat a Rusiei; EUBookchop; REM, AUF - V.Topalo, şef Centru Manifestări
Culturale, Şef CD ONU.
Crearea blogului Bibliotecilor şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din municipiu /
raion: aplicaţii – traineri consultanţi: L.Mihaluţa, E.Stratan, M. MAGHER, G. CAZACU, A.
ANTONOV, R.Toncoglaz, E.ŢURCAN, A.PURICI.
Participanţii au primit mape cu flyere: Sala de Lectură virtuală a Bibliotecii electronice
a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei, EUBookchop, Blogurile sălilor de lectură a
Bibliotecii, tutoriale: Crearea contului Google, Accesaţi Google+, Creare Blog în Blogger.
Apelul Nataliei Cheradi, coordonatorul Programului EIFL-OA Moldova privind participarea la Săptămâna Accesului Deschis 2012, 22-28 Octombrie

GALERIE FOTO
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6 decembrie
Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM
cu genericul
BIBLIOTECILE ACUM! TE INSPIRĂ, SURPRIND,
MOBILIZEAZĂ!
6 decembrie 2012: Conferinţa de diseminare
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice
şi citarea resurselor de informare: atelier profesional
PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICI MOLDOVA
ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN R. MOLDOVA, FILIALA BĂLŢI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO”
DIN BĂLŢI - CENTRU BIBLIOTECONOMIC
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 2 33 62, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

CONFERINŢA DE DISEMINARE
a lucrărilor Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM
cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”
ATELIERUL PROFESIONAL
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare
Joi, 6 decembrie, 2012
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova.
Data şi locul desfăşurării: Joi, 6 decembrie, 2012, ora 10.30, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
10.00 -10.30 Înregistrarea participanţilor
Mesaj de salut - Elena HARCONIŢA, preşedinte Filială BIN
10.30 – 12.00 Atelier profesional
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal
Difuzarea ghidului practic Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea
resurselor de informare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana
Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu. –
Bălţi, 2012. – 30 p. – (Cultura informaţiei).
12.00 – 12.30 Pauză de cafea
12.30 – 13.30 Comunicări
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Informaţii despre lucrările Congresului al VII-lea al Bibliotecarilor din RM – Lina MIHALUŢA,
director adjunct, Elena COCIURCA, specialist principal DGIT, Elena STRATAN, şef
serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
Activitatea Filialei BIN ABRM din Bălţi în perioada 2009-2012; Planul activităţii Filialei BIN
pentru anul 2013 Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, Președintele
Filialei BIN
Calendarul aniversărilor 2013 – Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale
Consultaţii / asistenţă privind întreţinerea blogului Bibliotecile şcolare, de colegiu şi
şcoli profesionale din municipiu / raion - grupul de lucru
13.30-14.00 Sinteze, discuţii. Înmînarea certificatelor
În mapa participanţilor:
Raportul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare din raioanele de Nord
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor
de informare, format tipărit, PowerPoint
Calendarul aniversărilor 2013 (format electronic)
Donaţii de carte
Echipa de organizare:
Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUȚA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Elena STRATAN, șef serviciu - elena.stratan1@gmail.com
COMUNICAT
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Bibliotecilor din
învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi – Centru Biblioteconomic.
Au participat: specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile Generale de învăţămînt Tineret şi Sport - 15 raioane de Nord a Republicii Moldova şi mun.Bălţi, bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale din mun. Bălţi, Cupcini
(Edineţ), Soroca, Făleţti, Glodeni, Floreşti, Zguriţa (Drochia), Alexandreni (Sîngerei)
Moderatoarea reuniunii Elena Harconiţa, preşedintele Filialei BIN, în cuvîntul de
salut, a mulţumit invitaţilor pentru prezenţa activă, menţionînd importanţa reuniunii
în sporirea cunoştinţelor în domeniu, amplificarea comunicării profesionale.
În cadrul Atelierului profesional Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice
şi citarea resurselor de informare (formator Ana Nagherneac) bibliotecarii au fost abilitaţi cu competenţele necesare privind prezentarea referinţelor bibliografice: Prezentarea
autorilor, Mostre de rezentare a referinţelor şi citarea resurselor de informare, prezentarea
referinţelor electronice în baza noului StandardSM ISO 690:2012 (aprobat prin hotărîrea
INSM nr. 871-ST din 5.04.2012).Participanţilor le-a fost oferitGhidul practic Reguli pentru
prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa.
Diseminarea lucrărilor Congresului al VII-lea a inclus:
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Informaţii relevante de la şedinţa în plen, raportul Preşedintelui ABRM, rapoartele
secţiunilor, comisiilor, rezoluţia Congresului VII - Lina MIHALUŢA, director adjunct.
Informaţii de la şedinţa secţiunii Biblioteci şcolare, atelierul profesional „Biblioteca
şcolară – „insula” de speranţă şi încredere pentru tînăra generaţie” - Elena Cociurca,
specialist principal DGIT Soroca.
Prezentarea publicaţiilor de specialitate: lucrarea Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp 1991-2011, Revista de Biblioteconomie şi ştiinţa Informări, Nr. 2,
2012, a Asociaţiei Bibliotecarilor din România - număr consacrat integral bibliotecilor
din Republica Moldova; Buletinul ABRM, Nr. 2, 2011, Nr.1, 2012 – Elena STRATAN, şef
serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate.
Reuniunea a continuat cu un raport sintetic privind activitatea Filialei BIN în perioada 2009-2012, prezentat de Elena HARCONIŢA, preşedintele Filialei, în care au fost
reliefate priorităţile Filialei, cronica acţiunilor de formare / comunicare profesională,
activitatea editorială. Printre succesele Filialei se numără: crearea Blogului BIN http://
filialabrmbin.blogspot.com/, crearea Bazei de date electronice a membrilor, care reuneşte 558 membri, amplasată pe situl Bibliotecii http://libruniv.usarb.md/abrm/
BD_BIN_.xlsx etc. În 4 ani au fost organizate 11 acţiuni de instruire, 500 participanţi.
Au urmat discuţii şi propuneri privind Planul de activitate a Filialei pentru anul 2013,
coordonat cu colegii din raioane.
Valentina TOPALO, şef CMC, CD ONU a prezentat Calendarul aniversărilor 2013, preluat de la Biblioteca Naţională şi completat cu aniversări şi date relevante pentru bibliotecile şcolare.
Participanţii au primit în mape: Raportul Statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare din
raioanele de Nord; Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor
de informare, format tipărit, PowerPoint; Calendarul aniversărilor 2013 (format electronic); Donaţii de carte (inclusiv Revista Universităţii de Stat „Alecu Russo” Sintagmele).
Data şi locul desfăşurării:6 decembrie, 2012, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

GALERIE FOTO
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21 mai
MARKETING BIBLIOTECAR:
elaborarea/machetarea / tehnoredactarea
materialelor promotionale (ghiduri/ flyere): atelier professional.

PROGRAM

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul
biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md, http://libruniv.usb.md

21 mai 2013, marţi
ATELIER PROFESIONAL
Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor
promoţionale (ghiduri / flyere)
PRIORITĂŢI 2013
Congresul IFLA, 17-23 august 2013, Singapore, tema: „BIBLIOTECILE
VIITORULUI: POSIBILITĂŢI INFINITE - „FUTURE LIBRARIES: INFINITE
POSSIBILITIES"
LUNA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii
Moldova (15 raioane şi mun.Bălţi).
Data şi locul desfăşurării: marţi, 21 mai 2013, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.
Moderatori: Elena HARCONIŢA, director; L. MIHALUŢA, director adjunct
Secretar: Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate.
Înregistrarea participanţilor: 10.00 - 10.30
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Mesaje de salut

Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii
Mariana HARJEVSCHI, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

10.30-12.00 Aplicaţii
Elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere)
Silvia CIOBANU, Tatiana PRIAN
Bibliotecile şi bibliotecarii şcolari din Nordul Republicii în presă şi on-line.
Lansarea bibliografiei pe blogul BIN http://filialabrmbin.blogspot.com/.
Marina MAGHER
Lansarea rubricii: Biblioteci şcolare în revista Confluenţe Bibliologice ( http://
libruniv.usb.md/)
Lina MIHALUŢA, Elena COCIURCA, Elena STRATAN
Prezentarea /completarea/ recepţionarea Formularului de înscriere ca membru
individual al ABRM
Lina MIHALUŢA
Iniţierea studiului Biblioteca şcolară în viziunea directorului instituţiei
preuniversitare de învăţămînt. Discutarea, aprobarea şi prezentarea pentru
difuzare a chestionarului respectiv.
Elena HARCONIŢA
12.00 - 12.30 Pauză de cafea
12.30 -13.30 Informaţii
Referinţă privind raportul statistic 2012 al bibliotecilor şcolare din Republica
Moldova. Parti-cularităţi de colectare a datelor în 15 raioane din Nord şi mun.
Bălţi.
Grupul de lucru: Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN, Tatiana PRIAN
Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova : succinte relatări

Lina MIHALUŢA
Seminarul ABRM COOPERARE REGIONALĂ (15 aprilie - 16 aprilie, 2013), activitate
în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei
asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat
cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul
Programului Novateca: diseminare
Elena STRATAN
Lunarul bibliotecilor şcolare în lume: expoziţie de publicaţii periodice de
specialitate . Revistă bibliografică.
13.30-14.00 Discuţii. Înmînarea certificatelor. Donaţii.

