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Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
Bibliotecarii USARB: dimensiunile succesului
Activitatea Bibliotecii universitare, instituţie competitivă în comunitatea profesională şi cea academică, Centru Biblioteconomic Naţional, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului REM (Resurse
Electronice pentru Moldova), participantă în proiecte Naţionale SIBIMOL, Memoria Moldovei - componentă a Bibliotecii Naţionale Digitale MOLDAVICA,
Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality
(2013 - 2016), este asigurată de 52 bibliotecari talentaţi, inovatori, creativi care
îşi onorează cu sinceritate şi deosebită profunzime profesia aleasă. Fiind cu vîrsta
medie de 43 de ani, 31 cu studii superioare în domeniu; 88 % ori 46 din ei sînt
posesori ai categoriilor de calificare: 16 – superior; 19 – întîi şi 11 – doi, 72 % sînt
specialişti cu experienţă, care lucrează în Bibliotecă mai bine de 5 ani.
Bibliotecarii desfăşoară activităţi sporite în vederea facilitării procesului
educațional pentru cei 10 000 de utilizatori per an, care vizitează Biblioteca de
cca 300 mii ori şi împrumută prin 12 săli de lectură (763 locuri) şi 4 săli de
împrumut, mai bine de 800 mii documente, inaugurînd / realizînd programe şi
proiecte instituţionale: Noul Utilizator; Zilele Informării; Zilele Catedrelor; Zilele
Bibliotecii; Zilele Licenţiatului / Masterandului, Doctorandului, Zilele Revistei,
Zilele Tineretului, Clubul de discuţii ONU, Clubul Cărţii, Salonul Muzical, Clubul
BiblioSpiritus. Participă la desfășurarea Săptămînii Internaţionale a Accesului
Deschis. 19 surse electronice elaborate de bibliotecarii USARB privind instruirea
în domeniul culturii informaţiei au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire
de ansamblu asupra resurselor privind Cultura informaţiei la nivel mondial,
apărut sub egida UNESCO în anul 2014 la Paris, 668 pagini. List of Selected
Information Literacy Resources Available in the Romanian (Română) Language
// Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
HartonJr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wp-content/uploads/2014/10/UNESCO-IL- ResourcesEd.2.pdf.
Preocupările ştiinţiice sînt dimensionate pe cîteva direcţii principale: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, articularităţi, experienţe / efecte;
Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională
continuă, comunicare profesională; Biblioteca/Utilizatorul 2.0 în aplicare. În
rezultatul investigaţiilor bibliotecare sînt editate lucrări bibliografice, cataloage,
dicţionare, ghiduri, rapoarte în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas
Biography, Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Doctori Honoris Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni,
Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare. Numai în
ultimii 15 ani activitatea editorială numără cca 538 lucrări, peste 700 de articole
ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în
revistele Universităţii, publicate în culegeri, monografii, referate pe Internet
www.slideshare.net, toate lucrările sînt expuse on-line împreună cu circa 200 de
materiale promoţionale.
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Anual, circa 35-40 bibliotecari participă la reuniuni profesionale naţionale şi
internaţionale (simpozioane, ateliere, conferinţe, mese rotunde, videoconferinţe,
prezentări) cu cca 40 comunicări/intervenţii, stagii de formare profesională continuă în instituţii acreditate, 30 şedinţe de dezvoltare profesională instituţională
(programe de formare continuă, Şcoala Noului Angajat) cu precădere în domeniul
tehnologiilor moderne, conferinţe de diseminare a informaţiilor profesionale.
În anul 2014 un grup de bibliotecari au absolvit Cursurile de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), „Catalogare şi Indexare” în Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova, iar 8 bibliotecari urmează Programul de recalificare
la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică,
Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova, durata studiilor – 1 an.
În anul 2013, au inaugurat Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, cu
participare naţională şi internaţională, devenit o tradiţie anuală, în luna februarie
23 – ziua de naştere a ex-directoarei de 40 de ani a BŞ USARB, fiind editate deja
lucrările a 3 ediţii cu acelaşi titlu, devenite colocvii bibliotecare naţionale.
În anul 2005, la aniversarea de 60 de ani de la fondarea Bibliotecii şi a Universităţii, bibliotecarii lansează revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării
Confluenţe Bibliologice, director de publicaţie: Elena Harconiţă, directoarea Bibliotecii, redactor șef: Anatol Moraru, lector superior USARB, colegiul de redacţie:
L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc,
M. Şleahtiţchi, N. Enciu; lector: G. Mostovic, periodicitate: trimestrial, format:
tipărit, cît şi în format electronic pe site-ul Bibliotecii. Pe parcursul a 10 ani au
fost editate 40 de volume cu rubricile: Filmul colecţiei, Formare profesională,
Strategii ale colaborării, Carte de vizită, Dialog continuu, Oportunităţi moderne,
Bibliomesager, Pagini de istorie etc. Revista a devenit pe parcursul anilor un instrument eficient de comunicare, informare și promovare a activităţii Bibliotecii
şi a profesiei de bibliotecar.
La Conferinţa ABRM a fost lansată revista secţiunii ABRM Biblioteci universitare BiblioUniversitas@ABRM.md. Conceptul revistei a fost elaborat/prezentat de S. Ciobanu, şef Centru Marketing, Activitate editorială al Bibliotecii
Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Bibliotecarii universitari activează în colegiul de redacție a revistelor BiblioScientia (E. Harconița) (fondator: Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”) Bibliouniversitas@ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica Moldova,
InfoStand biblioteconomic: Bul. de informare al Comis. ABRM „Standardizarea
activităţii de bibliotecă (L. Mihaluța), publică în reviste distincte internaționale.
Bibliotecarii sînt implicaţi în activitatea Consiliului Biblioteconomic Naţional
(CBN), Consiliului Director al Bibliotecilor din instituţiile de invăţămant superior
şi mediu de specialitate, Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, Comitetului Tehnic de
standardizare nr.1 „Biblioteconomie, Informare, Documentare”, Filialei Biblioteci de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM.
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În colaborare cu Ministerul Educației al RM, Direcţiile de Învăţământ Tineret şi Sport din raioanele de Nord ale R. Moldova, specialiștii responsabili de
activitatea bibliotecilor școlare din Direcțiile de Învățămînt realizează activități
metodice de Centru Biblioteconomic pentru bibliotecile școlare din 15 raioane de
Nord și mun. Bălți; colectarea/prezentarea datelor statistice, elaborarea Raportului
Statistic centralizator anual al Bibliotecilor Școlare
Bibliotecarii sporesc buna imagine a Universităţii, devenind posesori ai titlurilor şi înaltelor distincţii de stat, Diplomelor de succes şi recunoştinţă din
partea Guvernului, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, Universităţii –
fondatoare, Primăriei, AGEPI-ului, precum şi din partea Bibliotecii Naţionale şi,
foarte important, a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – cea mai
înaltă recunoştiinţă a colegilor de breaslă.
Au participat de-a lungul anilor la prestigioasele concursuri organizate de Asociaţie culegînd premii şi titluri. Laureaţi ai Concursului Naţional Cel mai bun bibliotecar al anului au devenit 15 bibliotecarii prin vocaţie, creatori şi profesionişti.
În cadrul concursului republican Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării (iniţiat la 20 mai 1993 printr-un ordin al Colegiului Ministerului Culturii de comun acord cu Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor
din RM) în perioada anilor 2000-2015 au fost premiate 67 de lucrări elaborate
de bibliotecarii universitari bălţeni, inclusiv Premiul Mare - 22 lucrări pentru colecţia de documente consacrate aniversării a 60-a a Bibliotecii Ştiintifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; setul de lucrări consacrate aniversării
a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi; lucrări din colecţia: ABRM - 20 de ani
Dicţionarul Bibliotecarii universitari bălţeni, aflat la a doua ediţie, cuprinde
informaţii relevante despre realizările şi performanţele de azi ale personalului
Bibliotecii: manageri, bibliotecari, redactori, informaticieni. Structura lucrării
este următoarea: Aprecieri şi recunoaşterea profesională; Laureaţi ai Concursului
Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţelor informării şi Cel mai Bun Bibliotecar al anului; Concursul USARB: Secţiunea Biblioteconomie; Personalul Bibliotecii: Centrul Managerial; Dezvoltarea
colecţiilor. Catalogare. Indexare; Organizarea şi conservarea colecţiilor; Comunicarea colecţiilor; Informare şi cercetare bibliografică; Cercetare. Asistenţă
de specialitate; Centrul Informatizare şi activităţi în reţea; Centrul Marketing.
Activitate editorială; Centrul Cultura informaţiei; Centrul Manifestări culturale.
Centrul Documentare şi Informare al ONU (Organizaţiei Naţiunilor Unite),
Centru Uniunii Europene EUI; Formarea profesională continua; Index de nume.
Fiecare subdiviziune din capitolul Personalul Bibliotecii conține obiectivele
de bază și CV-urile angajaților aranjate în ordinea ierarhiei posturilor. CV-urile
sînt alcătuite conform standardelor europene: Informaţii personale, Domeniul
ocupaţional, Experienţa profesională, Educaţie, Aptitudini şi competenţe
personale, tehnice, sociale, organizatorice, Participare la reuniuni profesionale,
anexele Proiecte, Distincţii, Lucrări publicate, Referinţe.
ELENA HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţiice
7

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic

8

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
APRECIERI ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIONALĂ
DISTINCŢII DE STAT
2015 - Elena HARCONIȚA
Ordinul „GLORIA MUNCII”

Titlul Onorific „OM EMERIT”
2010 - Elena HARCONIŢA

Medalia „MIHAI EMINESCU”
2005 - Elena HARCONIŢA

2012 - Valentina TOPALO

2005 - Medalia comemorativă „ALECU RUSSO” - Elena HARCONIŢA
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Diploma Guvernului
2008 - Diploma Guvernului de gradul I - Elena Harconiţa – Pentru contribuţie
substanţială la implementarea managementului inovator în
sisitemul bibliotecar şi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt
2013 - Diploma Guvernului de gradul I - Lina Mihaluţa Pentru activitate rodnică în domeniul organizării şi promovării
managementului biblioteconomic, contribuţie substanţială la
promovarea lecturii în mediul studenţesc şi de cercetare şi cu
prilejul Zilei Bibliotecarului în RM
2014 - Diploma Guvernului de gradul I - Elena Stratan Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie substanţială la
organizarea asistenţei de specialitate şi la coordonarea programului de formare continuă, dinamism şi perse- verenţă,
precum şi în legătură cu Ziua Bibliotecarului
2015 - Diploma Guvernului de gradul II - Igor Afatin Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul
biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie deosebită
la modernizarea şi informatizarea bibliotecii, promovarea imaginii instituţiei, a serviciilor şi produse- lor ei în
infrastructura informaţională, naţională şi globală, precum şi în legătură cu Ziua Bibliotecarului
Diploma Ministerului Educaţiei
2005 - Elena Harconiţa - Către 50 de ani de la naştere
2006 - Elena Harconiţa - La aniversare de 100 de ani ai
Liceului Teoretic „Ion Creangă”
2010 - Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Igor
Afatin, Elena Stratan, Ludmila
Răileanu - Pentru performanţe remarcabile
în activitatea profesională, aport considerabil
la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare
şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea
Bibliotecii
2011 - Natalia Culicov
2013 -Adela Cucu - Pentru performanţe remarcabile în activitatea profesională, contribuţie substanţială la pregatirea specialiştilor de înaltă calificare şi cu prilejul
Zilei Bibliotecarului
2014 - Elena Harconiţa, Ana Nagherneac - Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională, contribuţie
substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului
2015 - Taisia Aculova - Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională, pro10
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movarea şi diversificarea activităţilor cu publicul, contribuţie substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea
dragostei de carte şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.

Diploma Ministerului Culturii

2006 - Adela Cucu
2008 - Lina Mihaluţa, Elena Cristian
2010 - Valentina Topalo
2011 - Elena Harconiţa
2012 - Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu - Pentru merite deosebite în dezvoltarea mediului
profesional şi promovarea culturii naţionale, cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2014 - Ala Lîsîi - Pentru implementarea serviciilor novative bazate pe lectură, tehnologia
informaţiei şi comunicării şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2015 - Tatiana Prian - Pentru contribuţie la formarea viitorilor specialişti în diverse
ramuri ale economiei naţionale, cu prilejul Zilei Bibliotecarului
11
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Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

2002 - Igor Afatin, Aculina Antoci, Silvia Ciobanu, Adela Cucu, Maria Fotescu,
Larisa Roşca, Liuba Surlaru, Valentina Topalo
2003 - Elena Cristian, Elena Stratan, Elena Scurtu, Galina Sapogovschi, Liuba
Pohilă, Polina Spînu, Iurii Pogrebneac
2004 - Lucia Zadiraico, Mira Gore, Elizaveta Mihailov, Lina Cruglov, Lilia Melnic,
Irina Zalîgaeva, Eugenia Pascal.
2005 - Pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi Diplomă
pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, disciplină
şi fidelitate cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Dora Caduc, Natalia Culicov, Ana
Nagherneac,Taisia Aculova, Elena Ţurcan, Natalia Lunic,
Adela Cucu, Marcela Bordeniuc.
2005 - Cu prilejul aniversării a 60-a a Bibliotecii Ştiinţifice şi pentru
merite deosebite în activitatea profesională: Elenei Harconiţa,
Elenei Scurtu, Elenei Stratan, Valentinei Topalo
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Silvia Ciobanu, Liuba
Surlaru
2006 - Cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Igor Afatin, Ciobanu
Silvia, Liuba Pohilă, Lilia Melnic, Elena Cristian,
Ludmila Răileanu, Ana Nagherneac, Elena Stratan
2007 - Pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile
în susţinerea activităţii ABRM: Elena Harconiţa, Dora
Caduc, Igor Afatin,Valentina Topalo, Elena Scurtu,
Elena Stratan, Lina Mihaluţa, Silvia Ceban, Angela
Hăbăşescu, Artiom Cebotari
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului pentru performanţe
profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea
activităţii ABRM: Elena Cristian, Adela Cucu, Ludmila
Răileanu,Tatiana Prian, Margareta Iulic.
2008 - Lucia Zadiraico, Larisa Roşca, Maria Fotescu, Anatol
Moraru, Mira Gore
2009 - Pentru implicaţi în traducerea Standardului Internaţional
ISO 2789:2009 „Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”: Lina Mihaluța, Aurelia Anghel,
Larisa Roşca, Elena Scurtu, Lucia Zadiraico
Pentru contribuţia personalului Bibliotecii în activităţile iniţiate
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de ABRM exprimată prin deosebita iniţiativă, creativitate şi exigenţă: Elena Harconița.
2010 – Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la dezvoltarea
şi promovarea bibliotecii, pentru pasiune şi prestanţă profesională,
abnegaţie şi atitudine creativă - Ludmila Răileanu
		
Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare,
promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia celei de-a 65 aniversare de la fondare, bibliotecarilor: Silvia Ciobanu, Elena Cristian, Natalia Culicov, Taisia Aculova, Angela Hăbăşescu
2011 - Adela Cucu, Varvara Ganea, Elena Ţurcan, Ala Lîsîi, Olga
Colina, Svetlana Botezatu

2013 - Elena Stratan, Angela Hăbăşescu, Ala Lîsîi
2014 - Pentru contribuţii originale
la promovarea cu pasiune
şi perseverenţă a imaginii şi
activităţii bibliotecii, pentru
activitate de aleasă dăruire cu
importante rezultate: Ala Lîsîi,
Igor Afatin, Elena Cristian, Lilia
Ababi, Taisia Aculova, Tatiana
Prian
2015 - În semn de adîncă preţuire şi deplină recunoştinţă pentru contribuţii substanţiale
la dezvoltarea şi promovarea rolului bibliotecii în societate. Aleasă consideraţiune
de Ziua bibliotecarului pentru profesionalism şi devotement: Antonina Antonova,
Snejana Zadainova, Mihaela Staver, Svetlana Şişcanu, Marina Magher
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Premiul ABRM Gazeta bibliotecarului, Buletin informativ al Bibliotecii Naţionale
şi al Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, redactor şef Alexe Rău

2002 - Premiul special pentru cea mai interesantă publicaţie în Gazeta
bibliotecarului: Valentina Topalo
2006 - Premiul Gazetei bibliotecarului: Radu Moţoc
2007 - Premiul Gazetei Bibliotecarului pentru articol analitic: Elena
Harconița
2009 - Diploma de Menţiune a Gazetei Bibliotecarului: Valentina
Topalo
Diploma Consorţiului EIFL Direct Moldova
2011 - Diploma de excelenţă Pentru contribuţii la dezvoltarea
Consorţiului EIFL Direct Moldova: Valentina Topalo
Diploma Centrului de Informare Europeană
2012 - Valentina Topalo Cel mai eficient Coordonator al
Centrului de Informare Europeană – 2012
Diploma Bibliotecii Ştiinţifice ASEM
2013 - Diploma de Excelenţă din partea Bibliotecii Ştiinţifice
ASEM pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Elena HARCONIŢA
Diploma Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”
2012 - Scrisoare de mulţumire colaboratorilor Bibliotecii din
partea Administrației și colectivului de profesori ai Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți pentru cooperare și promovarea susținută a valorilor umane: Elena Harconiţa
14
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Diploma Bibliotecii Colegiului de Construcţii
2012 - Diploma de partener al Bibliotecii Colegiului de Construcţii
Pentru colaborare profesională prodigioasă, parteneriat în organizarea evenimentelor culturale şi profesionale, contribuţie
substanţială la promovarea imaginii Colegiului de Construcţii
în comunitate: Elena Harconiţa.
Diploma Primăriei Municipiului Bălţi
2001 - Pentru contribuţie substanţială în organizarea activităţilor cu tineretul în mun.
Bălţi - Valentina Topalo
2005 - Pentru merite esenţiale în procesul educativ-instructiv şi în legătură cu aniversarea
a 60 de ani a USARB - Valentina Topalo
2007 - Pentru înalt profesionalism în multiplicarea valorilor socio-umane şi culturale ale
tinerei generaţii şi aportul adus la ceremonia de deschidere a ,,Săptămînii Tineretului – 2007” - Valentina Topalo
2008 - Pentru înalt profesionalsm în multiplicarea valorilor socio-umane şi culturale ale
tinerei generaţii, în cadrul Anului Tineretului cu genericul „Anul Tineretului – un
start sigur în viitor” - Valentina Topalo
2009 - Pentru Pentru înalt profesionalsm în multiplicarea valorilor socio-umane şi culturale ale tineretului, intelegenţa, dragoste pentru frumos şi capacitatea de a promova
valorile spiriruale şi patriotice ale tinerei generaţii - Valentina Topalo
Omul lunii pe site-ul Bibliotecii Naționale a RM
2010 - Elena Harconiţa
Burse
1992 - Bursa „Preot Igor Jechiu” a Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costachi Negri” din Galaţi pentru documentare în bibliotecile din România
- Elena Harconiţa
1995 - Bursa „Preot Igor Jechiu” acordată de Asociaţia Culturală Pro Basarabia
şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi pentru documentare în bibliotecile din
România, International Programme for supporting Libraries - Valentina Topalo,
Bucureşti
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Diploma Rectoratului USARB

2002 - Igor Afatin
2004 - Silvia Ciobanu, Lina Mihaluța, Elena Scurtu, Larisa Roşca, Maria Fotescu,
Ana Nagherneac, Liuba Surlaru, Igor Afatin.
2005 - Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la fondare: Elena Scurtu, Maria Fotescu,
Liuba Surlaru, Lina Mihaluţa, Igor Afatin, Larisa Roşca, Lucia Zadiraico, Iurii Pogrebneac, Adela Cucu, Liuba Pohilă, Olga Dascăl, Dora Caduc, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Elena Stratan, Elena Cristian, Angela Hăbăşescu,
Marcel Lefter.
2006 - Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, disciplină şi
fidelitate cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Galina Belcovscaia, Lilia Zorilo, Svetlana Cecan,Tatiana Prian, Snejana Zadainova, Angela Hăbășescu
Diploma USARB: Serviciul Automatizare (Igor Afatin); CD ONU (Valentina
Topalo); ODM (Elena Țurcan); ODLS (Larisa Roşca)
2007
•
Nominalizările: Profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate: Marina Magher, Natalia Balan, Natalia Costicenco;
•
Promovarea imaginii Bibliotecii şi a Bibliotecarului prin elaborarea publicaţiilor
ştiinţifice şi bibliografice premiate la Concursul Naţional Anul Bibliologic: Elena
Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac, Silvia Ciobanu;
•
Contribuţii deosebite la formarea profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor: Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa, Valentina Topalo.
•
Activitate profesională îndelungată, demers creativ şi competent, vocaţie şi talent
managerial: Elena Scurtu (63 ani de la naştere şi 40 ani de activitate în domeniu);
Larisa Roşca (61 ani de la naştere şi 25 ani de activitate în domeniu); Mira Gore
(60 ani de la naştere şi 40 ani de activitate în domeniu); Galina Sapogovschi (60
ani de la naştere); Valentina Topalo (50 ani de la naştere şi 25 ani de activitate în
domeniu); Elena Stratan (50 ani de la naştere şi 30 ani de activitate în domeniu).
2008 - Galina Belcovscaia, Varvara Ganea, Mihaela Staver, Olga Dascăl, Margareta
Iulic, Artiom Cebotari.
2009 - Pentru deosebite succese în activitatea profesională: Lucia Zadiraico, Valentina Topalo, Ludmila Răileanu, Silvia Ciobanu, Elena Stratan, Eugenia Pascal, Irina
Zalîgaeva, Liliana Iavorscaia, Renata Toncoglaz, Svetlana Botezatu.
2010
•
Pentru profesionalism şi calitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării
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•
•

a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo” din Bălţi: Elena
Stratan, Valentina Topalo, Artiom Cebotari, Lilia Melnic, Ala Lîsîi;
Pentru promovarea patrimoniului ştiinţific universitar prin elaborarea lucrărilor
bibliografice şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice:
Elena Scurtu, Ana Nagherneac, Maria Fotescu, Varvara Ganea;
Pentru fidelitate profesională, activitate îndelungată şi contribuţii esenţiale în dezvoltarea Bibliotecii Ştiinţifice şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondare: Lucia
Zadiraico, Mira Gore, Galina Sapogovschi;

2014
•
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului Rectorul USARB a menţionat meritele deosebite
şi a adus mulţumiri pentru munca depusă bibliotecarilor: Ludmila Răileanu, Maria Fotescu, Gherda Palii, Marina Magher, Margareta Iulic.
•
Pentru activitate profesională îndelungată, demers creativ şi competent, vocaţie şi
talent managerial în domeniul informării şi cercetării bibliografice, valorificarea
tezaurului ştiinţific şi didactic al universităţii bălţene, îmbogăţirea patrimoniului
naţional, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naştere - Elena Scurtu
2015
•
Pentru merite deosebite în activitatea managerială şi realizări notabile pe tărîm
profesional - Elena Harconiţa
•
Veronica Barbaroş, Natalia Luchianciuc, Svetlana Cecan, Lina Cruglov - pentru prestaţie profesională şi fidelitate, contribuţie substanţială la promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului

Diploma Administraţiei Bibliotecii
2010 - Pentru promovarea exemplară a resurselor informaţionale şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fon- darea Bibliotecii Ştiinţifice: Elena
Ţurcan, Marina Magher, Gherda Palii, Natalia
Costiucenco
2011 - Pentru profesionalism şi prestanţă: Polina Spînu,
Lilia Ababi, Valentina Vacarciuc, Renata Toncoglaz
2012 - Cel mai Bun Bibliotecar al Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Natalia Culicov
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2013 - Diplome de merit (grupurilor de lucru):
• Pentru crearea Repozitoriului Instituțional USARB: Elena Harconița, Igor Afatin,
Lina Mihaluța, Svetlana Șișcanu, Tatiana Prian; Pentru editarea în premieră a revistei electronice a bibliotecilor universitare
din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col.
de red. a BȘ USARB): Elena Harconița, Lina
Mihaluța, Igor Afatin, Elena Stratan, Valentina
Topalo; design, tehnoredactare, machetare Silvia
Ciobanu, Tatiana Prian, Svetlana Șișcanu;
• Pentru realizarea proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator:
Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena Stratan, Adela Cucu, Gherda Palii,
Marina Magher, Galina Belcovscaia, Aliona Purici, Antonina Antonova, Angela
Hăbășescu, Valentina Vacarciuc, Maria Postolati, Elena Țurcan, Ariadna
Musteața, Lilia Ababii, Gabriela Cazacu, Lilia Melnic, Margareta Iulic; Pentru
crearea / administrarea Blogului Filialei BIN a ABRM: Elena Harconița, Lina
Mihaluța, Elena Stratan;
• Inițierea și elaborarea Bazei de date BIN a ABRM: Elena Harconița, Lina Mihaluța,
Elena Stratan, Tatiana Prian, Elena Țurcan;
• Pentru modelarea RMF-ului Bibliotecii: Elena Harconița, Lina Mihaluța, Polina
Spînu, Svetlana Șișcanu;
• Crearea Programului informatizat de evidență Statistica BȘ USARB: Elena
Harconița, Igor Afatin, Tatiana Prian, Lina Mihaluța;
• Sintetizarea / cumularea rapoartelor statistice a bibliotecilor școlare din RM pe anul
2012: Elena Harconița, Elena Stratan, Tatiana Prian;
• Pentru inițierea / promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni: Valentina Topalo,
Elena Scurtu, Ludmila Răileanu, Adela Cucu, Galina Belcovscaia, Angela
Hăbășescu, Lilia Ababi, Elena Țurcan, Ala Lîsîi, Liliana Iavorscaia;
• Pentru realizarea versiunii 2012 a paginii Web: Elena Harconița, Igor
Afatin, Lina Mihaluța, Elena
Stratan, Silvia Ciobanu.
• Diploma Cel mai bun blog
al Anului 2012 : Sala de
lectură nr. 2 Științe Filologice, Adela Cucu
• Diplome pentru cea mai
bine organizată și gestionată
colecție uzuală a Bibliotecii:
Locul I Sala de împrumut
nr. 1 Documente științifice/beletristică (Ludmila Răileanu, Ala Lîsîi, Veronica
Barbaroș, Mira Gore);
• Locul II - Sala de lectură nr. 2 Științe Filologice (Adela Cucu, Marina Magher,
Gherda Palii);
• Locul III - Oficiul Documente Muzicale (Elena Țurcan, Ariadna Musteață)
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•

Diplome pentru cel mai eficient/relevant autor de expoziţii tematice on-line:
Locul I - Valentina Topalo;
Locul II - Grupul de autori: Galina Belcovscaia, Aliona Purici, Antonina Antonova;
Locul II - Grupul de autori: Elena Țurcan, Ariadna Musteața; Silvia Ciobanu;
Locul III - Angela Hăbășescu.
• Diplome pentru cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE îN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a 3-a
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI
VIRTUALE: Locul I - Particularităţile de dezvoltare a resurselor informaţionale în
20 de ani de independenţă a R. Moldova 1991 - 2011: studiu – Elena Harconița,
Snejana Zadainova;
Locul II - Performanţa instituţiei – rezultatul eficienţei angajaţilor - Elena Harconița;
Locul II - Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori.
Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM – Lina Mihaluța,
Elena Stratan;
Locul III - Statistica: program informatizat de evidenţă – Igor Afatin, Tatiana Prian.
2014
• Diploma Bibliotecii Pentru studiile profunde şi originale prezentat în cadrul Colloquia bibliothecariorum Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, ed. a 1-a, 25 februarie
2013: „Hаши предшественницы: у истоков библиотечного дела”, „К 90-летию
со дня рождения госпожи Фаины Аркадьевны Тлехуч”, „Наши раритеты: книги
по древнерусской литературе из коллекции Бельцкого Университета” - Marina
Şuliman
• Diploma Bibliotecii Pentru ţinuta ştiinţifică exemplară a studiilor publicate în revistele de specialitate Confluenţe Bibliologice, BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md
în anul 2013 - Marina Şuliman.
• Diploma Bibliotecii Pentru contribuţii în realizarea şi promovarea Arhivei electronice instituţionale - ORA (Open Research Arhive) USARB - Mihaela Staver
• Diploma Administraţiei Cel mai Bun Bibliotecar al Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Ala
Lîsîi
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LAUREAŢI AI CONCURSULUI NAŢIONAL ABRM
Cel mai Bun Bibliotecar al Anului

1993, 1999
Elena HARCONIŢA,
director Bibliotecă Ştiinţifică

1998
Liuba SURLARU,
şef serviciu Organizarea şi conservarea
colecţiilor

1998
Larisa ROŞCA,
şef serviciu Literatură în limbi străine

2002
Valentina TOPALO,
sef Centru de Documentare al ONU,
Centru Manifestări culturale

2003
Elena SCURTU,
şef serviciu Documentare informare
bibliografică
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2004
Lina MIHALUŢA,
director adjunct

2005
Silvia CIOBANU,
şef serviciu Marketing. Activitate
editorială

2007
Elena STRATAN,
şef serviciu Cercetare. Asistenţă de
specialitate

2008
Ana NAGHERNEAC,
bibliotecar principal, Serviciul Informare
și cercetare Bibliografică

2009
Ludmila RĂILEANU,
şef serviciu Comunicarea colecţiilor

2010
Elena CRISTIAN
şef serviciu Organizarea şi conservarea
colecţiilor
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2011
Natalia CULICOV
şef serviciu Referinţe bibliografice

2012
Adella CUCU
şef oficiu Săli de lectură

2013
Ala LÎSÎI
bibliotecar principal, Serviciul
Comunicarea colecţiilor

2014
Taisia ACULOVA
bibliograf principal, Serviciul Informare
şi cercetare bibliografică
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LAUREAŢI AI CONCURSULUI NAŢIONAL ABRM
Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării
În cadrul concursului republican Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării (iniţiat la 20 mai 1993 printr-un ordin al Colegiului
Ministerului Culturii de comun acord cu Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor din RM)
în perioada anilor 2000-2014 au fost premiate 67 de lucrări elaborate de bibliotecariii
universitari bălţeni.
Premiul Mare (22 lucrări) - Pentru colecţia de 7 documente consacrate aniversării
a 60-a a Bibliotecii Ştiintifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; setul de 10
lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; 5 lucrări din colecţia: ABRM - 20 de ani
Aceste publicaţii încununează activitatea ştiinţifică anuală şi eforturile colectivului
Bibliotecii, fiecare membru contribuind în calitate de autor, coautor, alcătuitor, redactor,
coordonator, culegător, traducător, designer, tehnoredactor, prelucrător sau copertator.
Echipa de creaţie: Elena Harconița, Elena Scurtu, Maria Fotescu, Lina Mihaluța,
Elena Stratan, Ana Nagherneac, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Varvara Ganea,
Igor Afatin, Marina Şuliman, Ludmila Răileanu, Natalia Culicov, Elena Țurcan, Taisia
Aculova, Margareta Iulic, Valentina Vacarciuc, Adela Cucu, Galina Mostovic, Lilia
Alexanchin, Anatol Moraru, Elena Cristian, Tatiana Prian, Svetlana Șişcanu.
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PREMIUL MARE
2005
Colecţia de documente consacrate aniversării a 60-a
a Bibliotecii Ştiintifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