Adella CUCU

În mapa participantului: cărţi, mostre de materiale promoţionale, textele comunicărilor
(format electronic)
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În atenţia participanţi: Vă rugăm să dispuneţi de date necesare despre bibliotecile
Dumneavoastră pentru perfectarea materialelor promoţionale.
Asigurarea logistică:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina MIHALUŢA, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@
gmail.com)
Asistenţa tehnică
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Fotograf
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)

COMUNICAT
Atelierul profesional
Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea
materialelor promoţionale (ghiduri / flyere)
La 21 mai 2013 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Atelierul profesional Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere) organizat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci de învăţămînt din nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” - Centrul biblioteconomic. Moderator: Elena Harconiţa, directorul
Bibliotecii universitare, preşedintele Filialei BIN.
Au participat 35 de persoane: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Donduşeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Făleşti, Floreşti, Glodeni,
Soroca, Teleneşti, Sîngerei, Şoldăneşti, Ungheni şi mun. Bălţi.
Participanții au fost salutați de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, preşedintele
Filialei BIN care a mulțumit pentru colaborare și receptivitate, a prezentat programul
Atelierului, aducînd și un omagiu de felicitare tuturor bibliotecarilor cu Ziua lor profesională. Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociației Bibliotecarilor din RM a ținut să
vină și D-ei cu un mesaj de salut și urări de succes atelierului de această dată pe scype.
Atelierul a început cu un moment semnificativ, decernarea Diplomei și a mesajului
de felicitare doamnei Polina Onofreiciuc, șefa Bibliotecii Colegiului Pedagogic „Gh.
Asachi” din Lipcani pentru munca îndelungată și fidelitate profesională la 70 de ani de
la naștere.
Programul reuniunii a continuat cu aplicaţii, elaborarea unui material promoţional de prezentare a unei biblioteci şcolare, de colegiu etc., traineri: Silvia Ciobanu, șef
serviciu Marketing. Activitatea editorială, Tatiana Prian, bibliotecar principal în Centrul
Informatizare asistați de bibliotecarele Snejana Zadainova, Mediateca și Olga Dascăl,
serviciul Documentare Informare Bibliografică. Paticipanții au fost abilitați să perfec-
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teze un flyer, să cunoască cerințele și normele de machetare, tehnoredactare în Word
precum și aspectele de design, conținut etc.
În continuarea atelierului Elena Harconiţa a prezentat ancheta „Directorul şi biblioteca şcolii”. în cadrul studiului iniţiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile
şcolare din Zona de Nord a RM, Biblioteca Ştiinţifică USARB, împreună cu specialiştii-responsabili de bibliotecile şcolare de la Direcţiile de învăţământ din 15 raioane din
Nord şi mun. Bălţi – membri ai Filialei BIN (Biblioteci de învăţămînt din Nord) a ABRM.
În urma discuțiilor chestionarul respectiv a fost aprobat și prezentat pentru realizare
/ difuzare on-line directorilor de școli din raioanele de Nord, metodiștii DÎTS urmînd
să determine numărul de școli și monitorizarea completării anchetei pînă la data de 1
noiembrie 2013. Dna directoare a mai specificat că rezultatele studiului vor fi aduse la
cunoştinţa membrilor Filialei și prezentate Ministerului Educaţiei în vederea ameliorării situaţiei bibliotecilor şcolare.
Marina Magher, bibliograf în serviciul Referinţe Bibliografice, a invitat audiența să susțină apelul privind inițierea de către BȘ USARB a bibliografiei Bibliotecile şi bibliotecarii
școlari din Nordul Republicii în presă şi on-line și să trimită bibliografiile raionului pentru
publicare atît pe blog cît și într-o sinteză cumulativă. Pe blogul Filialei a fost deschisă
o pagină în care a fost publicată deja prima bibliografie prezentată de către Elena Cociurca, specialist responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul Soroca: Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass-media http://filialabrmbin.blogspot.
com/2013/05/bibliotecarii-scolari-din-raionul.html. În acest context Elena Harconița a menționat că șirul de bibliografii vor continua respectiv și din bibliotecile de
colegiu și școli profesionale, inclusiv şi conţinuturile integrale ale articolelor.
Despre Raportul statistic 2012 al bibliotecilor şcolare din Republica Moldova și
unele particularităţi de colectare a datelor în 15 raioane din Nord şi mun. Bălţi a vorbit dna Elena Harconiţa. Integrarea totală a indicatorilor statistici într-un unic Tabel
Centralizator a fost realizată în acest an de Biblioteca Universităţii din Bălţi (grupul
de lucru: E. Harconiţa, L.Mihaluţa, E. Stratan, T.Prian). Tabelul comparativ anii 2011-2012
atestă o scădere a tuturor indicatorilor (numărul de școli, personal etc.) condiționate de
optimizările recente în domeniul învăţămîntului.
Lina Mihaluţa, director adjunct al BŞ USARB, a relatat despre lansarea rubricii Biblioteci
şcolare în revista Confluenţe Bibliologice (http://libruniv.usb.md/), solicitînd colaborarea bibliotecarilor pentru publicarea articolelor despre experiența bibliotecilor școlare din
zona de Nord. În prezentul număr la acest generic au fost publicate 2 articole: Indicatorii
statistici ai bibliotecilor şcolare din Republica Moldova în anul 2012 (Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN).; Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass-media: bibliograie realizată de Elena COCIURCA, redacţie bibliograică Lina MIHALUŢA.
În luna ianuarie Centrul Biblioteconomic Bălți a difuzat on-line DITS Formularul
de înscriere ca membru individual al ABRM pentru completare. Au fost recepționate
121 de formulare care vor servi drept reper în crearea unei baze de date naționale a
bibliotecarilor din RM. De asemenea Dumneaei a îndemnat membrii Filialei să achite
cotizatiile pentru anul 2013 și respectiv unele datorii din anul 2012.
În continuare dna Lina Mihaluța a relatat despe festivitatea dedicată Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova, eveniment fastuos la care au participat oficialități,
prima doamnă a RM, s-au rostit mesaje de felicitare, s-au acordat numeroase diplome
bibliotecarilor merituoși. Au fost anunțate rezultatele concursurilor naționale Cel mai Bun
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Bibliotecar al Anului 2012 și Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării pentru anul 2012. Adella Cucu, membrul Filialei noastre a obținut titlul
de Cel mai bun Bibliotecar al Anului. În mapa participanților la festivitate au fost difuzate:
revista Buletinul ABRM, 2012, nr.2; 2013, nr.1; ziarul ABRM Info, 2013, nr. 1, 2; InfoStand Biblioteconomic, 2013, nr.1
Elena Stratan, șef serviciu Cercetare a informat despre participarea la Seminarul ABRM
COOPERARE REGIONALĂ (15 aprilie - 16 aprilie, 2013), activitate în cadrul proiectului
Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca cu o comunicare la
capitolul Filialele regionale ale ABRM - Zona Nord (biblioteci din învăţământ). Winnie
Vitzansky, trainer IflA a susținut o sesiunea de instruire care a inclus modulele: Asociaţii profesionale, rolul bibliotecilor şi bibliotecarilor; factori contextuali; consolidarea şi
gestionarea relaţiilor strategice şi inclusiv comunicarea; cultura instituţională a asociaţiei;
gestionarea relaţiilor strategice interne.
Adella Cucu, șef serviciu Comunicarea Colecțiilor, a trecut în revistă publicaţiile periodice de specialitate la subiectul Lunarul bibliotecilor şcolare în lume referindu-se
succinct la istoricul lunarului, activitățile care se desfășoară în biblioteci în vederea
promovării bibliotecarilor și a bibliotecilor școlare. La expoziție au fost expuse articole
din revistele Biblioteca, Школьная библиотека, Библиотека в школе, resurse web.
Au urmat discuții, propuneri pentru o întîlnire de lucru cu metodiștii DITS în luna
septembrie în vederea soluționării problemelor stringente din cadrul sistemului bibliotecilor școlare. Elena Cociurca a mulțumit din partea participanților pentru întîlnirea
profesională relevantă, s-au lansat multe inițiative frumoase, sperăm să le realizăm în
interesul nostru, al bibliotecarilor, pentru că bibliotecile școlare dar și cele de colegiu
și scoli profesionale continuă să rămînă în umbră, nu sînt susținute la justa lor valoare.
Participanții au primit mape cu donații, textele comunicărilor, reviste de specialitate în format electronic.
Impactul atelierului: extinderea competențelor și abilităților bibliotecarilor din
învățămînt, consolidarea relațiilor inclusiv a comunicării dintre Filială și membrii din
comune, raioane, municipiu; recrutarea și fidelizarea membrilor; dezvoltarea culturii
instituționale, îmbunătățirea continuă.
Asigurarea logistică a fost asigurată de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii elena.
harconita@mail.ru); Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru); Elena Stratan,
şef serviciu Cercetare (elena.stratan1@gmail.com, asistenţa tehnică: T. Prian, bibliotecar principal; fotograf: Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
Promovarea lucrărilor atelierului: amplasarea comunicatului final, a comunicărilor
pe site-ul, blog-ul Filialei, rețelele sociale Facebook, Twitter, Google+, Slideshare.
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică USARB, Mediateca, Sala de Conferinţe, etaj
2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
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11 decembrie
BIBLIOTECILE ŞCOLARE:
inovaţie, inspiraţie, creativitate: atelier profesional
PROGRAM
MINISTERUL EDUCAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, MUN. BĂLŢI
,,BIBLIOTECILE ŞCOLARE –
INOVAŢIE, INSPIRAŢIE, CREATIVITATE”
Atelier profesional