1. Biblioteca universitară bălţeană la 60 ani: (Bibliogr. Selectivă) / Univ. De Stat
„A. Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Elena Harconița, Elena Scurtu, Maria Fotescu, Elena Stratan ; red. Coord. : Elena Harconița ; red. : Dora Caduc. – Bălţi, 2005.
–
213 p. - ISBN 9975-931-98-7; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/
bibl_60/biblioteca_60.pdf
2. Academicianul Nicolae Filip: Biobibliografie / Univ. De Stat „A.Russo”, Bibl.
Şt. ; alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fotescu, Kilea Tabac, Faina Tlehuci ; coord. Valeriu
Cabac ; red. Resp. : Larisa Aladin, în lb. Rusă de Faina Tlehuci, Taisia Aculova. –
Ed. A 4-a, rev. și compl. – Bălţi, 2005. – 210 p. – (Personalităţi universitare bălţene).
– ISBN 9975-931-99-5 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/person/
filip2005.pdf
3. Ion Gagim: Biobiblografie / Univ. De Stat „A. Russo” ; alcăt. : Elena Scurtu ; ed.
Ingr. De Elena Harconița ; red. Resp. Elena Harconița. – Bălţi, 2005. – 143 p. –
(Personalităţi universitare bălţene) . – ISBN 9975-931-78-2 ; http://libruniv.usarb.
md/publicatie/bibiliografice/person/gagim.pdf
4. Iulius Popa : Biobibliografie / Univ. De Stat „Al. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria
Fotescu, Elena Scurtu ; red. Resp. : Elena Harconița. – Bălţi, 2005. – 201p. – (Promotori ai culturii) . – ISBN 9975-931-77-4 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/
fulltext/cantemir/ist_lrom.pdf
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5. Lidia Stupacenco: Biobibliografie / Univ. De Stat „A. Russo” ; alcăt. : Ana
Nagherneac ; ed. Ingr. de Elena Harconiţa ; trad. in lb engleză de Iulia Ignatiuc,
în lb rusă de Marina Şuliman. – Bălţi, 2005. – 129 p. – (Universitari bălţeni). –
ISBN 9975-931-58-8; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/universitari/
stupacenco.pdf
6. Academicianul Silviu Berejan : Biobibliografie / Univ. de Stat „A. Russo” din
Bălţi, Bibl. Şt. ; Inst. de Lingvistică al A.Ş.M. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ;
red. Coord. : Gheorghe Popa ; red. resp. : Elena Harconița. – Bălţi, 2005. – 287 p.
– (Personalităţi universitare bălţene) . – ISBN 9975-931-95-2 ; http://libruniv.usarb.
md/publicatie/bibiliografice/person/filip2005.pdf
7. Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi ştiinţa Informării / Bibl. Şt. A
Univ. De Stat „A. Russo”. – Bălţi, 2005. – Nr 1-2 ; http://libuniv.usarb.md/confbib/
confbib.html
2010
Pentru setul de lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

8. Aculova,Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari / Taisia
Aculova, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ;
red. coord.: Lina Mihaluţa ; trad. din lb engleză : Marina Şulman ; coperta/desing :
Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Bibl. Şt.,
2010. – 35 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-030-2 ; <http://
libruniv.usarb.md> ; http://www.slideshare.net/libruniv/indexarea-5714480
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9. Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : Ind. bibliogr. (1945-2010) / Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; ed. îngr. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică
- 65). – ISBN 978-9975-50-033-3 ; <http://libruniv.usarb.md> ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf
10. Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo”; alcăt. : Elena Scurtu ; red.-coord. : Elena Harconiţa ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; trad. Catedra Limba Franceză. ; design/cop./
tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 220 p. – (Vestigia Semper Adora). –
ISBN 978-9975-931-64-9 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/
carte_franceza.pdf
11. Ganea, Varvara. Anuarul publicaţiilor cadrelor didactice / bibliotecarilor 2009 : Bibliografie selectivă / Varvara Ganea ; ed. îngr. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina
Mihaluţa ; design/copertă : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 113 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50037-1 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf
12. Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : Cadru de reglementare / Elena Harconiţa,
Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; design/tehnored. : Silvia Ciobanu, Natalia Culicov,
Natalia Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Bălţi : [s. n.], 2010 (Tip. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi).
– 100 p. - (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-044-9 ; http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/cadru_regl.pdf
13. Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : Dicţionar / Elena Harconiţa,
Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: Galina Mostovic ; coperta/design : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 120 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-031-9 ; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar_finql.pdf
14. Harconiţa, Elena. Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța
; ind. realizate de : Ana Nagherneac : design / tehnored. : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt.
a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 65 p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65).
– ISBN 978-9975-50-032-6 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/
catalog.pdf
15. Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului / Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena
Stratan ; design : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi :
Bibl. Şt., 2010. – 48 p. – (Col. Cultura Informaţională) ; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/publ_bcii/ghid_utiliz.pdf
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16. Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : Catalog / Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Natalia Costiucenco ; red. resp. : Elena Harconița ; lector: Galina Mostovic ;
red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; ind. realizate de: Ana Nagherneac ; design/cop./tehnored. : Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2010. – 120
p. – (Biblioteca Ştiinţifică - 65). – ISBN 978-9975-50-035-7 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf
17. Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic / Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac, Elena Scurtu
; red.-resp. : Elena Harconiţa, red. coord. : Lina Mihaluţa ; design/ copertă / tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2010. – 34 p. – (Cultura informaţională). – ISBN 9789975-50-021-0 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/cultinf/referinte.pdf
2011
Pentru colecţia : ABRM - 20 de ani

18. ABRM – 20 de ani / alcăt. : Elena Harconița, Silvia Ciobanu ; Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălţi,
2011. – CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm (Colecţia ABRM – 20 de ani). –
ISBN 978-9975-50-073-9.
19. Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ;
red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ; ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop/machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi,
2011. – 334 p. – ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1.
20. Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate/ Elena Harconiţa,
Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: Galina Mostovic ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM
– 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8.
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21. Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica
Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / Elena Harconița
(red. coord.), Elena Stratan ; tab./diagr. : Elena Țurcan,
Ludmila Răileanu ; design : Silvia Ciobanu ; tehnored.
: Natalia 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.
22. Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor
informării / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red.
bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; design/cop./
machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov
; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”.
– Bălţi, 2011. – 76 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2
SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE

PREMIUL I

2011

23. Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani
în rolul de partener şi inovator al
procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară: Conf.şt.
(2010; Bălţi). Biblioteca Ştiinţifică – 65
de ani în rolul de partener şi inovator al
procesului educaţional şi de cercetare
ştiinţifică universitară: Materialele conf.
şt., 15 dec. 2010/ Bibl.Şt.a Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi; coord.: Elena Harconiţa, (red.) ; colegiul de red. :
Lina Mihaluţa, Elena Stratan; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb engl.: Valentina
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Topalo, Lilia Alexanchin ; design/cop/machetare : Silvia Ciobanu. - Bălţi, 2011. –
202 p. – (Biblioteca – 65). – ISBN 978-9975-50-052-4.
24. Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena Stratan ; desing/cop/machetare : Silvia Ciobanu
; tehnored. : Natalia Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. De Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011.
– 54 p. – (Colecţia „Profesionalizare"). - ISBN 978-9975-50-072-2.
PREMIUL II
25.Iulic, Margareta. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul
de informaţie către utilizator : studiu comparativ
2010 – 2011 / Margareta Iulic, Valentina Vacarciuc ;
red. resp. : Elena Harconița ; red. : Elena Stratan, Ludmila Răileanu, Adela Cucu ; lector : Galina Mostovic
; design: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov.
– Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – 69 p. – (Colecţia
Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-071-5
PREMIUL III

2012

26. Cercetări biblioteconomice în anul 2011
: constatări calimetrice”, conf şt. (2012;
Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul
2011 : constatări calimetrice Materialele conf.
şt., 8 febr. 2012 / coord. : Elena Harconiţa, (red.)
; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ;
lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2012.
– 376 p. – ISBN 978-9975-50-067-8
27. Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0:
Inovaţie şi informaţie pentru toţi : Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie
şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, Ed. a
2-a, 15 oct. 2011 / coord. : Elena Harconiţa
(red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena
Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare : Silvia
Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi : [S.n.], 2012. – 106 p. – ISBN
978-9975-50-084-5. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
[citat 31.05.2012].
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28. Biblioteca universitară contemporană:
spaţii reale şi virtuale", colocviu (3 ;
2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale = Contemporary university library real and virtual
spaces : Materialele Colloquia professorum
„Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”,
ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălţi / colegiul red.:
Elena Harconiţa (red.) ; colegiul red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan, Adela Cucu ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; desing/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Svetlana Șișcanu
– Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – 128 p. - ISBN 978-9975-931-89-2. – Antetit.: Bibl. Şt. a
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
PREMIUL I

2013

29. Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere
= Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecariorum, ed. a 1-a, 25
febr. 2013 / coord. : Elena Harconiţa (red.)
; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena
Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machetare : Silvia Ciobanu
; tehnored. : Svetlana Şişcanu. – Bălţi, 2013.
–
204 p. – ISBN: 978-9975-50-036-4; http://www.calameo.com/books/0011333496d2967c2a62f ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/coloquia_tlehuci.pdf
2014
SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII
PREMIUL I
30. Colloquia Bibliothecariorum „Faina
Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum
„Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 febr. 2014
/ red. resp. : Elena Harconiţa ; colegiul de
red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez.
în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./
machetare: Silvia Ciobanu. - Bălţi : Bibl. Şt.,
2014. - 157 p. : fig., tab., diagr., fot. - ISBN
978-9975-50-119-4: 150.00. Bibliogr. ascunsă ; Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi ; Tit. paral. : lb. rom., engl. ; Texte: lb. rom., rusă. http://
ru.calameo.com/read/001133349df7cc0637651
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PREMIUL II
31. „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, colloquia professorum (3 ; 2012
; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 3-a : Materialele Colloquia Professorum, 12 oct. 2012 / colegiul de red. : Valentina Priţcan, Svetlana
Stanţieru, Elena Sirota [et al.]. - Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2014 (Tip. Univ. de
Stat „Alecu Russo”). - 268 p. . fig., tab. - ISBN 978-9975-50-135-4 http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf

32. „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, colloquia professorum (4 ; 2013 ;
Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 4-a : Materialele Colloquia Professorum din 18 oct. 2013 / colegiul de red. : Valentina Priţcan, Svetlana
Stanţieru, Elena Sirota [et al.]. - Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2014 (Tip. Univ. de
Stat „Alecu Russo”). - 268 p. : fig., tab. - ISBN 978-9975-50-136-1 http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/usarb/colloq2013.pdf
SECŢIUNEA LUCRĂRI DIDACTICE
PREMIUL I

2007

33. Bazele culturii informaţionale : Curs
univ. / ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”,
Catedra Electronică şi Informatică ; Bibl.
Şt. ; dir. Elena Harconiţa, coord. şt. : Valeriu Cabac, Valeriu Guţan ; col. red. : Elena
Harconiţa, Dora Caduc, Elena Stratan, Elena
Scurtu, Silvia Ciobanu (cop/design). – Bălţi
: Presa univ. bălţeană, 2007. – 155 p. – ISBN
978-9975-50-002-9;
http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.
pdf
PREMIUL II
34. Stupacenco, Lidia. Lucrul individual – formă de organizare a procesului de învăţământ :
Abordare metodică / Lidia Stupacenco, Elena
31

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
Scurtu, Maria Fotescu ; red. : Elena Harconiţă ; Univ. de Stat „A. Russo”, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra Pedagogie, Învăţământ Primar şi
Educaţie Preşcolară ; Bibl. Şt. – Bălţi : Tip. USB „A. Russo”, 2007. – 92p. – ISBN
978-9975-9555-8-4 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/stupacenco/pedag_baz_gen_pedag.pdf
PREMIUL II

2008

35. Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale / Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Fac.
Tehn., Fizică, Matem., şi Informatică, Catedra Electronică şi Informatică, Bibl. Şt. ; elab.
şi adapt. : Valeriu Guţan, Elena Harconița, Elena Stratan [et al.] ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa
; design/tehnored. Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2008.
– 30 p. – ISBN 978-9975-931-30-4; http://libruniv.
usarb.md/publicatie/cultinf/curriculum.pdf
PREMIUL III
36. Bibliotecile şcolare din republica Moldova / ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”,
Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţa ;
red. : Dora Caduc, Elena Stratan, Ecaterina
Scherlet, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu
(cop./design). – Bălţi : Bibl. Şt. USB, 2007. –
56p. : tab. – ISBN 978-9975-50-007-4 ; http://
libruniv.usarb.md/publicatie/alte/statistica.pdf
SECŢIUNEA ENCICLOPEDII, DICŢIONARE, LEXICOANE, GHIDURI
PREMIUL I

2006

37. Universitari bălţeni : Dicţionar biobibliogr. / Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului,
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl.
Şt.: alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red.
coord. : Elena Harconiţa ; red. : Dora Caduc .
– Bălţi, 2005. – 384 p. – ISBN 9975-931-97-9 ;
http://libruniv.usarb.md/./publicatie/bibiliografice/universitari/dictionar-ub.pdf
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Publicaţii periodice
PREMIUL II
38. Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. inform. / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2006. – Nr 1-4. - ISSN 1857-0232 ; http://libruniv.
usarb.md

Materiale promoţionale
2005
PREMIUL I
39. Regina Cărţii în Nord : prez. interactivă şi
studiul Arta Cărţii. – Bălţi, 2005. – 1CD.
PREMIUL II

2007

40. Ghidul utilizatorului / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red.-coord.
: E. Harconiţă ; col. de red. : Dora Caduc, Elena Stratan, Silvia Ciobanu
(coperta/design). – Bălţi : Bibl. Şt., 2007. – 48 p. – (Colecţia Cultura Informaţională). – ISBN 978-9975-50-007-4 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/ghid_utiliz.pdf
41. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” : Ghid = Scientific Library of
„Alecu Russo” State University Balts Moldova :
Guide / red. : Elena Harconiţa, Valentina Topalo,
Lilia Alexanchin ; desing/tehored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2007. – Pliant color ; http://libruniv.
usarb.md /publicatie/cultinf/pliant.pdf
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2011
PREMIUL II
42. Ciobanu, Silvia. Acces Deschis : [poster]
/ Silvia Ciobanu, Elena Haroniţa ; Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi,
2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). –
ISBN 978-9975-50-075-3.