Miercuri, 11 decembrie 2013
Grup ţintă: bibliotecarii din şcolile mun. Bălți, Republica Moldova
Organizator: Biblioteca Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21
Partener: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Centru
Biblioteconomic.
Locaţie: mun. Bălţi, str. Puşkin 38, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu
Russo” din Bălţi, Sala de conferinţe,et.2, e-mail: libruniv@usarb.md, web: http://libruniv.
usarb.md
10.00 - 10.30 Înregistrarea participanţilor
10.30 - 10.45 Mesaje de salut
Tatiana CIUBOTARU, specialist - coordonator, metodist, Direcţia Învăţămînt, Tineret
şi Sport, mun. Bălţi
Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Președintele Filialei BIN –
Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM
10.45 - 12.00 Activităţi:
Definirea noţiunii de Bibliotecă şcolară în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii.
Inovaţie, inspiraţie, creativitate: cadru conceptual.
Forme şi metode inovative în activitatea bibliotecilor şcolare.
Biblioteca viitorului: brainstorming.
Ana TIGLEA, şef de bibliotecă, Şcoala Primară ,,Spiridon Vangheli”, nr.21
12. 00 - 12. 30 Pauză de cafea
12.30 - 13.00 De la Blogul BIN (Biblioteci de învăţămint din Nord, Bălţi, a ABRM) - la
blogul fiecărei biblioteci şcolare din mun. Bălţi
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică
USARB
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13.00 - 13.15 Discuţii. Propuneri. Recomandări. Înmînarea Certificatelor
13.15- 13.30 Excursii în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Suport informaţional-didactic (materiale promoţionale):
Oameni iluştri despre bibliotecă
Ştiaţi că...
Curiozităţi despre cărţi
Biblioteca viitorului
Blogul Filialei BIN Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM
Expoziţie de materiale cu genericul „Împreună cu Biblioteca creştem mari
şi deştepţi”: din creativitatea Bibliotecii Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, şefă
dna Ana TIGLEA.
Derulare CD - uri: Ion Creangă, Mihai Eminescu la aniversare: şezătoarea elevilor şi
cadrelor didactice, organizată de dna Ana TIGLEA
Călătorie virtuală prin marile biblioteci ale lumii

COMUNICAT

Bibliotecarii şcolari din municipiul Bălţi în contextul inovării
La 11 decembrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat ,,Alecu
Russo” din Bălţi s-a desfăşurat Atelierul profesional ,,Bibliotecile şcolare - inovaţie,
inspiraţie, creativitate”. Organizatori: Ministerul Educației al RM, Direcția Învățămînt,
Tineret și Sport, mun.Bălți, Biblioteca Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, partener: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. Au participat: 23
bibliotecari din instituţiile preuniversitare municipale.
Cu mesaje de salut au venit: Tatiana CIUBOTARU, specialist - coordonator, metodist,
Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, mun. Bălţi; Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Președintele Filialei BIN – Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi
a ABRM, Valentina GOIMAN, directorul Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, mun.
Bălți.
Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a accentuat importanța
bibliotecilor școlare ca centre de educație și cultură, care participă direct la procesul
de instruire, dar care, cu regret, sînt susținute tot mai puţin de organele de conducere.
Conform rapoartelor statistice, adunate şi sintetizate anual de Centrul Biblioteconomic – Biblioteca Științifică USARB ( prezentate ulterior Ministerului Educaţiei şi Bibliotecii Naţionale care le direcţionează spre Biroul Naţional de Statistică) se constată
achiziții de carte extrem de modeste, lipsă totală de computere şi acces internet în cele
25 de biblioteci din municipiu.
Este minimalizat statutul bibliotecarului din învățămînt și în actualul proiect al Codului Educației, bibliotecarul fiind clasat la categoria de nonpersonal, spre deosebire
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de România unde bibliotecarul școlar deține statutul de cadru didactic auxiliar şi în
Rusia bibliotecar - pedagog. Directoarea a prezentat Biblioteca Electronică Școlară
din Republica Moldova, realizată în Republica Moldova cu susţinerea Băncii Mondiale şi lansată la 1 ianuarie 2012. BEŞ oferă facilități educaţionale elevilor, cadrelor
didactice şi părinților, despre aceasta însă neştiind bibliotecarii şcolari care nu au cum
s-o acceseseze fără computere. Participanţii la seminar au fost îndemnaţi totuşi să o
promoveze şi să insiste pentru dotarea bibliotecii cu echipament tehnic.
Atelierul a demarat cu activități în grup și individual conform subiectelor anunţate:
Definirea noţiunii de Bibliotecă şcolară în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii; Inovaţie, inspiraţie, creativitate: cadru conceptual; Forme şi metode inovative în activitatea bibliotecilor şcolare; Biblioteca viitorului: brainstorming. Moderator şi evaluare:
Ana TIGLEA, şef de bibliotecă, Şcoala Primară ,,Spiridon Vangheli”, nr.21.
În contextul conceptelor Inspiraţie, Creativitate, Inovaţie dna Ana TIGLEA a relatat
despre formele inovative de lucru din activitatea bibliotecii Şcolii Primare ,,Spiridon
Vangheli: Carnavalul personajelor din poveşti, Săptămîna revistei „Alunelul” în şcoală,
Mese rotunde cu genericul: „Cărticică, cărticică Dacă ai şti cît te iubesc !” Parada cărţilor citite, TVC „Popas pe paginile basmelor lui P.Ispirescu“, Victorină dramatizată, Săptămîna bibliotecii în şcoală, Concurs: Cel mai pasionat cititor al bibliotecii, Acţiunea:
Un dar inteligent de la tine şi pentru tine, copile! Călătorie imaginară în Cartea Roşie a
naturii, Discuţie-dezbatere pe tema: Trebuie să mai citim cărţi în veacul noilor tehnologii informaţionale? Lunarul cărţii pentru copii etc. De asemenea, a fost prezentată o
expoziţie spectaculoasă de materiale ale elevilor „Împreună cu Biblioteca creştem mari
şi deştepţi”: din creativitatea Bibliotecii Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, şefă
dna Ana TIGLEA.
Conceptul „Inovaţie” și-a găsit reflectare în prezentarea „De la Blogul BIN - Biblioteci
de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM - la blogul fiecărei biblioteci şcolare din mun.
Bălţi” susţinută de Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB, e-mail: elena.stratan1@gmail.com. Comunicarea a inclus
prezentarea facilităților blogului de bibliotecă, drept exemplu fiind Blogul Filialei BIN
creat în anul 2012 cu paginile principale: Baza de date a membrilor, Activităţi, Publicaţii, Rapoarte statistice anuale ale bibliotecilor şcolare, Mapa profesională, Tutoriale,
Utilizatori etc. În mod special au fost accentuate informaţiile despre evenimentele din
şcolile mun. Bălţi, care s-au regăsit deja în blogul Filialei BIN. A fost prezentată blogosfera bibliotecilor școlare din țară și de peste hotare, cu precădere, bunele practici din
Rusia și România. În cadrul Filialei toţi bibliotecarii beneficiază de consultaţii şi instruire în crearea blogului şcolii. Bibliotecarii şcolari au fost invitați să furnizeze în continuare informaţii despre biblioteci (achiziții, noutăți, expoziţii, evenimente) pentru a fi
postate atît pe blogul Filialei (pagina Biblioteci şcolare) cît şi pe pagina de Facebook
a Filialei recent creată.
În acest context Dna Valentina GOIMAN, directorul Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, mun.Bălți a specificat că fiecare bibliotecă își dorește și are capacități să
dețină un blog, și e timpul ca toți factorii de decizie sa ofere această șansă prin informatizarea bibliotecilor școlare din municipiu. Dna a mulțumit Bibliotecii Științifice din
partea Administraţiei Şcolii Primare cu o Scrisoarea de gratitudine, exprimîndu-și
deosebita satisfacție pentru o colaborare rodnică de mai mulți ani.
Tatiana CIUBOTARU, specialist - coordonator, metodist, Direcţia Învăţămînt, Tine-
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ret şi Sport, mun. Bălţi a relevat importanța atelierului cu o tematica foarte actuală,
mulțumind bibliotecarilor pentru activitatea inspirată în serviciul comunității școlare
şi Bibliotecii universitare pentru implicaţii şi contribuţii în formarea profesională şi promovarea activităţii biblioteciilor şcolare în lumea virtuală.
Suportul informaţional-didactic pentru participanți a inclus donaţii de carte din
partea Bibliotecii USARB, forma Raport Statistic anual 6c, setul de materiale promoţionale: Citate și maxime despre bibliotecă și bibliotecari; Ştiaţi că...; Curiozităţi
despre cărţi; Cele mai frumoase biblioteci; Biblioteca viitorului; Blogul Filialei
BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM.
Au fost derulare video filme, CD - uri: Ion Creangă, Mihai Eminescu la aniversare:
şezătoarea elevilor şi cadrelor didactice, organizată de dna Ana TIGLEA; Călătorie virtuală prin marile biblioteci ale lumii.
Impactul atelierului: acceptarea inovației în bibliotecile școlare, demersuri de soluționare a informatizării bibliotecilor școlare din municipiu, facilitarea participării bibliotecarilor din instituţiile preuniversitare de învăţămînt la cursurile de formare profesională continuă organizate în cadrul ABRM şi Centrul respectiv de la Universitatea de
Stat din Moldova.
Locaţie: mun. Bălţi, str. Puşkin 38, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu
Russo” din Bălţi, Sala de conferinţe, et.2. e-mail: libruniv@usarb.md, web: http://libruniv.usarb.md
Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB,
Președintele Filialei BIN – Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM,
e-mail elena.harconita@mail.ru
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18 februarie
BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMINT DIN NORD ÎN
CONTEXTUL CONSOLIDĂRII REGIONALE ABRM:
Şedinţă de lucru a membrilor Filialei BIN

PROGRAM
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centrul biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md

Şedinţă de lucru
FILIALA BIN, BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMINT DIN NORD,
ÎN CONTEXTUL CONSOLIDĂRII REGIONALE ABRM
Marţi, 18 februarie, 2014
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea biblio-tecilor şcolare din zona de Nord a Republicii
Moldova(15 raioane şi mun.Bălţi).
Data şi locul desfăşurării: marţi, 18 februarie, 2014, ora 10.00, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
PROGRAM
9.45 - 10.00
Înregistrarea participanţilor
10.00 - 12.30
Deschiderea şedinţei - Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei
BIN
Mesaj de salut - Lidia Costiuc, consultant principal, Direcţia e-transformare şi
informatizare, Ministrul Educaţiei al R. Moldova
Proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare
personalului de specialitate din biblioteci.
Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
13.00 Pauză de cafea
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13.00 - 14.30
Regulamentul, Statutul Filialei BIN cu sediul în BŞ USARB.
Raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2013. Programul Filialei BIN pentru
2014.
Date statistice centralizatoare privind activitatea bibliotecilor şcolare din
Republica Moldova.
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB,
Preşedintele Filialei BIN
Fişa de înregistrare individuală, cotizaţii 2014.
Lina MIHALUŢA, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Biblioteca şcolară în viziunea directorului instituţiei preuniversitare de
învăţămînt din raionul Soroca: rezultatele studiului
Elena COCIURCA, specialist principal DGI
Dimensiuni calitative şi cantitative ale colecţiilor bibliotecilor şcolare din R.Moldova:
rezultatele studiului statistic
Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN, Biblioteca Ştiinţifică USARB
Resurse informaţionale utile bibliotecarului şcolar.
Olga DASCAL, bibliotecar Biblioteca Ştiinţifică USARB
Oportunităţi ale Bibliotecii Electronice Şcolare din R. Moldova, bloguri ale bibliotecilor din
învăţămînt
Gherda PALII, bibliotecar Biblioteca Ştiinţifică USARB
Prezentarea flyere-lor: site-ul / blogul BŞ USARB, blogul Filialei BIN, baze de
date utile
Silvia CIOBANU, şef serviciu Biblioteca Ştiinţifică USARB
14.30-15.00 Dezbateri
În mapa participantului: webliografii, flyere, donaţii de cărţi şi publicaţii periodice,
informaţii utile pe stick
Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.
com
Asistenţa tehnică
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Designer, fotograf
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com
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COMUNICAT
Şedinţă de lucru a membrilor Filialei Biblioteci de Învăţămint din NORD (BIN)
în contextul consolidării regionale ABRM
La 18 februarie, 2014 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Şedinţă de lucru
Filiala BIN, Biblioteci de Învăţămint din NORD în contextul consolidării regionale ABRM.
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
- Centrul Biblioteconomic.
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii universitare, preşedintele Filialei
BIN.
Au participat 40 de persoane: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni,
Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi,
bibliotecari universitari.
Şedinţa a fost deschisă de Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Preşedintele
Filialei BIN.
Dna Lidia Costiuc, consultant principal, Direcţia e-transformare şi informatizare,
Ministerul Educaţiei al R. Moldova a venit cu un mesaj de salut şi a asigurat bibliotecarii de interesul şi deschiderea Dnei Ministru Maia Sandu pentru studierea detaliată a
situaţiei bibliotecilor din învăţămînt şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă
acestea.
Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a
salutat participanţii şi a prezentat Proiectul Regulamentului privind modul de conferire
a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci şi Proiectul Centrului
de Excelenţă, formare profesională contiinuă şi actualizarea cunoştinţelor în domeniu
pentru bibliotecarii de toate tipurile, cu sediul la Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu.
Elena Harconiţa a propus pentru discuţii şi aprobare Regulamentul, Statutul Filialei
BIN cu sediul în BŞ USARB, raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2013, programul
pentru anul 2014. De asemenea, a analizat datele statistice centralizatoare privind
activitatea bibliotecilor şcolare din Republica Moldova, anii 2011 - 2013.
Elena Cociurca, specialist principal DGIT Soroca şi Veronica Poia, specialist principal
DGIT Ungheni au prezentat rezultatele studiului în baza anchetei Biblioteca şcolară
în viziunea directorului instituţiei preuniversitare de învăţămînt în raioanele respective.
Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB a vorbit despre Fişa de înregistrare individuală şi achitarea cotizaţiilor ABRM pentru 2014 şi datoriile 2013.
Comunicările: Dimensiuni calitative şi cantitative ale colecţiilor bibliotecilor şcolare
din R. Moldova: rezultatele studiului statistic ( Elena Harconiţa, Elena Stratan); Resurse
informaţionale utile bibliotecaru-lui şcolar (Olga Dascăl); Oportunităţi ale Bibliotecii Electronice Şcolare din R. Moldova, bloguri ale bibliotecilor din învăţămînt (Gherda Palii); Pre-
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zentarea flyere-lor: site-ul / blogul BŞ USARB, blogul Filialei BIN, baze de date utile (Silvia
Ciobanu) au fost oferite în format electronic tuturor participanţilor.
Specialiştii de la DITS şi bibliotecarii şcolari au adresat mai multe întrebări reprezentanţilor oficiali ai Ministerului Educaţiei şi ABRM, propunînd următoarele:
A se expedia Ministerului Educaţiei propunerile ABRM pentru Codul Educaţiei privind
statutul bibliotecarului şi al bibliotecilor din învăţămăînt.
Actualizarea actelor de reglementare a activităţii bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari
în care să fie stipulată necesitatea planificării şi investiţiilor financiare pentru informatizarea bibliotecilor din învăţămînt (şcoli, şcoli profesionale, colegii, universităţi), formarea
profesională continuă a bibliotecarilor din învăţîmîntul preuniversitar şi universitar, dezvoltarea colecţiilor bibliotecare.
Organizarea instruirii pentru specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare
din DITS în cadrul ABRM.
Îmbunătăţirea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare
personalului de specialitate din biblioteci prin: atestarea profesională a specialiştilor responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din DÎTS;
includerea, în mod obligatoriu, în componenţa comisiei de atestare de nivel naţional
a reprezentantului Ministerului Educaţiei, precum şi a bibliotecarilor deţinători ai categoriei superioare de calificare din domeniul învăţămîntului;
atestarea bibliotecarilor şcolari de comisiile raionale şi instituţionale în care prevalează reprezentanţi din domeniul învăţămîntului;
soluţionarea eliberării Certificatelor privind gradul de calificare profesională al bibliotecarilor de către Ministerul Culturii.
În mapa participantului: certificatul de participare, webliografii, flyere, donaţii de
cărţi şi publicaţii periodice, informaţii utile pe stick
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de
Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
GALERIE FOTO
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21 noiembrie
BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT:
confluenţe pentru cunoaştere:
atelier profesional