SECŢIUNEA BIBLIOLOGIE
2012
PREMIUL I
43. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise
de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor
Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena
Harconiţa ; desing/ tehnored./machetare: Silvia Ciobanu, Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Bibl. Şt. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012 (Ch. : Tipogr.
Centrală). – 315 p. – ISBN 978-9975-50-102- 6.
SECŢIUNEA LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE - BIBLIOGRAFII
PREMIUL III

2004

44. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine
(1954 - 2004) : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; Bibl. Şt.
Univ. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. : Elena
Harconiţa. – Bălţi , 2004. – 321 p. – Ind. de tit. : p. 239-320. – ISBN 9975-931-45-6
; http://libruniv.usarb.md
PREMIUL I

2005

45. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Economie / Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. : Elena
Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 120 p. – ISBN 9975931-89-8; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/bib/economie.pdf
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46. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală :
Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena
Scurtu ; red. : Elena Harconiţa. – Bălţi, 2005. – 133 p. – ISBN 9975-931-80-4; http://
libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/bib/contrib-muzica.pd

47. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Filologie (1945 - 2005) : Bibliogr.
selectivă / alcăt. : Ana Nagherneac, Taisia Aculova ; red. : Elena Harconiţa ; Min.
Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2005.
– 493 p. – ISBN 9975-931-81-2; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/
bib/contrib_filol.pdf
PREMIUL I

2006

48. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr. selectivă / Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ;
red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Dora Caduc. – Bălţi, 2006. – 234p. – ISBN 9789975-931-02-1 ; http://10.1.1.105/publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf

49. Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. selectivă, 2000-2005
/ Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Elena Stratan, Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – ISBN 978-9975931-03-8 ; http://10.1.1.105/publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf
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PREMIUL II

2007

50. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi
Informatică : Bibliogr. selectivă / Min. Educaţiei şi Turismului al Rep. Moldova,
Univ. de Stat „A. Russo” din or. Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ;
col. de red. : Elena Harconiţa (red. resp.), Dora Caduc ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța.
– Bălţi : Tip. USB, 2007. – 447 p. – ISBN 978-9975-50-017-3.
51. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor facultăţii de Drept: Bibliogr. selectivă /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara
Ganea ; ed. îngr. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2007. –
150 p. – ISBN 978-9975-50-019-7 ; http://10.1.1.105/publicatie/bibiliografice/bib/
pedagogie-final.pdf

2008
PREMIUL I
52. Carte rară în limba română din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice : contribuţii bibliogr / alcăt. : Elena Scurtu, Ana
Nagherneac ; red.-coord. : Elena Harconița ; red. lit. : Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; design/copertă :
Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2008. –
Fasc. 3. – 158 p. – (Vestigia Semper Adora)
– ISBN 978-9975-931-29-8 ; http://libruniv.usarb.
md/publicatie/bibiliografice/bib/carte-rara.pdf
PREMIUL II
53. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt.
a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; lucr. întocmită de : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina
Mihaluţa ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; ind. realizate de
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: Ana Nagherneac ; lector : Galina Mostovic ;
design/tehnored. : Silvia Ciobanu, Artiom
Cebotari. – Bălţi, 2008. – 235 p. – ISBN
978-9975-931-21-2 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/caduc/catalog.pdf
PREMIUL III
54. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor :
Anuar 2007 : Bibliogr. selectivă / Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-coord. : Elena
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. –
Bălţi, 2008. – 130 p. – (Bibliographia Universitas). - ISBN 978-9975-931-41-0 ; http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/publ_
bcii/anuar.pd
PREMIUL II

2009

55. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor
: Anuar 2008 : Bibliogr. selectivă / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.
; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ;
red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. :
Lina Mihaluţa ; design/copertă : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2009. – 104 p. – (Bibliographia
universitas). – ISBN 978-9975-931-61-8 ;
PREMIUL I

2011

56. Scurtu, Elena. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi
colaboratorilor USB „Alecu Russo” 20052010 : bibliogr. selectivă / Elena Scurtu, Maria
Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de : Elena
Harconița ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/
cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 368 p. –
(Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50065-4.
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2014

PREMIUL III

57. Margarita Tetelea : In honorem / Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
; alcăt. : Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă
; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr.
: Lina Mihaluţa, Ana Nagherneac ; red.
literar: Galina Mostovic ; trad. în engl. :
Valentina Topalo ; lector: Elena Stratan
; design/cop. tehnored./machetare: Silvia
Ciobanu. - Bălţi : [S.n.], 2014.- 342 p. : fot. - (Personalităţi universitare bălţene).
– ISBN 978-9975-50-133-0; http://ru.calameo.com/read/001133349c8ad9be86a65
BIOBIBLIOGRAFII
2004

PREMIUL III

58. Simion Băncilă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Bibl. Şt. ;
alcăt. : Maria Fotescu ; red. resp. : Elena Harconița ; trad. în lb. engleză de I. Ignatiuc,
în lb. fr. L. Cabac. – Bălţi, 2004. – 129 p. : fot., il. – (Personalităţi universitare bălţene). – Ind. de nume : p. 116-118 ; Ind. de tit. : p. 119 - 126. – ISBN 9975-931-56-1 ;
http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/person/bancila.pdf
59. Gheorghe Popa : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ;
alcăt. : Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză de Aliona
Puşcari, în lb. fr. de Angela Coşciug, în lb. germană Lina Cabac. – Bălţi, 2004. – 158
p. : fot., il. – (Personalităţi universitare bălţene). – Ind. de nume : p. 147-150 ; Ind.
de tit. : p. 151-158. – ISBN 9975-931-5 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/person/bancila.pdf
60. Elena Belinschi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.
; alcăt. : Maria Fotescu ; ed. îngr. de Elena Harconița ; trad. în lb. engleză de MicaelaŢaulean, în lb. fr. de Lina Cabac. – Bălţi, 2004. – 203 p. : fot., il. – (Personalităţi universitare bălţene). – Ind. de tit. : p. 189-195 ; Ind. de nume : p. 196-200. – ISBN 9975931-57-X ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/person/belinschi.pdf
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PREMIUL III

2006

61. Maria Sleahtiţchi : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bibl. Şt. ; alcăt. :
Ana Nagherneac ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Dora Caduc ; trad. în lb. fr. de
Elena Dragan ; în lb. engleză de Iulia Ignatiuc. – Bălţi, 2005. – 114 p. – ISBN 9975931-79-0 ; http://libruniv.usarb.md/publicatie/bibiliografice/scriitori/sleahtitchi-m.pdf
62. Larisa Bortă : Biobibliografie / Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Ana Nagherneac, Marina Şuliman ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. : Lina Mihaluţa ; trad.
în lb. engleză de Marina Teterin ; în lb. rom. de Liuba Junghină, Ana Nagherneac.
– Bălţi, 2006. – 133 p. – ISBN 9975-931-58-8 ; http://10.1.1.105/publicatie/bibiliografice/person/Borta-l.pdf

LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII
2008
PREMIUL I
63. Alexandru Budişteanu: Omagiu la 80 de
ani / alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ;
red. resp. : Elena Harconița ; trad. în engleză
: Lilia Alexanchin ; red. literar Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; Univ.
de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi, 2008.
– 400 p. – (Doctor Honoris Causa) – ISBN
978-9975-931-19-9 ; http://libruniv.usarb.md./
publicatie/bibiliografice/doctor/budisteanu.htm
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PREMIUL II

2014

64. „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice
şi sociale”, conf. Şt. intern. (2014 ;
Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea
serviciilor ecosistemice şi socia-le : Conf.
Şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a
dr. habilitat, prof. cercet. Boris Boincean,
25 noiem. 2014, Bălţi = The role of agriculture
in providing ecosystem and social services /
colegiul de red. : Elena Harconiţă, Rattan Lal,
David Dent [et al.]. - Bălţi : Bibl. Şt. USARB,
2014 (Ch. : Tip. Centr.). - 464 p. : fot., tab. - ISBN 978-9975-50-139-2:
300.00.
Bibliogr. ascunsă ; Tit. paral. : lb. rom., engl., rusă ; Antetit. : Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercet. pentru culturile de
cîmp „Selecţia”, Bălţi [et al.] ; http://ru.calameo.com/read/001133349178f58a43e46
; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/agricultura.pdf
PREMIU SPECIAL

2008

65. Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Causa. Memnatului / alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red.-coord. : Elena Harconița ; red. şt. :
Gh. Popa ; design/tehnored. Silvia Ciobanu
; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi
: Bibl. Şt., 2008. – 203 p. – (Doctor Honoris
Causa). – ISBN 978-9975-931-31-1 ; http://
tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/
honoris.pdf

bri de onoare ai Se-

2011
66. Expoziţii tematice on-line / alcăt. : Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Tatiana Prian
; red. resp. : Elena Harconiţa. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard
. – Bălţi : Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi, 2011. – CD-rom : sd., col.; în container,
13 x 13 cm. – ISBN 978-9975-50-074-6.
67. Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coşeriu [Resursă electronică] / alcăt. :
Elena Harconița, Silvia Ciobanu. – Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb
hard. – Bălţi, 2011. – CD-rom : sd., col.; în container. – ISBN 978-9975-50-076-0.
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PENTRU DESIGN
2010
68. Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi deMihaluţa, Elena Cristian, Natalia Costiucenco ; red. resp. : Elena Harconița ; lector: Galina Mostovic ; red. bibliogr. : Lina
Mihaluța ; ind. realizate de Ana Nagherneac ; design/cop./tehnored. : Silvia Ciobanu.
– Bălţi, 2010. – 120 p. – ISBN 978-9975-50035-7; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/
fulltext/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf

dicaţii : catalog / Lina

CONCURSUL LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE,
SECŢIUNEA BIBLIOTECONOMIE, DESFĂŞURAT LA USARB

Diplomă de gradul I
69. Margarita Tetelea : In Honorem / Bibl. Şt.
a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.
: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţa ; red. resp. :
Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa,
Ana Nagherneac ; red. literar: Galina Mostovic
; trad. în engl.: Valentina Topalo ; lector: Elena
Stratan ; design/cop. tehnored./machetare: Silvia
Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2014. – 342 p. : fot. –
(Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-50-133-0 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/tetelea/in_honorem.pdf ; http://www.calameo.com/books/
001133349c8ad9be86a65
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Diplomă de gradul II
70. Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”,
colloquia (2 ; 2014 ; Bălţi). Colloquia
Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia
Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27
febr. 2014 /red. resp. : Elena Harconiţa (red. resp.)
; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ;
rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./
machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2014. –
157 p. Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 978-997550-119-4.; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_tlehuci.pdf ;
http://www.calameo.com/books/001133349df7cc0637651
Diplomă de gradul III
71. „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor
ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern.
(2014 ; Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea
serviciilor ecosistemice şi sociale = The role of
agriculture in providing ecosystem and societal
services = Роль сельского хозяйства в оказании
услуг окружающей среде и обществу : Conf. şt.
intern., consacrată aniversării a 60-a a doctorului
habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25
noiem. 2014, Bălţi / colegiul de red. : Elena Harconiţă
[et al.] ; com. org. : Duca Gheorghe (preşedinte) [et
al.]. – Bălţi : Bibl. Șt. USARB, 2014 (Tipogr. Centrală, Chișinău). – 464 p. : fot., tab.
Antetit. : Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”, Bălţi [et al.]. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl., rusă.– ISBN 978-9975-50-139-2 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/
boincean/agricultura.pdf ; http://www.calameo.com/books/001133349d522e137b1c8
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PERSONALUL BIBLIOTECII
CENTRUL MANAGERIAL
(director, director-adjunct, director-adjunct Informatizare, manageri funcţionali)
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DIRECTOR
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Aplicarea managementului calităţii la toate nivelurile, urmărind cu prioritate îndeplinirea misiunii fundamentale a Bibliotecii de a răspunde nevoilor de studiu şi cercetare ştiinţifică a utilizatorilor.
yy Planificarea şi coordonarea activităţii de producere, ştiinţifice, administrative, editoriale.
yy Aplicarea riguroasă a legislației şi standardelor în vigoare în toate activitățile şi procesele bibliotecare.
yy Promovarea unei politici coerente de recrutare, motivare, dezvoltare şi evaluare a
personalului.
yy Alinierea competenţelor profesionale ale bibliotecarilor la performanţele standardelor europene.
yy Realizarea strategiei de comunicare eficientă cu accent pe utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale performante şi a oportunităţilor de promovare în
mediul virtual.
yy Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică biblioteconomică, inclusiv bibliografică.
yy Extinderea relaţiilor de colaborare cu bibliotecile, organizaţiile şi persoanele particulare din Republică şi din străinătate în vederea obţinerii fondurilor şi creşterii
colecţiilor documentare.
yy Modernizarea logisticii, a condiţiilor de acces la colecţiile, serviciile tradiţionale şi
electronice ale Bibliotecii, crearea spaţiilor virtuale în reţelele de socializare on-line.
yy Implicarea în consorţii şi proiecte naţionale.
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ELENA HARCONIŢA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
15 martie
1965

2001 – present - Director, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.

• Managementul bibliotecii universitare, clasată de Guvern la categoria superioară,
Centru Biblioteconomic Naţional, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), participantă la Proiectele naţionale şi internaţionale, inclusiv Proiectul Tempus MISISQ
(Modern Information Services for Improvement Study Quality) - Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
• Planificarea, organizarea şi coordonarea activitatăţii de producere, ştiinţifice, financiare, administrativ - economice, editoriale.
• Instituţionlizarea managementului participativ prin crearea grupurilor de profil.
• Investiţii eficiente în dezvoltarea personalului Bibliotecii, promovarea unei politici coerente de recrutare, motivare, formare, evaluare şi promovare în carieră a bibliotecarilor.
• Elaborarea programelor de cercetări ştiinţifice în cadrul a 3 direcţii de cercetare,
organizarea anuală a 6 activităţi (conferinţe şi colocvii ) de nivel naţional, inclusiv
3 ateliere profesionale în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Asociaţia Bibliotecarilor şi Direcţia de Învăţămînt, Tineret şi Sport din mun. Bălţi.
• Dezvoltarea colecţiilor enciclopedice, colaborarea, stabilirea şi întreţinerea relaţiilor de schimb interbibliotecar naţional / internaţional.
• Implementarea serviciilor inovative, programelor infobibliotecare cu impact eficient asupra calităţii procesului educaţional USARB.
• Informatizarea proceselor şi activităţilor info-bibliotecare, crearea reţelei locale,
supervizarea administrării colecţiilor electronice proprii.
• Modernizarea logisticii, a condiţiilor de acces la fondul şi serviciile Bibliotecii,
integrarea în circuitul global de informaţii.
• Responsabilă de promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei în Universitatea
bălţeană.
• Coordonarea realizării statutului de Centru Biblioteconomic pentru bibliotecile colegiilor pedagogice din Lipcani şi Soroca, 562 biblioteci şcolare din Nordul Moldovei (15 raioane şi mun. Bălţi). Elaborarea Raportului Statistic centralizator al
Bibliotecilor şcolare pe anii 2004-2014.
• Participare în consorţii şi proiecte naţionale în instituţii de profil: Membru al
Consiliului Coordonator al Proiectului TEMPUS Information Services for
Improvement Study Quality, MISISQ Servicii modernizate de informare pentru
un învăţămînt de calitate (2013-2016), Membru al Comisiei Cultura Informaţiei;
Membru al Consiliului de conducere al Consorţiului REM – EBSCO, SIBIMOL.
• Contribuţii importante în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci prin
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activitatea în diverse comisii şi structuri decizionale naţionale: Membru al echipei
naţionale de lucru la elaborarea proiectului „Strategii de dezvoltare a bibliotecilor
din învăţămînt 2005 - 2010” şi Programului de implementare a Strategiilor de
dezvoltare a bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt (2005 - 2010).
• Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor din R.Moldova 2010 –
2020; Membru al echipei naţionale de lucru privind redactarea Legii cu privire la biblioteci
(2012); Membru al Comisiei de atestare a bibliotecarilor din bibliotecile universitare din
RM; Membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional - Preşedinte al Comisiei Protecţie
Socială; Membru al Consiliului Director al bibliotecilor din învăţămîntul superior şi mediu
de specialitate; Membru al Biroului ABRM (2004-2012), Secţinii ABRM Biblioteci
universitare; Preşedinte al Juriului Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării ABRM (2004-2012).
• Membru al Senatului şi Consiliului Administrativ USARB, Comisiile pentru Politici, Strategii şi dezvoltare instituţională, pentru Cercetare ştiinţifică şi relaţii de parteneriat, Comisia pentru Imagine, Marketing şi Relaţii cu publicul, prezentarea anuală a rapoartelor privind activitatea Bibliotecii.
1993 – 2001 - Director-adjunct
• Coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de implementare a Soft-ului integrat de
bibliotecă TINLIB (versiunea 280, 300, 410);
• Elaborarea Programelor/Rapoartelor anuale de activitate a Bibliotecii Universitare
Bălţi (începând cu anul 1994), coordonarea activităţii ştiinţifice.
1976 – 1993 - Şefa secţiei metodice
• Elaborarea Programului de revenire la CZU (1992);
• Întocmirea/actualizarea documentelor de reglementare a activităţii informaţionalbibliotecare; Sintetizarea şi generalizarea experienţei Bibliotecii;
• Formator în cadrul Facultăţii Profesiilor Obşteşti (ФОП, 1970-1988);
• Coordonator al cursului de Cultură a informaţiei.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/
confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată
„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de
Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
2006 - Stagiu de documentare în Polonia (Varşovia)
2003 - Stagiu de documentare pentru bibliotecarii din Republica Moldova” România,
Constanţa
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
2000 - Vizită de documentare timp de 3 săptămîni în SUA în cadrul Programului Vizite
Internaţionale
1972 – 1976 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea
Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplomă cu menţiune nr. 254356 eliberată la 30
iunie 1976
1972 - Şcoala medie nr. 4 feroviară, mun. Bălţi, Republica Moldova
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PUBLICAŢII: 350
Autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicaţii, prefaţator a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage,
dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste
de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri,
studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PROIECTE:
• Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan higher
education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior
din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice în
colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia (2015)
• Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study
Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 –
2016). Consiliul Coordonator, membru al Comisiei Cultura Informaţiei
• Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent)
• Director de proiecte lansate de Fundaţia SOROS Moldova, anii 2000 - 2009:
Dezvoltarea colecţiilor pe domeniul Administraţie publică şi politici publice - $4300;
Dezvoltarea colecţiilor multimedia - $500; Dezvoltarea colecţiilor pentru Învăţămînt
artistic - $2500; Programul de granturi mici pentru absolvenţii programelor
Ambasadei SUA - $ 500
• Colaborare cu catedrele universitare în realizarea proiectelor: Implementarea
Sistemului European de credite Transferabile; Asistenţă Socială, proiecte instituţionale
cu susţinerea cărora au crescut colecţiile pe domeniile ştiinţelor socioumanistice,
tehnice, asistenţă socială, în limbile străine
• PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
• PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE: Centrul de Documentare al ONU (2001), Colecţia Parteneriatul Moldova și
Germania (2013), Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011), Punctul de Informare Documentare NATO (2010), Colecţia Lituania (2010), Colecţia Institutului
Cultural Român (2009), Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008),
Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007), Colecţia
AGEPI (2007), Colecţia „Wilhelmi”, 2004 Colecţia Institutului Goethe Bucureşti
(2003), Colecţia JDP -Journal Donation Project (SUA), 1994 Colecţia Asociaţia Pro
Basarabia şi Bucovina, „C. Negri” Galaţi, România (1992)
• Proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare importantă nu
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numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: „Ioan Nicorici” (
Moldova), „Mircea Druc” (România), „Ioan Călin Dimitriu” (România), „Dr. Leonid
Gheorghian” (Germania), „Pavel Proca” (Moldova), „Dan Dumitrescu” (Suedia) cu
documente de o valoare patrimonială inedită.
• Proiectul 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
• Biblioteca de Stat a Rusiei, Săla de lectură virtuală a Bibliotecii electronice a tezelor
de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 150
DISTINCŢII
2015
• Ordinul „Gloria muncii”;
• Diploma Rectorului USARB pentru merite deosebite în activitatea managerială şi
realizări notabile pe tărîm profesional
• Diplome de gradul I-III, în cadrul Concursului Lucrărilor Științifice pentru anul 2014,
Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB pentru lucrările: Margarita Tetelea:
In Honorem; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (2; 2014; Bălţi);
„Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern. (2014;
Bălţi)
2015 – 2000
• Deţinătoare a premiilor (Premiul Mare, I, II, III) a Concursului Naţional Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării al ABRM
2014
• Diploma Ministerului Educaţiei pentru performanţe deosebite în activitatea
profesională, contribuţie substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate
pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului
2013
• Diploma AGEPI cu menţiune specială a juriului pentru participare la concursul Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ediţia a IV-a. (2013, 2009,
2007, 2005)
• Diploma ABRM pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informaţie în mediul academic (2011, 2010)
• Scrisoare de gratitudine din partea Şcolii Primare nr. 21 din mun. Bălţi pentru colaborare şi contribuţie substanţială în organizarea şi desfăşurarea atelierului de lucru
pentru bibliotecarii din instituţiile preuniversitare municipale cu genericul ,,Bibliotecile şcolare - inovaţie, inspiraţie”
• Diploma de Excelenţă din partea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
• Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: pentru
crearea Repozitoriului Instituțional USARB; editarea în premieră a revistei electronice a
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bibliotecilor universitare din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red. a BȘ USARB); realizarea proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator; crearea /
administrarea Blogului Filialei BIN a ABRM: înițierea și elaborarea Bazei de date BIN a
ABRM: modelarea RMF-ului Bibliotecii; sintetizarea / cumularea rapoartelor statistice a
bibliotecilor școlare din RM pe anul 2012: realizarea versiunii 2012 a paginii Web
• Locul I, II – Pentru Cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a 3-a
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI VIRTUALE: Particularităţile de dezvoltare a resurselor informaţionale în 20 de ani de independenţă a R. Moldova 1991 - 2011: studiu – E. HARCONIŢA, S. ZADAINOVA;
Performanţa instituţiei – rezultatul eficienţei angajaţilor - E. HARCONIŢA
2012
• Diploma de onoare a Ministerului Culturii pentru merite deosebite în dezvoltarea mediului profesional şi promovarea culturii naţionale, cu prilejul Zilei Bibliotecarului
• Scrisoare de mulţumire colaboratorilor Bibliotecii din partea Administrației și colectivului de profesori ai Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți pentru cooperare și promovarea susținută a valorilor umane
• Diploma de partener al Bibliotecii Colegiului de Construcţii Pentru colaborare profesională prodigioasă, parteneriat în organizarea evenimentelor culturale şi profesionale, contribuţie substanţială la promovarea imaginii Colegiului de Construcţii în
comunitate
2011
• Diploma Ministerului Culturii către Ziua Bibliotecarului în R. Moldova
• Includerea în Dicţionarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autor Gheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2011. – P. 116
• Diploma de excelenţă şi locul 1 Pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis
ca o nouă normă de învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului Deschis
2011
• Diploma de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din
Bălţi, Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova şi cu prilejul
aniversării a zecea de la înfiinţarea Consorţiului EIFL Direct (25 ianuarie 2001)
2010
• Titlul Onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova
• Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova Pentru performanţe
remarcabile în activitatea profesională, aport considerabil la pregătirea specialiştilor
de înaltă calificare şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii
• Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Bibliotecii Ştiinţifice
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru contribuţii esenţiale la procesul de
instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia a 65 ani de la
fondare
• Omul Lunii – pe site-ul Bibliotecii Naţionale a R. Moldova;
• Diplomă de Excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului digital şi
Accesului Direct la informaţie în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010 (18-24
octombrie 2010)
• Medalia jubiliară „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova
- 50 de ani”
50

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
• Diploma „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova - 50 de
ani” în semn de preţuire pentru colaborare fructuoasă cu Catedra Biblioteconomie şi
Asistenţă Informaţională
2009
• Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru contribuţia
personalului Bibliotecii în activităţile iniţiate de ABRM exprimată prin deosebita
iniţiativă, creativitate şi exigenţă
2008
• Diploma Guvernului de gradul I pentru contribuţie substanţială la implementarea
Managementului inovator în sistemul bibliotecar şi cu prilejul Zilei profesionale a
lucrătorilor din învăţământ
2007
• Diploma ABRM Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi pentru contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii
ABRM şi organizarea cu succes a conferinţei Anuale ABRM
• Diploma ABRM Pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea
activităţii ABRM (23 august 2007, Conferinţa Anuală ABRM,USB, şedinţa în plen)
2005
• Medalia „Mihai Eminescu”
• Medalia comemorativă „Alecu Russo”
• Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului al RM la aniversare de 100 de ani ai
Liceului Teoretic „Ion Creangă”
• Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului
• Diplomă de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice din partea Universităţii cu prilejul a
60 de ani de la fondare Pentru excelența organizare a activităţii, şi implementarea
proiectelor menite să amplifice şi să faciliteze accesul la informaţii, idei şi cunoaştere
• Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu prilejul aniversării a
60-a a Bibliotecii Ştiinţifice şi pentru merite deosebite în activitatea profesională
• Premiul I Concursul AGEPI „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii inte
lectuale”
• Deţinătoare a Premiului Gazetei Bibliotecarului
1993, 1999
• Premiul Mare Profesional Cel mai Bun Bibliotecar al anului
1992
• Bursa „Preot Igor Jechiu” acordată de către Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Galaţi pentru documentare în bibliotecile din România
1985
• Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei
AFILIERI
Membru al ABRM
Membru al Clubului profesional BiblioArtis de la DIB ULIM, Chişinău
Membru al Clubului „BIBLIOTECA MOV”, de la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”, Chişinău
REFERINŢE – 90
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DIRECTOR-ADJUNCT
OBIECTIVE PRINCIPALE:
• Planificarea, monitorizarea lunară/ anuală, controlul realizării indicatorilor statistici
pe subdiviziuni şi integral pe Bibliotecă, analiza şi sintetizarea indicatorilor de performanţă.
• Asigurarea respectării Cadrului de reglementare al Bibliotecii de către bibliotecari şi
utilizatori.
• Monitorizarea activităţii de cercetare bibliografică.
• Participarea la elaborarea programelor de acţiuni în vederea creşterii eficienţei muncii
(trasee, metodologii, norme), aplicării tehnologiilor inovaţionale.
• Monitorizarea activităţii Serviciului Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare
(Fişiere de autoritate, Catalog Electronic Biblioteca digitală/ Arhiva electronică instituţională - ORA (Open Research Arhive) USARB, Dotarea lectoratelor, Buletine
Achiziţii recente şi e-Buletine).
• Participarea la realizarea Programului Şcolii Noului angajat, Programului Formare
profesională continuă.
• Implicare în proiecte naţionale.
• Colaborarea cu Camera Naţională a Cărţii din Moldova în vederea obţinerii CIPului pentru lucrările editate la tipografia Presa Universitară bălţeană şi Editura
Bibliotecii universitare.
• Participare în activitatea Comitetului Tehnic nr. 1 Standardizare în Biblioteconomie.
Informare, Documentare; Clubului Bibliografilor BIBLIO-ARTIS.
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ACULINA MIHALUŢA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
22 decembrie
1966

2009 - prezent, director-adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo”, din Bălţi
yy Lector superior (2009-2010), catedra Literatură Română şi Universală, pentru promovarea orelor de curs la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională.
Arhivistică. Discipline predate: Catalogarea şi indexarea documentelor; Servicii de
referinţe, Practica de iniţiere (surse info-documentare).
yy Asistent universitar la catedra Electronică şi Informatică, modulul 1 Bazele Culturii
Informaţiei, cursul universitar Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale, disciplina Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare
(1989-2010).
yy Coordonează / monitorizează activitatea de cercetare biblioteconomică şi bibliografică. Redactor bibliografic al publicaţiilor elaborate de către Bibliotecă, bibliografii, biobibliografii, cataloage, anuare, buletine informative în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, Vestigia Semper Adora, Doctor
Honoris Cauza, IN HONOREM.
yy Gestionează statistica Indicilor principali de control ai activităţii Bibliotecii în regim
automatizat, programul ProgStat; Furnizarea datelor pentru statistica de Stat; Analiza
şi sintetizarea indicatorilor de performanţă.
yy Promovează acţiuni în vederea creşterii eficienţei muncii salariaţilor (trasee, metodologii, norme), aplicarea tehnologiilor inovaţionale;
yy Monitorizează programe / proiecte bibliotecare: Arhiva electronică instituţională
Open Research Arhive (ORA) – USARB, Bibliotecă Digitală, Asigurarea infodocumentară a disciplinelor USARB.
yy Formator naţional în cadrul ABRM, predă cursul Catalogare. Indexare, inclusiv în
Filiala Bălţi a ABRM. Organizează ateliere profesionale în cadrul Filialei BIN pentru
bibliotecarii de colegii, şcoli profesionale din municipiu şi responsabili de activitatea
bibliotecilor şcolare din cadrul Direcţiilor de învăţămînt municipal / raionale din 15
raioane în Nordul Republicii şi mun. Bălţi.
yy Coordonator al grupurilori instituţionale de profil Audit intern, Aplicarea Standardelor;
membru al grupurilor: Controlul Colecţiilor Bibliotecii; Evaluarea personalului; Formare profesională continuă; Virtualizarea serviciilor info-documentare; Integrare profesională.
yy Contribuţii la dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci fiind Membru al Comite54
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tului Tehnic nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, al Comisiei Standardizare, norme şi statistici din cadrul Consiliul Biblioteconomic Naţional, Secţiunea
Catalogare şi Indexare ABRM.
yy Membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), participantă la
Proiectele naţionale şi internaţionale, inclusiv Proiectul Tempus MISISQ (Modern
Information Services for Improvement Study Quality) - Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016), Membru al echipei de lucru.
yy Membru al grupului de lucru privind realizarea Proiectului SIBIMOL; Membru al
Consiliului Metodic USARB.
2001- 2009, şef serviciu Catalogare, Clasificare;
yy Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice,
a indicilor CZU; crearea Catalogului Electronic al Bibliotecii şi a Bibliotecii Digitale;
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversie;
yy Elaborarea / publicarea Buletinelor informative „Donaţie”, „Aciziţii recente”;
yy Coordonator al procesului „Dotarea lectoratelor”; elaborarea Fişierelor de autoritate;
yy Coordonarea acţiunilor de implementare a Softu-lui de bibliotecă TINLIB - Modulul
Catalogare, OPAC (versiunea 300, 410); Formator în cadrul Programului de instruire
continuă a personalului BŞU şi de Cercetare Ştiinţifică; Membru al Senatului USB,
2008 – 2009.
1997-2001, şef sector Catalogare şi Clasificare
yy Testarea/ implementarea Proiectului Catalogare şi Asistenţă informaţională în regim
automatizat format MARC, (anii 1994/1998).
1996-1997, şef secţie Prelucrarea ştiinţifică a literaturii
1995 – 1996, bibliograf superior;
1989 - 1995 - bibliograf;
yy Elaborarea cursului „Cataloagele clasice ale Bibliotecii Ştiinţifice Universitare“.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
1984-1989, Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie.
1974-1984, Şcoala medie, s. Musteaţa, r-ul Făleşti, Republica Moldova.
PUBLICAŢII: 150
Autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicaţii, prefaţator a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage,
dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste
de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri,
studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
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PREZENTĂRI: 52
PROIECTE
yy Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior
din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice în
colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia (2015)
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent)
yy Proiectul „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova”
yy PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
yy Proiectul 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
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 100
DISTINCŢII
2015
yy Diplome de gradul I-III, în cadrul Concursul Lucrărilor Științifice pentru anul 2014,
Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB pentru lucrările: Margarita Tetelea:
In Honorem; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (2; 2014; Bălţi);
„Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern.
(2014; Bălţi)
2015 – 2005
yy Deţinătoare a premiilor (Premiul Mare, I, II, III) a Concursului Naţional Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării al ABRM
2013
yy Diploma de gradul întîi a Guvernului Republicii Moldova; Premiul I în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa
informării al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM Diploma BŞ USARB;
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: pentru
crearea Repozitoriului Instituțional USARB; editarea în premieră a revistei electronice a
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bibliotecilor universitare din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red. a BȘ USARB); realizarea proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator; crearea /
administrarea Blogului Filialei BIN a ABRM: înițierea și elaborarea Bazei de date BIN a
ABRM: modelarea RMF-ului Bibliotecii; realizarea versiunii 2012 a paginii Web.
yy Locul II – Pentru Cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia
professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a
3-a BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI
VIRTUALE: Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori.
Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM – L. Mihaluţa, E.
Stratan
2011
yy Deţinătoare a PREMIULUI MARE în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM pentru setul de 10 lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii şi Premiul special pentru design pentru lucrarea Carte cu autograf şi
dedicaţii, autori: Lina Mihaluţa;
2010
yy Diploma Ministerului Educaţiei pentru performanţe remarcabile în activitatea profesională, aport considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cu prilejul
aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii.
2009
yy Diploma ABRM pentru implicaţi în traducerea Standardului Internaţional ISO
2789:2009 „Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”;
2008
yy Diploma Ministerului Culturii al RM;
2007
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM; Diploma Universităţii şi a Bibliotecii Pentru contribuţii deosebite la formarea profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor;
2005, 2002
yy Diploma Universităţii Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate în activitatea bibliotecară;
2004
yy Deţinătoare a Premiului Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2004 în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM.
AFILIERI
Membru al ABRM
Membru al Clubului profesional BiblioArtis de la DIB ULIM, Chişinău
Membru al Clubului „BIBLIOTECA MOV”, de la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”,
Chişinău
REFERINŢE - 55
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DIRECTOR-ADJUNCT INFORMATIZARE
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii informaţionale / comunicaţionale în
reţeaua Bibliotecii.
yy Proiectarea şi administrarea lucrărilor privind interconectarea Bibliotecii la mediile
externe - reţele informatice locale / naţionale / globale).
yy Coordonarea lucrărilor privind instalarea / administrarea / configurarea serverelor,
bazelor de date, e-mail, Web.
yy Extinderea posibilităţilor de informatizare, organizarea / gestionarea informaţiei,
aplicarea integrală a Modulelor softului utilizat, deservirea calitativă a utilizatorilor.
yy Asigurarea funcţionalităţii Website-ului Bibliotecii şi altor aplicaţii dedicate. Bibliotecii Digitale, Arhivei electronice instituţionale - ORA (Open Research Arhive) USARB;
Administrarea responsabilă a echipamentului tehnic din Bibliotecă.
yy Implicaţii în proiecte naţionale şi internaţionale.
yy Responsabilităţi privind asigurarea securităţii antiincendiare în Bibliotecă.
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IGOR AFATIN