PROGRAM
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD
(BIN) A ABRM Biblioteca Ştiinţifică USARB Centrul Bibliotecono
mic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md

Atelier profesional: Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere
Joi, 20 noiembrie, 2014
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova
(15 raioane şi mun.Bălţi).
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de
conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
9.45 - 10.00
Înregistrare
10.00 – 11.00
Comunicări
Bibliotecarul şcolar – cadru didactic auxiliar: Codul Educaţiei, nr. 152 din 17.07.2014.
Cadrul de reglementare din domeniul biblioteconomiei în proces de revigorare /
reformare / armonizare: Informaţii de la reuniunile profesio-nale naţionale
Importanţa participării bibliotecarilor şcolari la sondajul Statutul social al bibliotecarului
din R.Moldova, lansat de comisia Protecţia Socială a Consiliului Biblioteconomic
Naţional (CBN)
Despre Proiectul cercetării „Sistemul Naţional de biblioteci din Repub-lica Moldova:
realizarea modelului strategic”, lansat de Biblioteca Naţi-onală a R. Moldova, director
general Alexei Rău
Elena HARCONIŢA, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN ABRM
Lunarul Bibliotecilor Şcolare – Octombrie 2014 în Zona de Nord a R. Moldova
Elena COCIURCA, specialist principal DGIT Soroca
Experienţe pozitive în bibliotecile şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale din Nordul
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Moldovei: actualizarea postărilor pe blogul BIN http://filialabrmbin.blogspot.com/
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
11.00 - 12.00
Aplicaţii
Elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line în Google
Docs
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
12.00 – 12.30
Informaţii
Conferința anuală a ABRM Biblioteci puternice – comunități puternice (5
noiembrie 2014)
Codul Deontologic al Bibliotecarului din Republica Moldova
Propuneri de modificare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova
Lina MIHALUŢA, director adjunct
Prezentare
Din viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari: răsfoind publicaţiile perio-dice
naţionale
Marina MAGHER, şef oficiu în serviciul Comunicarea Colecţiilor
Chestiuni de organizare:
Distribuirea formularului Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii şcolare
în anul 2014 Actualizarea bazei de date a membrilor Filialei / blog-ului BIN
Cotizaţii ABRM 2012 - 2014
Lina MIHALUŢA, director adjunct
12.30 - 13.00
Dezbateri. Propuneri și viziuni de viitor
Expoziţia: Recente apariţii editoriale în domeniul biblioteconomiei
În mapa participantului:
Suport didactic (pe stick)
Forma 6-c
Donaţii de documente din partea BŞ USARB, ABRM, CD NATO
Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.
com
Asistenţa tehnică:
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare şi Activităţi în Reţea - iga_ike@mail.ru
Fotograf:
Mihaela STAVER, bibliotecar în serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate - staver.
mihaela@gmail.com
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COMUNICAT
Comunicat privind Atelierul profesional Biblioteci de învăţămînt:
confluenţe pentru cunoaştere
http://libruniv.usb.md/nou/141120/141120.html
http://filialabrmbin.blogspot.com/2014/11/comunicat-privind-atelierulprofesional.html
În data de 20 noiembrie 2014, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, a avut loc Atelierul profesional: Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere la care au participat 45 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli
profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de
Nord a Republicii Moldova (15 raioane: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti,
Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi).
În mesajul de deschidere a atelierului Elena Harconiţa, Preşedintele Filialei BIN
ABRM, directoarea BŞ USARB, moderatoarea acţiunii, a salutat prezenţa a numeroşi
reprezentanţi ai bibliotecilor şcolare, a subliniat importanţa bibliotecilor în comunitate, a mediatizării profesionale şi dinamizării competenţelor în Societatea Cunoaşterii.
Participanţii au fost salutaţi de Liuba Arion, preşedintele Secţiunii „Biblioteci şcolare” ABRM, care a relatat succint despre lucrările Conferinţei anuale a ABRM Biblioteci
puternice – comunități puternice (5 noiembrie 2014) precum şi a întrunirii profesionale a
bibliotecarilor şcolari (100 de participanţi din întreaga Republică), organizat de Dumneaei la Liceul Teoretic ,,MINERVA” din Chişinău.
Atelierul a început cu ora practică dedicată elaborării, completării şi procesării unui Chestionar on-line în Google Drive. Participanţii şi-au creat conturi
în Google, apoi au editat Formularul on-line în baza chestionarului Biblioteca de
învăţămînt în Societatea Cunoaşterii, formatori Tatiana Prian, bibliotecar principal
în Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea, Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate BŞ USARB.
Dna Elena Harconiţa a completat informaţiile despre Conferinţa ABRM cu materialele pregătite de către Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, comentînd prezentarea în PowerPoint şi apelul conducerii ABRM de a participa la discuţiile publice privind noul Cod deontologic al bibliotecarilor şi propunerile de modificare a Statutului
ABRM, care pot fi accesate pe site-ul ABRM.
În continuare Dumneaei a felicitat bibliotecarii din învăţămînt cu noul statut de
cadru didactic auxiliar (Codul Educaţiei, nr. 152 din 17.07.2014), ceea ce contribuie
semnificativ la creşterea imaginii bibliotecii şi bibliotecarului în comunităţile deservite; s-a referit la subiectele importante din domeniul biblioteconomic gestionate
în acest an de către Consiliul Biblioteconomic Naţional de pe lîngă Ministerul Culturii:
Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului
profesional şi specializat din biblioteci, Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova; Politici de acces
la Internet în bibliotecile din Republica Moldova şi documentul deja aprobat de către
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membrii CBN - Regulamentul privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar
(SNÎIB) în Republica Moldova.
Doamna E. Harconiţa a accentuat importanţa participării bibliotecarilor şcolari la
sondajul Statutul social al bibliotecarului din R.Moldova, lansat de comisia Protecţia Socială a Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN), subliniind că din cele peste 500 de
chestionare completate, 188 aparţin bibliotecarilor şcolari. Rezultatele sondajului vor
fi prezentate în CBN şi publicate în mass-media.
Cu bucurie au receptat bibliotecarii informaţia privind proiectul de creare a Centrului de Cercetare și Formare în domeniul Culturii (http://particip.gov.md/proiectview.
php?l=ro&idd=1946), proiect elaborat în scopul dezvoltării competențelor și potențialului oamenilor de cultură prin intermediul procesului de formare continuă profesională și prin dezvoltarea sectorului de cercetare și proiecte, prevăzut în Strategia
„Cultura 2020”.
Despre Lunarul Internaţional al Bibliotecilor Şcolare – Octombrie 2014 în Zona de
Nord a R.Moldova a relatat Elena Cociurca, specialist principal DGIT Soroca. Scopul Lunarului a fost promovarea imaginii bibliotecii şcolare în comunitate, unul din obiective
fiind stimularea gustului pentru lectură, inovaţie şi creativitate la elevi. La Lunar au
participat 32 de biblioteci şcolare din raion, 700 de elevi, cadre didactice şi manageriale, părinţi, au fost elaborate 28 planuri de acţiuni, inclusiv Workshopul „Tîrgul ideilor
şi experienţelor de succes: Rezultatele Lunarului Internaţional al Bibliotecilor Şcolare”.
Elena Stratan a prezentat experienţele pozitive în bibliotecile şcolare, de colegiu
şi şcoli profesionale din Nordul Moldovei postate pe blogul BIN http://filialabrmbin.
blogspot.com/, cu precădere din mun.Bălţi şi raionul Soroca, precum şi propuneri de
poziţionare mai activă a bibliotecilor pe NET, promovare prin: site-ul BŞ USARB, blogul
BIN, reţele sociale Facebook, Google+, publicaţii pe cel mai mare catalog internaţional
Calameo, în revistele de specialitate online: Confluenţe bibliologice, BiblioUniversitas.
În acelaşi context Marina Magher, bibliotecar principal BŞ USARB, a prezentat bibliografia Viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari în publicaţiile periodice naţionale, un
proiect iniţiat recent în cadrul Filialei. Olga Dascal, bibliotecar principal BŞ USARB a
prezentat webliografia Resursele informaţionale în susţinerea activităţii profesionale a
bibliotecarilor din învăţămînt.
Mesajul organizatoric a ţinut de adunarea cotizaţiilor de membru ABRM, revizuirea
/ renovarea formularului bazei de date BIN, continuarea colectării Fişei de înregistrare
ABRM, acţiuni monitorizate de Lina Mihaluţa, dir.adjunct BŞ USARB.
Discuţiile dintre participanţii Atelierului au generat mai multe propuneri către Ministerul Educaţiei precum:Informatizarea bibliotecilor şcolare, de colegiu şi şcoli profesionale,
instalarea a cel puţin un computer în fiecare bibliotecă şcolară şi conectarea la Internet;
Implicaţii în achiziţia unui soft, la prima etapă pentru cîteva biblioteci şcolare, precum
şi a softurilor educaţionale: EDUTECA, Biblioteca Şcolară Virtuală, Platforma şcolară de
e-learning
Susţinerea bibliotecilor şcolare în achiziţia resurselor informaţionale, cu precădere
a documentelor ştiinţifice şi beletristică.
Participare la asigurarea formării profesionale continue a bibliotecarilorşcolari.
Fiecare participant la Atelier a intrat în posesia unui suport didactic (pe stick):
Crearea unui cont Google: tutorial
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Elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line
în Google Drive: tutorial
Direcţiile raionale învăţămînt, tineret şi sport, raioanele de Nord şi mun.Bălţi Biblioteca de învăţămînt preuniversitar în Societatea Cunoaşterii: CHESTIONAR
Informaţii din viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor şcolari în publicaţiile periodice
naţionale: bibliografie
Resurse informaţionale în susţinerea activităţii profesionale ale bibliotecarilor din
învăţămînt: webliografie
Forma 6-c
Donaţii de documente din partea BŞ USARB, ABRM,CD NATO
În ansamblu, atelierul a inclus acţiuni / comunicări / informaţii diverse, generatoare
de discuţii şi stimulatoare de inovaţii. Subiectele prezentate se constituie, cu certitudine,
în modele de bune practici, ce se pot disemina şi aplica cu succes în bibliotecile şcolare
din RM. Acest eveniment este o încurajare pentru activitatea bibliotecilor, o conştientizare
că tot ceea ce face astăzi un bibliotecar şcolar este în sprijinul creşterii calităţii procesului
educativ în concordanţă cu cerinţele actuale.
GALERIE FOTO
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3 martie
BIBLIOTECILE DIN INSTITUŢIILE
DE ÎNVĂŢĂMÎNT PREUNIVERSITAR:
acces, dezvoltare şi transformare: şedinţa de lucru

PROGRAM
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM
Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, http://libruniv.usarb.md

Şedinţa de lucru şi Atelierul profesional
BIBLIOTECILE DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT PREUNIVERSITAR: ACCES,
DEZVOLTARE ŞI TRANSFORMARE
Marţi, 3 martie 2015 Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli
profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de
Nord a Republicii Moldova (15 raioane şi mun.Bălţi).
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.
09.45 - 10.00 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut
10.00 - 11.00 Discursuri. Comunicări
Referinţă privind datele statistice ale activităţii Bibliotecilor şcolare din Republica
Moldova în anul 2014.
Raport privind activitatea Filialei BIN ABRM în anul 2014. Aprobarea Planului de
activitate a Filialei BIN ABRM în anul 2015.
Prezentarea rezultatelor sondajului Statutul social al bibliotecarului în Republica
Moldova.
Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului
de specialitate din biblioteci, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr.17 din
05.02.2015.
Informaţii de la Consiliul Biblioteconomic Naţional, reuniuni profesionale din ţară.
Elena HARCONIŢA, directorul BŞ USARB,
Preşedintele Filialei BIN ABRM, Preşedintele Comisiei Protecţia Socială a CBN
Elena STRATAN, şef serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate
Prezentarea Standardului SM ISO 2789:2015 Informare și documentare. Statistici
internaționale de bibliotecă.
Lina MIHALUŢA, director-adjunct
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NOMENCLATOR - CADRU al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară.
Ciclul 1. Dezvoltarea resurselor documentare.
Adella CUCU, şef serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare
Bibliotecarii şcolari, de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi online în anul 2014: bibliografie.
Marina MAGHER, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor.
11.00 – 11.30 Dialog profesional
Proiectul Noului REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a bibliotecilor
din instituţiile de învăţămînt preuniversitar: recomandări, propuneri, modificări
venite din partea bibliotecarilor şcolari din raioanele de nord şi mun. Bălţi.
Propuneri, doleanţe ale bibliotecarilor din Zona Nord către Ministerul Educaţiei în
vederea solutionării problemelor existente si dotarea bibliotecilor scolare cu TIC în
anul 2015.
Delegarea participanţilor în grupul de lucru de pe lîngă Ministerul Educației. Consultant,
Direcția e-Transformare și Informatizare, - Ana Plamadeala (tel. contact 022-23-32-20).
Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN, Elena COCIURCA
Specialiştii - coordonatori DITS
11.30 – 12.30 Aplicaţii
Tehnologii Microsoft Office Excel

Tatiana PRIAN, bibliotecar principal,
Gherda PALII, bibliotecar, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea
Mihaela STAVER, bibliotecar, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate

12.30 – 13.30 Pauză de cafea
13.30 – 14.00 Chestiuni de organizare. Înmînarea certificatelor de participare.
Actualizarea bazei de date a membrilor Filialei BIN ABRM
Cotizaţii ABRM 2012-2015
Aprobarea grupului de lucru privind actualizarea blogului Filialei BIN ABRM
Filiala BIN, Consiliul Biblioteconomic Naţional pe Facebook: informații
Proiecte educaţionale: ŞcoalaMea.md; EduTeca, Biblioteca Electronică Şcolară
Prezentarea expoziţiilor personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie
2011) „STEAUA DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...”.
Lucrări prezentate de Ludmila COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane
Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
Design expoziţional şi prezentare –
Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorial, BŞ USARB
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În mapa participantului: Suport didactic imprimat și în format electronic.
Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Biblioteca Ştiinţifică USARB - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@
gmail.com
Asistenţa tehnică: Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare - iga_ike@mail.ru
Designer / fotograf: Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială sciobanu64@gmail.com
Mihaela STAVER, bibliotecar, serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - staver.
mihaela@gmail.com