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
1 aprilie
1965

2005 – prezent, Director adjunct Informatizare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

yy Managementul serviciilor şi resurselor informaţionale a bibliotecii universitare, Implicaţii la elaborarea Planurilor strategice şi curente de activitate a Bibliotecii; Elaborarea
strategii/proiecte de informatizare a sistemelor informatice – elaborare de proiecte a
sistemelor informatice, achiziţionare de sisteme şi adaptare la specificul/cerinţele locale, implementarea/configurarea sistemelor, colaborare cu furnizorii de sisteme la etapa
de implementare, instruirea personalul implicat în exploatare;
yy Coordonator de programe naţionale/internaţionale: EBSCO, TinLib, TinRead,
SIBIMOL, WebOPAC;
yy Administrarea serverelor - TinLib, Libruniv, TinRead, Jurist - acțiuni planificate de
ordin general dar şi verificarea unor operaţiuni specifice fiecărui server, pentru a
menţine procesul de lucru a acestora; Deservirea bazelor de date - BD TINLIB, BD
MoldLex, FullText, RI ORA USARB prin optimizarea capacităţii, arhivarea datelor,
create arhive de fişiere şi arhive dublicat;
yy Întreţinerea şi actualizarea paginii WEB a Bibliotecii – administrarea conţinuturilor
secțiunilor din meniu sau sub-meniu, realizarea unor noi pagini web, monitorizarea
funcţionalităţii formularelor şi scripturilor de generatoare de coduri de validare din
cadrul paginilor, menţinerea script-ului de comentarii pe pagină, verificarea compatibilităţii paginii cu browserele folosite usual;
yy Monitorizarea infrastructurii IT&C - deservirea echipamentului tehnic– computer,
deservirea sistemică, deservirea hardware, deservirea tehnicii de multiplicare; Dezvoltarea reţelei telecomunicaţionale în BŞU – căutarea implimentarea noilor tehnologii; Deservirea reţelei infomaţionale; Coordonarea lucrărilor de profilactică a
utilajului Bibliotecii; Implicaţii în securitatea şi integritatea colecţiilor BŞU;
yy Participare la crearea bazelor de date locale: OPAC, SumarScanat, Înregistrări muzicale digitizate; Dezvoltarea şi aplicarea programelor de gestiune a informaţiilor
– crearea şi perfectarea programelor StatisticaBŞU, Fondul de Scimb, Materiale în
baza Microsoft Office Access; Administrarea programelor aplicative - Permis, Admiterea, Statistica, Anuar, Barcode, Barcode-Retro, Buget-Achiziţii etc; Utilizarea aplicaţiilor de birou din suită de programe Microsoft Office pentru crearea documentelor,
registrelor de calcul, prezentărilor;
yy Administrarea platformei DSpace - Repozitoriu Digital Instituţional ORA USARB;
Utilizarea diferitor software şi serviciu de stocare online; Participare la testarea programelor bibliotecare (soft-uri, baze de date);
yy Implicarea în consorţii şi proiecte naţionale: Sistemul Informaţional Integrat al Bib59
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liotecilor din Moldova (SIBIMOL); Consorţiul REM - Resurse electronice pentru
Moldova; Proiectul MISISQ - Information Services for Improvement Study Quality:
Proiect TEMPUS (2014 -2016).
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Consiliului Bibliotecar.
yy Membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; al Comisiei ABRM Informatizare şi tehnologii informaţionale; grupului de lucru în probleme Tehnologice
SIBIMOL (Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova); grupului
de lucru Proiectul Information Services for Improvement Study Quality, MISISQ :
Tempus; grupului de lucru Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova EBSCO Publishing
1989-2005 – Şef Serviciu Informatizare
yy Coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de implementare a Soft-ului integrat de bibliotecă TINLIB (versiunea 280, 300, 410);
yy Elaborarea Programelor/Rapoartelor anuale de activitate a Bibliotecii Universitare
Bălţi (începând cu anul 1994), coordonarea activităţii ştiinţifice.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Training courses Creatin of e-Library for Moldova Universities under the Tempus
project No 553926 program and acquired knowledge and practical skills on cataloguinh
MARC21, acwuisition, circulation, LIS adminisreation, 15-17 april 2015, Library and
the Information Centre of Lithuanian University of Health Sciences (Kaunas, LT)
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1988 - 1989, 1982 – 1986, Învăţător de disciplini tehnice şi fizică, Institutul Pedagogic
din Bălţi, Facultatea Fizică şi Matematică, Specialitatea Fizică şi Disciplini Tehnice
1972 – 1976 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplomă cu menţiune nr. 254356 eliberată la 30 iunie 1976
1986 - 1988, Serviciul militar
1971 - 1982, Şcoala Medie nr. 8 , mun. Bălţi, Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 44
Autor, coordonator, articole ştiinţifice / studii apărute în reviste de specialitate, culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 52
PROIECTE
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Bibliote60
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ca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent)
yy Proiecte lansate de Fundaţia SOROS Moldova, anii 2000 - 2009: Dezvoltarea colecţiilor pe domeniul Administraţie publică şi politici publice; Dezvoltarea colecţiilor
multimedia; Dezvoltarea colecţiilor pentru Învăţămînt artistic;
yy Proiectul 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
yy Biblioteca de Stat a Rusiei, Săla de lectură virtuală a Bibliotecii electronice a tezelor
de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 78
DISTINCŢII:
2015
yy Diploma Guvernului de gradul al doilea pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul
biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie deosebită la modernizarea şi informatizarea
bibliotecii, promovarea imaginii instituţiei, a serviciilor şi produselor ei în infrastructura informaţională, naţională şi globală, precum şi în legătură cu Ziua Bibliotecarului
2014
yy Diplomă de excelenţă ABRM pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune
şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii, pentru activitatea de aleasă dăruire
cu importante rezultate
2013
yy Diploma AGEPI cu menţiune specială a juriului pentru participare la concursul
Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ediţia a IV-a.
yy Locul III – Pentru Cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia
professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a
3-a BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI
VIRTUALE: Statistica: program informatizat de evidenţă.
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Pentru
crearea Repozitoriului Instituțional USARB; Pentru editarea în premieră a revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red.
a BŞ USARB); Crearea Programului informatizat de evidență Statistica BŞU USARB
yy Diploma pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informaţie în mediul academic. Conferinţa finală a Proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova”;
yy Diploma ABRM pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informaţie în mediul academic.
2012
yy Scrisoare de mulţumire colaboratorilor Bibliotecii din partea Administraiei şi
colectivului de profesori ai Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi pentru
cooperare şi promovarea susţinută a valorilor umane;
yy Diploma de partener al Bibliotecii Colegiului de Construcţii Pentru colaborare profesională
prodigioasă, parteneriat în organizarea evenimentelor culturale şi profesionale, contribuţie
substanţială la promovarea imaginii Colegiului de Construcţii în comunitate.
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2011
yy Diplomă de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din
Bălţi, pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului digital şi Accesului Direct la
informaţie în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010 (18-24 octombrie 2010).
yy Diploma de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din
Bălţi, Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova şi cu prilejul aniversării a zecea de la înfiinţarea Consorţiului EIFL Direct (25 ianuarie 2001)
yy Diploma de excelenţă şi locul 1 Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A.
Russo” din Bălţi, Pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis ca o nouă
normă de învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2011;
2010
yy Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova Pentru activitate prodigioasă în domeniul educaţiei, devotament în promovarea calităţii procesului educaţional, aport considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cu prilejul
aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii;
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia a 65 ani de la fondare;
yy Diplomă pentru participare la Concursul Republican lansat de AGEPI „Biblioteca –
partener în promovarea proprietății intelectuale”, ediţia a III-a.
2007
yy Diplomă pentru performanţe profesionale şi contribuţii în sustinerea activităţii ABRM;
Diplomă cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi pentru contribuţii remarcabile în susţinerea
activităţii ABRM şi organizarea cu succes a conferinţei anuale ABRM;
2006
yy Diplomă de excelenţă a ABRM cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în muncă de bibliotecar;
yy Diplomă pentru excelenta organizare a activităţii serviciului, menite să amplifice şi
să faciliteze accesul la informaţie, idei şi cunoştinţe, cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la fondarea Serviciului Informatizare.
2005, 2002
yy Diploma Universităţii pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate
1990
yy ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за хорошую работу по итогам 1990 года
AFILIERI
yy Membru al ABRM
REFERINŢE – 43
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SUBDIVIZIUNI STRUCTURALE
DEZVOLTAREA COLECŢIILOR. CATALOGARE. INDEXARE
(Achiziţii. Evidenţă. Seriale. Catalogare. Indexare)
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Achiziţii curente şi retrospective, schimb naţional/internaţional, Depozit Obligatoriu
UNIVERSITARIA, obţinerea donaţiilor.
yy Asigurarea dezvoltării colecţiilor pe diverse suporturi informaţionale în sprijinul procesului educaţional, ştiinţific, cultural universitar
yy Utilizarea TIC în procesele de achiziţie şi evidenţă: modulele respective din TinLib;
monitorizarea Formularului de Achiziţie de pe pagina web; prospectarea pieţei editoriale on-line: librării, edituri, cataloage, reţele sociale.
yy Selectarea documentelor în funcţie de profilul Universităţii, conform planurilor / curricumulelor de învăţămînt, analizei dotării lectoratelor şi a statisticilor disponibile,
dezideratelor utilizatorilor şi în colaborare cu cadrele didactice.
yy Abonarea publicaţiilor periodice tradiţionale, electronice.
yy Asigurarea evidenţei globale şi individuale a publicaţiilor în serie achiziţionate.
yy Deselecţia şi eliminarea documentelor casate.
yy Realizarea schimbului naţional / internaţional de publicaţii.
yy Prelucrarea ştiinţifică în sistem tradiţional şi informatizat a resurselor achiziţionate.
yy Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU.
yy Crearea Catalogului Electronic şi a Bibliotecii Digitale.
yy Participare la crearea Repozitoriului electronic instituţional ORA (Open Recearch
Arhive) USARB.
yy Redactarea, introducerea şi tezaurizarea informaţiilor bibliografice pentru lucrările monografice curente, seriale şi documente audio-vizuale în bazele de date corespunzătoare.
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversie.
yy Sintetizarea dotării lectoratelor.
yy Redactarea / diseminarea informaţiilor privind recentele achiziţii: Buletine Achiziţii recente
şi e-Buletine http://libruniv.usarb.md difuzate la catedre prin Intranet / e-mail / skype.
yy Implicare în proiecte naţionale ce abordează activităţi biblioteconomice.
yy Elaborarea / completarea Fişierelor de autoritate Personalităţi locale: Cadre didactice. Bibliotecari USARB.
yy Elaborarea / actualizarea pe web a e - Repertoriului Publicaţiilor periodice abonate de
Bibliotecă http://libruniv.usarb.md.
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ADELLA CUCU
Data nașterii:
30 martie
1967

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2013 noiembrie - present - şef serviciul
Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare.
Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
•

Catalogarea şi indexarea documentelor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU.
yy Participarea la crearea/dezvoltarea/configurarea bazei de date locală prin redactarea
datelor din retroconversie.
yy Catalogarea, clasificarea indexarea şi redactarea documentelor din toate domeniile
de cunoştinţe clasele 0/9.
yy Monitorizarea/verificarea tehnologiei de clasificare/indexare a documentelor:
atribuirea indicelor CZU, construirea vedetelor de subiect.
yy Participarea/elaborarea/monitorizarea realizării deciziilor metodice privind Catalogarea, Indexarea documentelor.
yy Cercetarea/realizarea procesului „Dotarea lectoratelor” (acoperirea informaţională
a disciplinelor de studiu, liste bibliografice electronice/tradiţionale, publicaţii în serie, resurse electronice).
yy Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB, Membru al Clubului bibliotecarilor universitari bălţeni BiblioSpiritus.
2013 (mai-noiembrie) – șef serviciu Comunicarea Colecţiilor.
yy Asigurarea accesului direct la documente tradiţionale şi electronice pe domeniul
Filologie pentru consultare individuală, acces la infrastructura electronică naţională
şi globală (baze de date EBSCO, Internet).
yy Coordonarea Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor.
yy Membru al Comisie de Evaluare a personalului. Coordonator al Grupului de lucru
Bibliotecarii responsabili de relaţiile cu Facultatea.
2010 - bibliotecar principal, responsabil de activitatea sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe
Filologice şi a oficiului Săli de lectură serviciul Comunicarea colecţiilor.
yy Valorificarea colecţiilor prin expoziţii informative/ tematice tradiţionale/on-line, reviste
bibliografice informative, webografii în domeniul filologie, ghiduri promoţionale.
yy Implicaţii în realizarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator, Zilele Bibliotecii
la Facultăţi, Promotorii Cărţii, Lunarul presei, Prin blogul sălii mai aproape de
utilizator.
yy Utilizarea tehnologiilor Utilizatorul 2.0, crearea blogului Sălii de lectură Ştiinţe
Filologice, comunicarea cu utilizatorii, extinderea facilităţilor de informare pentru
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studenţi şi cadrele didactice: http://slfilologie.blogspot.com/.
yy Elaborarea Chestionarelor Publicaţiile periodice şi utilizarea lor de către utilizatori,
Lectura în viziunea utilizatorilor bălţeni.
yy Activităţi de cercetare ştiinţifică şi biblioteconomică: elaborarea hărţilor tehnologice,
trasee, fişe de post materiale promoţionale. Întocmirea planurilor operative/anuale,
rapoarte de activitate, diverse statistici. Formator în cadrul Programului de instruire
continuă a personalului BŞU. Membru al Consiliului Coordonator.
2007 –2009 - bibliotecar principal, şef serviciu Săli de lectură, şefa salii de lectură
nr. 2 Ştiinţe Filologice.
yy Administrarea Colecţiei Institutului Cultural Român, Direcţia Români din afara Ţării (2009).
yy Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Facultatea Filologie, LTR şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” în cadrul Programului „Noul Utilizator”; acţiuni de integrare a
studenţilor anului 1 în spaţiile Bibliotecii.
yy Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice ale articolelor din ziare şi
reviste.
1991 - 2007 - bibliotecar principal, şef sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice.
yy Elaborarea Ghidului Utilizatorului „Sala de Ştiinte Filologice”, Ghidului de îndrumare „INTERNET – FILOLOG” (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare, enciclopedii, librării), Biblioteca Polirom.
yy Elaborarea / monitorizarea sondajelor „Cititorul şi Presa”, „Utilizatorii Bibliotecii
Ştiinţifice – studenţi, cadre didactice de la Facultatea Filologie: sugestii şi doleanţe”.
yy Realizarea procesului de Retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea documentelor colecţiei uzuale.
yy Membru al Comitetului organizatoric a conferinţei Anuale a ABRM(2007 BŞU).
1989 - 1991, bibliotecar. Servicii informaţional-consultative. Organizarea expoziţiilor tematice şi informative
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7- 15 mai 2015 - Cursurile de formare profesională de scurtă durată „Modulul: Clasificare. Indexare” (75 ore). Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2006, 2008, 2012 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea
gradului de calificare doi, întîi, superior, Ministerul Culturii al RM
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1984 – 1989, Bibliotecar – bibliograf, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de
Biblioteconomie şi Bibliografie
1983 - Şcoala medie, s. Obreja-Veche, Făleşti, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 42
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Autor: resurse electronice, materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 25
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 30
DISTINCŢII:
2013
yy Diploma ABRM (de excelenţă) Cel mai bun bibliotecar al anului 2012 ( în cadrul
Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2012” Ediţia a 22-a, secţiunea biblioteci universitare și specializate).
yy Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru rezultate remarcabile
în activitatea profesională cu prilejul Zilei bibliotecarului. Diploma cel mai bun Bibliotecar al anului 2012 în BŞU „A. Russo”.
yy Diploma Administraţiei Cel mai Bun Bibliotecar al Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: pentrurealizarea proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator; Iniţierea / promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni; În cadrul concursului cea mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală (sala de lectură nr. 2, locul II) a Bibliotecii.
yy Diploma Cel mai bun blog al Anului 2012 : Sala de lectură nr. 2 Științe Filologice.
2011
yy Diploma (de menţiune) ABRM pentru fidelitate profesiei, activitate de aleasă dăruire, desfăşurată de-a lungul anilor, conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe muncii în
bibliotecă.
2007
yy Diploma ABRM (de excelenţă) pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în munca de bibliotecar.
2006
yy Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova,
pentru activitate notorie şi aport esenţial în promovarea imaginii bibliotecii.
2005, 2002
yy Diplome ale rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la
nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI
Membru al ABRM
REFERINŢE – 32
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SVETLANA ŞIŞCANU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
15 octombrie
1959

2013 martie - prezent – bibliotecar principal, responsabil de oficiul Dezvoltarea
colecţiilor, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor.
Catalogare. Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
•

Realizarea / monitorizarea completării echilibrate curente şi retrospectivă a colecţiilor bibliotecii.
• Asigurarea evidenţei stricte şi consecvente a intrărilor şi ieşirilor de document, trecerea informaţiei prin toate reţelele de Evidenţă.
• Participarea la întocmirea Devizului de cheltueli pentru achiziţia de cărţi, abonamente
la publicaţii periodice, documente AV şi electronice, baze de date, acces Internet.
• Participrea şi întreţinerea corespondenţei cu diverse instituţii în vederea completării
fondurilor. Înregistrează conturile, avizele de plată în „Registrul Financiar,” transmite la Contabilitate pentru transfer.
• Genereazarea rapoartelor din catalogul on-line TinRead: Proces verbal de predare-primire, Registrul inventar - Carte, Registrul inventar - Seriale.
• Primirea prin ABSMARC Fişa de livrare şi Nota de Comandă pentru abonare. Gestionarea fişierul Donaţii (tipărit şi electronic).
• Ţinerea evidenţei în regim automatizat a fişierului Raport lunar privind evidenţa contabilă.
• Sintetizarea infomaţiilor privind dezideratele utilizatorilorilor şi ale bibliotecarilor prin
Intranet BiblioFolder, fişierul Cerinţe Neonorate, pentru completarea retrospective
• Activităţi de cercetare ştiinţifică şi biblioteconomică: elaborarea hărţilor tehnologice,
trasee, materiale promoţionale.
• Membru al grupului de lucru Virtualizarea serviciilor bibliotecare
2012 decembrie - 2013 martie - Centrul Informatizare şi activităţi în reţea
2000 - 2012 – șefa secţiei juridice Î.M. „GSA” mun. Bălţi.
1994- 2000 - bibliotecar superior cu funcţia de şef al sectorului completare şi achiziţie
automatizată.
1991 - 1994 - şef al sectorului completare şi achiziţie automatizată.
1989 – 1991 - transferată din postul de bibliotecar la postul de bibliograf.
1988 - 1989 - bibliotecar.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 – Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea
gradului de calificare I.
2014 - 2015 - cursuri de recalificare în domeniu pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova
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2013 – 2014 - Limba engleză: attended and graduated the A2 level of the English course
of Moldo-Turkish Language Study Centre.
2013 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea
gradului de calificare II.
1996 – 1999 - Facultatea de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
1976 – 1981 - Facultatea de Pedagogie, specialitatea clasele primare a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”
1966 - 1976 - Şcoala medie rusă Nr. 2 or. Bălţi, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 6
PREZENTĂRI - 1
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 8
DISTINCŢII:
2015
• Diplomă de excelenţă S. Şişcanu pentru contribuţiis ubstaţiale la dezvoltarea şi promovarea rolului bibliotecii în societate. ABRM. (23 aprilie 2015)
2013
yy Diploma grupului de lucru …S. Şişcanu pentru redactarea noii versiuni a RMF-ului
Bibliotecii şi cu prilijul Zilei Bibliotecarului (23 aprilie 2013).
• Diploma grupului de lucru... S. Şişcanu pentru editarea în premieră a revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM Bibliouniversitas@ABRM.md cu prilejul
Zilei Bibliotecarului (23 aprilie 2013).
AFILIERI
yy Membru al ABRM
REFERINŢE - 1
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POLINA SPÎNU

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
10 februarie
1968

2015 (apr.) – prezent - bibliotecar, grad de
calificare II, responsabilă de oficiul Achiziţii
în Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare.
Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
yy Participarea la realizarea procesului de completare a colecţiei Bibliotecii, perfectarea
ofertelor pentru achiziţii.
yy Conlucrarea cu cadrele didactice în vederea formării comenzilor în baze fişei-comandă.
yy Stipularea domeniilor de achiziţie în conformitate cu disciplinele noi din Planurile şi
Programele de studii anuale.
yy Participarea la colectarea / selectarea şi inventarierea publicaţiilor pentru Depozitul
Obligatoriu Universitaria.
yy Analizarea cerinţele neonorate.
yy Întreţinerea corespondenţei privind completarea curentă şi retrospectivă (librării virtuale, pagini WEB ale editurilor, cataloage on-line ale bibliotecilor).
yy Expedierea borderoului de comandă prin poşta electronică la furnizori, urmărirea
livrarării publicaţiilor comandate.
yy Întreţinerea Registrul de evidenţă al publicaţiilor în serie.
yy Gestionarea documentelor achiziţionate pînă la predarea lor în oficiul Catalogare,
Indexare, întocmirea proceselor-verbale de primire a documentelor.
yy Verificarea dubletelor la etapa de prelucrare a documentului nou achiziţionat în Bibliotecă.
yy Participarea la procesul de radiere a documentelor excluse din evidenţă contabilă în
Registrul Inventar.
yy Ţinerea fişerului „Structura Universităţii” şi „Contingentul studenţilor” (format tradiţional).
yy Înregistrarea conturilor, avizelor de plată în „Registrul Financiar”, transmiterea la
Contabilitate pentru transfer.
yy Efectuarea căutărilor pe Internet (cataloage, edituri, biblioteci, librării on-line) privind informaţia despre noile apariţii editoriale şi face opţiune pentru cele de profil.
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al Bibliotecii (2010-2013);
Membru al Clubului Bibliotecarilor universitari bălţeni BiblioSpiritus (1989-prezent); Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare (1989-2004);
Membru al grupului de lucru pentru redactarea noii versiuni a RMF-ului (2013)
2013 (apr.) – 2015 (apr.)) – Bibliotecar principal, grad de calificare II, responsabilă
de oficiul Achiziţii în Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare
yy Perfectarea listelor literaturii pentru achiziţii.
yy Participarea la abonarea publicaţiilor periodice.
yy Întocmirea,redactarera şi imprimarea rapoartelor: Proces verbal de predare-primire,
Registru de inventar Carte; Registru inventar: Seriale
2010 (noiem.) – 2013 (apr.), şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor.
yy Direcţionarea achiziţiei către publicaţiile electronice şi on-line
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
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serviciului (fişa postului, concepte, hărţi, trasee,ghiduri).
yy Membru Comisiei pentru audit; întocmirea chestionarului Evidenţa / distribuirea /RMF
yy Formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞ USARB:
Dezvoltarea colecţiilor
2010 ( apr. – oct.) - Bibliotecar principal, responsabil de activitatea oficiului Literatură în Limbi Străine
yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „ Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie.
yy Orientarea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea serviciilor electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: Sumar Scanat, EBSCO.
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea
studenţilor în comunitatea cititorilor. Bibliotecar-responsabil de Relaţiile cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine.
2004-1992 - Bibliotecar principal, şef sala de lectură nr. 1 „Ştiinţe economice, juridice, socio-umane”.
yy Organizarea colecţiei subdiviziunii cu documente pe profil economic, juridic şi socio-uman.
yy Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice ale articolelor din ziare.
yy Realizarea procesului de Retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea documentelor colecţiei uzuale.
1991-1989, bibliotecar sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe reale, naturale, Ecologie, Pedagogie, Psihologie, Artă”.
yy Organizarea colecţiei subdiviziunii cu documente pe profil : ştiinţe reale, naturale,
pedagogie, psihologie, artă
yy Organizarea şi prezentarea expoziţiilor informative şi tematice pe profil; reviste bibliografice
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi Indexare” (75 ore)
Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2012 - Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului SM ISO
11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci (ISO
11620:2008, IDT) în aplicare din 01.01.2012; Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare, BŞ USARB
2011 - Conferirea gradului de calificare II
Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare
2004 - Incluziunea socială în biblioteci, Şcoala de Biblioteconomie din Moldova
2004 - Servicii moderne în bibliotecă , Şcoala de Biblioteconomie din Moldova
2003 - Indicatori de performanţă în decizia managerială şi promovarea bibliotecii, Şcoala
de Biblioteconomie din Moldova
2000 –2001 - Cursuri de instruire „Limba engleză pentru bibliotecari”, Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1985-1986 - Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie, Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea: Biblioteconomie şi bibliogrfie
1975-1985 - Şcoala medie s. Utconosovca, r-nul Izmail, reg. Odesa
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 8
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PREZENTĂRI - 5
PROIECTE
yy Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior
din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice în
colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia (2015)
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent)
yy Colaborare cu catedrele universitare în realizarea proiectelor: Implementarea Sistemului European de credite Transferabile; Asistenţă Socială, proiecte instituţionale
cu susţinerea cărora au crescut colecţiile pe domeniile ştiinţelor socioumanistice,
tehnice, asistenţă socială, în limbile străine
yy PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE: Centrul de Documentare al ONU (2001) Colecţia Parteneriatul Moldova şi
Germania (2013) Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011) Punctul de Informare Documentare NATO (2010) Colecţia Lituania (2010) Colecţia Institutului
Cultural Român (2009) Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008)
Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007) Colecţia
AGEPI (2007).
yy Proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare importantă nu
numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: „Ioan Nicorici” (
Moldova) „Mircea Druc” (România), „Ioan Călin Dimitriu” (România), „Dr. Leonid
Gheorghian” (Germania), „Pavel Proca” (Moldova), „Dan Dumitrescu” (Suedia) cu
documente de o valoare patrimonială inedită.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
DISTINCŢII
2015
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi grupului de lucru: E. Harconiţa, l. Mihaluţa, P. Spînu, T. Prian, S. Şişcanu pentru redactarea noii versiuni a RMF-ului Bibliotecii şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
2011
yy Diplomă de merit a Directorului Bibliotecii Ştiinţifice pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fedilitate
2003
yy Diplomă de merit a rectoratului USB pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fedilitate cu
prilejul Zilei Bibliotecarului.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 16
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IRINA ZALÎGAEVA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2013 – prezent - bibliotecar Serviciul
Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Data nașterii:
6 octombrie
1970