COMUNICAT
Şedinţa de lucru şi Atelierul profesional în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Bălţi, Biblioteca Științifică USARB
http://libruniv.usarb.md/nou/150303a/150303a.html
La 3 martie, 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Şedinţă de lucru şi
Atelierul profesional Bibliotecile din instituţiile de învăţămîntul preuniversitar:
acces, dezvoltare şi transformare
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
- Centrul Biblioteconomic.
Moderatori: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii universitare, preşedintele Filialei
BIN, Lina Mihaluţa, director adjunct.
Au participat 40 de persoane: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova: raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni,
Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi,
bibliotecari universitari.
Şedinţa a fost deschisă de către Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN, care a salutat participanţii și a acentuat că scopul principal al reuniunii este promovarea, mediatizarea profesională, dezvoltarea competenţelor pentru
a transforma bibliotecile școlare în autentice structuri infobibliotecare de susţinere
eficientă a procesului de învăţămînt şi educaţie preuniversitară.
Elena Harconiţa a trecut în revistă rezultatele studiului comparativ pe anii 2012 - 2014
a inidicatorilor statistici principali de activitate a bibliotecilor şcolare din Republica
Moldova. Conform datelor statistice prezentate de către specialiștii - responsabili de
activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt (Zona
de Nord - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Zona Centru şi Sud - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”), în şcolile din Republica Moldo-
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va funcţionează actualmente 1 309 biblioteci şcolare (180 municipale, 166 urbane şi
963 rurale). Cea mai mare problemă se constată la capitolul Achiziţii, care au scăzut
catastrofal faţă de ultimii 2 ani. În anul 2014 s-au achiziţionat 629 411 ex. cu 840 mii
mai puţin decît în anul 2013 şi cu 1mln 450 mii mai puţin decît în anul 2012. Astfel
colecţiile bibliotecilor şcolare s-au micșorat cu peste 1 mln 500 mii de unităţi materiale
faţă de anul 2012, insumînd la 01.01.2015 - 19 976 611 u.m. S-a micșorat şi numărul de
utilizatori, intrări şi împrumuturi.
Dar a fost remarcat faptul că în anul 2014 a crescut numărul de biblioteci care deţin
calculatoare -333, conectate la Internet (130) și s-a mărit de 2 ori numărul vizitelor
virtuale - 35 193, fiind atestate pagini web şi bloguri în 23 biblioteci şcolare din AneniiNoi, Chişinău, Călăraşi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Nisporeni, Orhei, Taraclia, Ungheni, Vulcăneşti. Raportat însă la numărul de biblioteci şi elevi aceste cifre sînt foarte mici: atît
numărul de calculatoare (392) deţinute, cît şi imprimante (52), scanere (18).
Astăzi în bibliotecile şcolare activează 1 337 de angajaţi, cu 76 mai puţini decît în
anul 2012. A scăzut numărul bibliotecarilor cu grad de calificare de la 410 la 401. La
postul de bibliotecar sînt încadrate persoane cu studii superioare și medii, dar numai
28 % sînt specialişti în domeniu.
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate a prezentat pentru aprobare raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2014, programul pentru anul 2015. În
anul de referinţă a fost elaborat Regulamentul de organizare şi funcționare a Filialei BIN
şi redactat Statutul Filialei, s-au făcut propuneri pentru compartimentul bibliotecilor
din Codul Educaţiei, la Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă, la elaborarea Chestionarului şi desfăşurarea Sondajului Statutul social al bibliotecarului în Republica Moldova.
Au fost aduse contribuţii în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci prin activitatea în diverse comisii şi structuri decizionale naţionale: Consiliul Biblioteconomic
Național – organ consultativ pe lîngă Ministerul Culturii al RM; E.Harconiţa, preşedintele Comisiei Protecţia Socială; E.Cociurca, E.Stratan, membri; L.Mihaluţa, membru al
Comisiei „Standarde, norme si statistici".
Au fost organizate, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, DITS, 2 ateliere profesionale. Pe blogul Filialei au fost postate 85 de informații, înregistrate 9 620 vizualizări.
Consolidarea cadrului legislativ în domeniul activităţii bibliotecilor din învăţămînt va continua prin actualizarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, elaborarea Nomenclatorului – CADRU al proceselor tehnologice
infobibliotecare. Formarea profesională continua va include 3 ateliere privind noile tehnologii, schimbul de experienţe.
Lina Mihaluţa, director-adjunct, a prezentat Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (aprobat
prin ordinul Ministerului Culturii nr.17 din 05.02.2015), Programul/raportul de activitate al CBN, proiectul Memoriului adresat Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturi
pentru soluţionarea problemelor privind respectarea drepturilor legale ale bibliotecarilor din Republica Moldova. Conform rezultatelor sondajului Statutul Social al
bibliotecarului în Republica Moldova, realizat în perioada septembrie - noiembrie 2014
(Comisia Protecţia Socială a CBN), la care au participat 580 bibliotecari (12% din totalul de 4 699 de bibliotecari din R.Moldova) numai 22% din bibliotecari beneficiază
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de durata redusă a timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore pe săptămînă, bibliotecarii
sînt nemulţumiţi de situaţia financiară şi venitul personal, salariul nu este adecvat
activităţii lor.
A urmat prezentarea Standardului SM ISO 2789:2015 Informare și documentare.
Statistici internaționale de bibliotecă, care prevede reguli pentru colectarea şi prezentarea datelor statistice, conţine definiţii şi proceduri de numărare pentru toate tipurile
de resurse şi servicii electronice oferite utilizatorilor de biblioteci. Utilizarea statisticilor
de bibliotecă are ca obiectiv principal demonstrarea valorii pe care serviciile de bibliotecă o aduc utilizatorilor, inclusiv valoarea potenţială a utilizatorilor din generaţiile
viitoare.
Planul anual de acţiuni privind bibliotecile școlare al Ministerului Educației, Direcției e-Transformare și Informatizare pentru anul 2015, transmis de către doamna
Ana Plamadeala, consultant, este foarte important, realizarea tuturor subiectelor este
condiționată de aplicarea NTIC care, cu regret, absentează în actvitatea a 90 % din
bibliotecile școlare din ţară.
Şedinţa a continuat cu prezentarea lui Adella Cucu, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor.
Catalogare. Indexare Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca
şcolară. Ciclul 1. Dezvoltarea resurselor documentare și a lui Marina Magher, bibliotecar
principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor Bibliotecarii şcolari, de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi on-line în anul 2014: bibliografie.
Un moment semnificativ în cadrul întrunirii profesionale l-au avut discuţiile
pe marginea Proiectului Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii școlare, care a evoluat într-un dialog profesional relevant, urmînd ca completările și obiecțiile să continuie pînă la 10 martie, după care proiectul va fi prezentat
în Consiliul Director al bibliotecilor din învățămînt.
Participanții au beneficiat de o oră academică privind unele aplicaţii în Programul
Microsoft Office Excel, promovată de Tatiana Prian – formator, bibliotecar principal,
Gherda Palii, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea și Mihaela
Staver, bibliotecar în serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate. De asemenea, au
vizualizat conţinutul paginilor Filialei BIN şi a Consiliului Biblioteconomic Naţional, recent lansate pe Facebook.
Programul evenimentului din 3 martie 2015 a finalizat cu vizitarea expoziţiei
„STEAUA DE JOI” a lui Ecaterina Costin (19 iulie 1989 – 9 iunie 2011) şi „POEMELE MAMEI...” Ludmilei COSTIN. Lucrările de artă plastică, a cusutului și croșetării manuale au
fost oferite de Ludmila COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a
Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
Design-ul și prezentarea expozițiilor aparținînd lui Silvia Ciobanu, şef Centrul Marketing. Activitate editoriala BŞ USARB.
Certificatul de participare, bibliografiile și documentele în format electronic au
suplimentat conținutul informațional receptat de participanții întrunirii profesionale.
Specialiștii de la DÎTS din15 raioane de Nord ale Republii Moldova și mun. Bălți împreună cu bibliotecarii școlari, de colegii, școli profesionale și universitari au exprimat
îngrijorarea față de situația în care se află bibliotecile instituțiilor de învățămînt preuniversitar în cel de al doilea deceniu al secolului 21-lea – secolul Societății Informației
și al Cunoașterii.

116

Pentru ca bibliotecile din învățămîntul preuniversitar să-și îndeplinească rolul de
inerente structuri - participante active la procesele moderne de instruire este necesar
de a realiza următoarele:
Modificarea cadrului legal și monitorizarea respectării prevederilor din:
Regulamentul de organizare și funcțonare a bibliotecilor din sistemul de învățămînt
preuniversitar;
Schimbarea condițiilor de raportare la categorii a bibliotecilor școlare;
Fișa – cadru de evaluare a bibliotecii școlare, de colegiu, a școlii profesionale;
Fișa – cadru a postului de bibliotecar școlar – cadru didactic auxiliar (obligațiuni și
drepturi !!!).
Resurse materiale și financiare:
Participarea reprezentanților bibliotecarilor școlari în elaborarea Strategiei informatizării bibliotecilor din Republica Moldova şi Programului de acţiuni privind implementarea Strategiei informatizării bibliotecilor din Republica Moldova - Comisia „Informatizare
şi tehnologii informaţionale" a Consiliului Biblioteconomic Naţional.
Dotarea bibliotecilor școlare cu echipament tehnic: calculatoare, printere, scanere,
asigurarea accesului la Internet.
Cercetarea pieței IT de softuri în vederea selectării unui software integrat de biblioteca potrivit pentru instituţiile de învăţămînt preuniversitar.
Asigurarea resurselor financiare pentru dezvoltarea colecțiilor științifice și beletristică în conformitate cu curricula.
Asigurarea spațiior necesare bibliotecilor în corespundere cu normele internaționale elaborate de IFLA.
Resurse umane:
Majorarea grilei de salarizare a bibliotecarilor din învățămînt, durata redusă a timpului de muncă pentru toţi bibliotecarii (7 ore/zi, 35 ore pe săptămînă), acordare tuturor bibliotecarilor, inclusiv personalului de conducere, a sporului de compensare, în
mărimea prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru condiţii vătămătoate şi nocive,
inclusiv concediu anual suplimentar plătit - 11 zile calendaristice pentru condiţii nocive,
indiferent de apartenența lor la sindicat şi indiferent de sporul pentru eficienţa inaltă
în muncă, intensitatea muncii.
Coordonarea angajării bibliotecarilor școlari cu specialistul – responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare din DITS.
Organizarea în Centrele de instruire abilitate a recalificării și formării profesionale
continue a bibliotecarilor școlari.
Participarea obligatorie a specialiștilor bibliotecari din domeniul sistemului de învățămînt în comisiile de atestare ale bibliotecarilor școlari.
Instruirea anuală a specialiştilor - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din
DITS.
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Parteneri, grupul ţintă în cadrul acţiunilor Filialei BIN (Biblioteci
de Învăţămînt din Nord) ABRM, Centrul Biblioteconomic –
Biblioteca Ştiinţifică USARB

Metodişti coordonatori ai DGITS,
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare:

MUNICIPIUL BĂLŢI –25 biblioteci

Tatiana CIUBOTARU, 023154669, dits_bl@mtc-bl.md; tatiana.ciubotaru1@gmail.com

BRICENI – 34 biblioteci

Maria BUREA, 024725453, dgritsbriceni@mail.ru
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DONDUŞENI – 25 biblioteci
Angela BUJAG, 025195388, 025195388,dgritsdn@mtc-dn.md,

DROCHIA – 34 biblioteci

Tatiana MÎȚA, 025220224, dgitsdrochia@gmail.com

EDINET – 41 biblioteci

Olesea COGUT, 024622491, dgritsed.md@gmail.md, cogutolesea@gmail.com
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FĂLEŞTI – 47 biblioteci

Lilia HARȚANU, 025923136, dgritsfl@gmail.com

FLOREŞTI - 49 biblioteci

Ludmila GRIGORIŢCHI, 025025723, dgitsfloresti@mail.ru

GLODENI - 25 biblioteci

Tamara GLAVAN, 024922294, dgitsgl@mtc-gl.md; glavantamara@gmail.com
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OCNIŢA – 25 biblioteci

Tatiana CURTEAN, 027122531, curtean.tatiana@rambler.ru

REZINA – 36 biblioteci

Svetlana GUŞAN, 025422951, invatamintrz@gmail.com; gusan.lana@mail.ru

RÎŞCANI – 31 biblioteci

Rodica RUSU, 025623052, itiriscani@yahoo.com; tiriscani@gmail.com
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SÎNGEREI – 38 biblioteci

Valentina MÎNDRILĂ, 026226931, dirgensing@mtc-sg.md; valcris@mail.ru

SOROCA – 45 biblioteci

Elena COCIURCA, 023023085, iavic@mail.md, elena_cociurca@yahoo.com

ŞOLDĂNEŞTI- 20 biblioteci

Aurica VLAS, 027225492, directie@mtc-sd.md; vlas.aurica@gmail.com
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TELENESTI – 38 biblioteci

Raisa URSU, 025823151, dr_telenesti@mail.ru

UNGHENI – 49 biblioteci

Veronica POIA, 023626917, dungheni@mail.md; veronicapoia000@gmail.com
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BLOGUL FILIALEI BIN (BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD) ABRM

Blogul BIN - instrument util de promovare a experienţelor bibliotecare, a fost creat
în anul 2012. A înregistrat 11 mii vizualizări. Rubrici principale: Baza de date, Ghidul bibliotecarului, Linkuri utile, Scenarii, Experienţe pozitive în bibliotecile din Nordul RM,
Bibliotecile de învăţămînt în presă şi on-line etc.

Unul din scopurile blogului a fost diseminarea experienţelor pozitive ale bibliotecarilor şcolari. În acest sens a fost creată rubrica respectivă, la şedinţele BIN solicitîndu-se informaţii din teritoriu pentru plasare pe blog. Lansarea campaniei Biblioteca
TA pe NET, organizarea lunarelor bibliotecilor şcolare din raioane, delegarea bibliotecarilor de contact din raioane pentru monitorizarea funcţionalităţii blogului a animat
conţinutul cu informaţii din activitatea bibliotecilor şcolare din Nord.
Cele mai populare postări sînt cele venite din bibliotecile şcolare din mun. Bălţi,
raionul Soroca în rubrica: Experienţe pozitive în bibliotecile din Nordul RM.
Biblioteca de la Şcoala Primară ,,S. Vangheli”, nr. 21 în dialog cu utilizatorii - Expoziţie de carte cu genericul ,,Adio, Toamnă Cosînzeană”; De ziua internaţională pentru
toleranţă. Discuţie pe tema: ,,Sîntem oare noi toleranţi?Care sînt dimensiunile toleranţei? (cl. IV A); Revistă bibliografică de prezentare şi recomandare a literaturii pentru
elevii (cl. III A, B, C); Raidul ,,Trăieşte carte!” (cl. I-IV). Ora ghicitorilor pentru elevii cl. I cu
genericul: ,,Cimilică, cimilea, ghici ghicitoarea mea”.Realizator: Ţiglea Ana
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Calendarul lunii noiembrie la Biblioteca Liceului Teoretic „N. Gogol”,
mun. Bălţi

Activităţi la Biblioteca gimnaziului Nr. 3, mun. Bălţi.
A realzat: Malear Ala
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La 18 martie 2015 la Biblioteca Liceului Teoretic „P. Rareş” s-a desfăşurat Atelierul
profesional„Comunicarea ca factor de schimbare a imaginii bibliotecarului în comunitatea
şcolară”,organizat de Direcţia Învăţămînt a or. Soroca în parteneriat cu Biblioteca
Liceului „P. Rareş”. La atelier au participat 36 bibliotecari din instituţiile preuniversitare
din raion şi de la şcoala profesională. Toţi participanţii s-au grupat în 4 echipe.
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