yy Catalogarea şi indexarea documentelor achiziţionate prin înregistrarea elementelor
bibliografice, a indicilor CZU, conform standardelor şi normelor în vigoare.
yy Catalogarea, clasificarea, indexarea şi redactarea documentelor din toate domeniile
de cunoştinţe clasele 0/9.
yy Participarea la crearea/dezvoltarea/configurarea bazei de date locală: Catalogului
Electronic BŞU.
yy Participare la optimizarea/implementarea modificărilor în procesele de catalogare, indexare.
yy Gestionare/actualizare a site-ului Bibliotecii, rubricile: Biblioteca Digitală, Open Library, Achiziţii recente
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversie, redactarea fişierului de autoritate: Vedete de Subiect, Autori.
yy Elaborarea/publicarea Buletinelor informative, Achiziţii recente.
yy Participarea la elaborarea informaţiilor privind Asigurarea cu literatură ştiinţifică,
didactică şi metodică în baza Catalogului electronic (acoperirea informaţională a
disciplinelor de studiu, liste bibliografice electronice/tradiţionale, publicaţii în serie,
resurse electronice).
yy Organizarea, administrarea, ţinerea la zi a sistemului de cataloage şi fişiere: Cataloage tradiţionale (alfabetic de serviciu, pentru public).
yy Formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞ USARB şi
de Cercetare Ştiinţifică.
2010 – 2013–Şef oficiu Catalogare Indexare
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
oficiului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională (concepte, hărţi,
trasee).
2009 – 2010 - Şef serviciu Catalogare Indexare
yy Monitorizarea/verificarea tehnologiei de clasificare/indexare a documentelor: atribuirea indicelor CZU, construirea vedetelor de subiect.
yy Participarea/elaborarea/monitorizarea realizării deciziilor metodice privind Catalogarea, Indexarea documentelor.
2007 – 2009 – Şef oficiu Catalogare şi Clasificare
yy Prelucrarea ştiinţifică în system tradiţional / informatizat a resurselor intrate în colecţiile Bibliotecii; Coordonarea acţiunilor de implementare a Softu-lui de bibliotecă
TINLIB-Modulul Catalogare, OPAC (versiunea 300, 410); analiză/cercetare şi asistenţă informaţională a utilizatorilor din comunitatea universitară.
2003 – 2005 – Redactor Baze de date Serviciul Catalogare şi Clasificare
yy Crearea/dezvoltarea/configurarea bazei de date locală: Catalogul Electronic BŞU.
yy Formarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, asistent universitar prin cumul
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la catedra Electronică şi Informatică, pentru promovarea Modulului Bazele Culturii Informaţionale a cursului universitar TIC; (2003-2004); Elaborarea/promovarea modulelor
Cataloage clasice (rus) şi Catalogul Electronic OPAC (rus), Internet în biblioteci (rus).
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Bibliotecar de referinţă în cadrul echipei Promotorii Cărţii privind promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor recente pentru
bibliotecari, profesori.
2003 - 2002 – bibliotecar categoria II, Serviciul Catalogare şi Clasificare
yy Formarea abilităţilor de operare în modul programului integrat de bibliotecă, soft-ul
TINLIB, cunoştinţelor din domeniu Catalogării, Indexării.
2002 – 2001 - bibliotecar în Serviciul Organizarea/Conservarea Colecţiilor; Serviciul „Partituri Muzicale”
yy Redactarea informaţiei din retroconversie (domeniu muzică), barcodarea literaturii muzicale.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „MODULUL:
CLASIFICARE. INDEXARE”(75 ore),Centrul de Formare Continuă al Universităţii de
Stat din Moldova.
2012 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conferirea gradului de calificare întîi
2008 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare, conferirea gradului de calificare II.
1990– 1994 -Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală, Universitatea de Stat „Alecu
Russo”, or. Bălţi, spec.: Profesor şcolar Muzică şi metodica lucrulu educativ
1985- 1989 – Colegiul Muzical- Pedagogic, or. Bălţi, Republica Moldova
1985 – Şcoala medie nr. 4, or. Bălţi, Republica Moldova
1985 – Şcoala muzicală, or. Bălţi
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 14
PREZENTĂRI - 3
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
DISTINCŢII
2009
yy Diploma Universităţii pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
2004
yy Diplomă Universităţii pentru professionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 10
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VARVARA GANEA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
26 mai
1962

2015-2009 – şef serviciu, bibliotecar
principal Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi
Management organizaţional, activitate metodică; Elaborarea planurilor, rapoartelor
anuale privind activitatea Serviciului Catalogare/Indexare, Fişarea analitică; Elaborarea instrucţiunilor şi deciziilor SCI
• Prelucrarea biblioteconomică, curentă şi retrospectivă a documentelor de bibliotecă
; Extinderea în continuare a bazei de date locale prin retroconversia catalogului
tradiţional; Monitorizarea/verificarea tehnologiei de clasificare/indexare a documentelor achiziţionate ; Redactare a sistemului informativ electronic/tradiţional;
Descrierea bibliografică a informaţiilor electronice cu specificarea full-text şi plasarea în Biblioteca Digitală pe pagina WEB a BŞ USARB; Elaborarea/dufuzarea Buletinelor informative bibliografice de Achiziţii, expunereape site/platforme interactive
(Open Library, Calameo, Issu); Auditor în cadrul auditului intern al BŞU (20092012); Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării Membru
al Consiliului Administrativ şi Coordonator (2009-2012)
• Asistent universitar prin cumul la Catedra Electronică şi Informatică (2008-2012)
• Formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞU; a Şcolii
Noului Angajat (2008-2012)
• Membru al Consiliului administrativ (Direcţia cultură Judeţeană Bălţi; Direcţia Cultură Glodeni) (2000-2003, 1996-1998); Membru al Comisiei pentru Cultură, Tineret
şi Sport (Consiliul raional Glodeni) (1996-1998)
2009–2006 - bibliotecar principal – Serviciul Documentare, Informare Bibliografică; bibliotecar superior, sl 2 Ştiinţe filologice
yy Elaborarea conceptelor: Bibliotecarul în presă şi on-line, Prezentarea bibliografică a
documentelor, Planul de audit intern al Serviciului Organizarea, Conservarea Colecţiilor
yy Cercetare bibliografică. Informare publică şi diferenţiată (bibliotecar de referinţă în
cadrul echipei Promotorii Cărţii), privind promovarea revistelor bibliografice ale
achiziţiilor pentru bibliotecari, profesori şi studenţi.
yy Extinderea bazei de date analitică prin fişarea informaţiilor din domeniile Drept, Administraţie publică, Artă etc.
yy Elaborarea listelor achiziţiilor noi Pedagogia şcolii superioare pentru managerii superiori a USARB (2008-2010)
•
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yy Participare la organizarea şi promovarea Lunaruluil icenţiatului/masterandului în
Bibliotecă, Zilelor Facultăţii
2003 – 2000 – specialist principal pentru problemele bibliotecilor, Direcţia Judeţeană Cultură Bălţi
Iniţiator/organizator/moderator:
yy Conferinţa judeţeană - Instruire continuă a bibliotecarilor în contextul societăţii informaţionale (2001)
yy Masa rotundă - Lectura publicată – o necesitate asumată (2001)
yy Simpozionul - Biblioteca publică şi comunitatea locală (2001)
yy Concursul profesional judeţean - Vocaţie ca demnitate a profesiei (participanţi – bibliotecari din bibliotecile publice Bălţi, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Sîngerei) (2001)
yy Conferinţa Judeţeană Revitalizarea bibliotecilor publice (2002)
yy Seminarul Catalogarea şi clasificarea documentelor: aspect teoretice şi aplicaţii
practice în regim de bibliotecă (28-29 februarie 2003), participanţi – bibliotecari ai
bibliotecilor publice din judeţul Bălţi şi a Bibliotecii Ştiinţifice a Universitărţii de
Stat „Alecu Russo”, moderator – Valentina Chitoroagă, Camera Naţională a Cărţii
yy Lansări de carte (Corneliu Filip, Botoşani România - Omul de la soare răsare. – Bucureşti : Ed. Haiku, 2000 ; Iurie Babian. Clipa de dor a luminii : [versuri]. – Ch. :
Pontos, 2002) etc.
yy Elaborarea Programelor/Rapoartelor anuale de activitate a bibliotecilor publice, judeţul Bălţi (212 biblioteci) (2000-2002)
yy Iniţiere, concept, deschiderea Bibliotecii Judeţene Bălţi cu sediul în oraşul Glodeni
2000-1998– secretar-dactilograf, filial Glodeni, SA RED Nord
1998–1996– inspector principal pentru problemele funcţionării bibliotecilor, muzeelor şi protecţia monumentelor de artă, Direcţia Cultură Glodeni
yy Inaugurarea filialei Glodeni a Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Râmnicu-Vâlcea,
România (1994, peste 4000 vol.)
yy Coordonare/Organizare seminare, simpozioane, mese rotunde, şezători literare, lansări de carte (Biblioteci publice, raionul Glodeni)
yy Organizarea concursului literar La izvoarele înţelepciunii, etapa raională (în
colaborare cu Direcţia Învăţămănt Glodeni)
1984–1996 - bibliotecar superior, şef oficiul arte, BPO Glodeni
yy Iniţiator şi moderator al Cenaclului literar-muzical „M. Eminescu” BPO Glodeni
(1989-1998)
yy Autor de articole şi reviste bibliografice a achiziţiilor în presa locală
yy Organizator/Moderator al acţiunilor culturale (şezători literare, serate de creaţie, medalioane literare (M. Eminescu, V. Coroban), spectacole literar-muzicale, victorine
literare
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 (7.05-15.05) - Cursurile de formareprofesionala de scurtadurataModulul: Clasificare. Indexare (75 ore), Universitatea de Stat din Moldova
2014 (20.03-11.04) - Cursurile de formare profesională de scurtă durată Managementul
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inovaţional al instituţiilor infodocumentare (75 ore), Centrul de Formare Continuă al
Universităţii de Stat din Moldova
2012 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare superior, Ministerul Culturii al RM
2011 – Curs de formare Engleza pentru începători (Nivel A1, în volum de 60 de ore,
perioada 01.02.2011-25.05.2011, Centrul de formare profesională continuă USARB)
2010 – 2006 - ComisiaRepublicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare I
2003 - Seminarul bibliotecarilor Catalogarea şi clasificarea colecţiilor : aspect teoretice
şi aplicaţii practice în regim de bibliotecă (Consiliul Judeţean Bălţi, Direcţia Cultură)
2002 - Stagiere (Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, România)
2001 - Indicatorii de performanţă în decizia managerială şi promovarea bibliotecii
(Şcoala de Biblioteconomie din Moldova)
- Cursuri de perfecţionare de 40 de ore Managementul culturii, 28 mai - 01 iunie (Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Rep. Moldova, certificat de perfecţionare
a calificaţiei nr. 1970)
1996 - Stagiere (Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi, România)
1981 – 1985 - Bibliotecar-bibliograf, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de
Biblioteconomie şi Bibliografie.
1981 – Şcoala medie Frumuşica, r-nul Floreşti
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 31
1995 – 2003 – Articole despre acitivitatea bibliotecilor publice, reviste bibliografice ale
achiziţiilor în presa locală
PREZENTĂRI - 14
PROIECTE
2002 - Iniţiere şi inaugurarea Bibliotecii Judeţene Glodeni, deţinînd acest statut pînă în
iunie 2003. (prin Decizia Consiliului Judeţean Bălţi nr.03/05 din 26 iunie 2002)
1994 - Iniţiere, susţinere şi promovarea filialei de carte românească a BJ Vâlcea „Antim
Ivireanul” (BPO Glodeni - în urma Protocolului de colaborare între Ministerele Cultură
din Republica Moldova şi România)
1984-1994 – organizator, moderator al Cenaclului literar-muzical „Mihai Eminescu”
(BPO Glodeni)
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 80
DISTINCŢII
2012 – 2007 – Premii ABRM a Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării pentru lucrările:
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yy Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor
informării (red. bibliogr.) (2012)
yy Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : Ind. bibliogr. (1945-2010)(2011)
yy Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni: Anuar 2009(2010)
yy Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2008(2009)
yy Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor de Drept : Bibliogr. sel. (2008)
yy Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : Bibliogr. sel. 2000-2005. (2007)
2011-1992
yy Diploma de menţiune cu prilejul Zilei Bibliotecarului 2011 (ABRM)
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo pentru promovarea patrimoniului ştiinţific universitar prin elaborarea lucrărilor bibliografice şi cu prilejul
aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice (2010)
yy Diploma de onoare a USARB pentru profesionalism, receptivitate la nou, consencvenţă şi calitate în activitatea profesională (2008)
yy Diploma de onoare, Direcţia Judeţeană Cultură Bălţi pentru profesionalism, abnegaţie şi corectitudine, disciplină şi fidelitate în activitatea bibliotecară (2003)
yy Diploma Ministerului Culturii din Republica Moldova pentru ani de activitate cu
cartea şi pentru carte, orientată la promovarea accesului la informaţie, aprecierea
şi afirmarea libertăţii intelectuale, ce pune în voalore participarea activă a tuturor
membrilor comunităţii la viaţa socială (2002)
yy Diploma Direcţiei Judeţene Cultură Râmnicu-Vâlcea (România) pentru colaborare
fructuoasă (2002)
yy Diploma de onoare, Consiliul raional Glodeni pentru contribuţie la organizarea proiectelor şi programelor culturale (1998)
yy Diploma de menţiune, Direcţia cultură Glodeni pentru valoarea produsului/serviciului cultural, gradul de inovare, impactul asupra mediului cultural (1997)
AFILIERI - Membru al ABRM (1992-prezent)
REFERINŢE–16
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LINA CRUGLOV
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
17 august
1962

2009 – prezent - bibliograf Serviciul
Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo”, Bălţi.
yy

Catalogarea şi indexarea documentelor achiziţionate prin înregistrarea elementelor
bibliografice, a indicilor CZU, conform standardelor şi normelor în vigoare; elaborarea/actualizarea pe Web a e-Repertoriului Publicaţiilor în serie abonate de Bibliotecă : reviste, ziare.
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversie.
yy Coordonarea acţiunilor de implementare a Softu-lui de bibliotecă TINLIB – Modul
Catalogare, Seriale, OPAC (versiunea 280, 300, 410), TINREAD; adaptarea soft-ului
la tehnologia muncii de bibliotecă.
yy Găsirea celor mai raţionale căi de exploatare a softului (fişa catalog, fişa de insoţire ; e-buletine.
yy Participare la instruirea colegilor privind descrierea bibliografică a publicaţiilor periodice.
yy Participarea la realizarea programului „Dotarea lectoratelor” în vederea stabilirii
nivelului de asigurare informaţională (publicaţii didactice/ştiinţifice) a disciplinilor
de studiu în procesul de acreditare.
yy Participare la perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare
a activităţii serviciului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională
(hărţi, trasee).
yy Organizarea/gestionarea sistemului de cataloage şi fişiere : Cataloage tradiţionale
(alfabetic, catalogul de serviciu, catalogul publicţiilor periodice); Catalogul electronic Modulul Publicaţii în serie.
yy îndeplenirea referinţelor de adresă la catalogul alfabetic de serviciu, electronic şi
ţinerea evidenţei acestora.
2004 – 2009 – Redactor Baze de date
yy Crearea/dezvoltarea/configurarea bazei de date locală: Catalogul Electronic BŞU;
promovarea modulele Cataloage clasice (rus) şi Catalogul Electronic OPAC(rus).
2002 – 2004 – Bibliotecar superior
yy Formarea abilităţilor de operare în modulul programului integrat de bibliotecă, soft-il
TINLIB, cunoştinţelor din domeniul Catalogării. Indexării..
1999-2002 - bibliotecar cat.1
1997-1999 - redactor cat.2
1992-1997 - bibliograf cat.2
1990-1992 - bibliotecar Colegiul muzical din Bălţi
1988-1990 - bibliotecar Fabrica „Ciocîrlia", Bălţi
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Modulul Clasificare. Indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011- Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea gradului de
calificare superior, Ministerul Culturii al RM
2007 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
1980 – 1982 - Bibliotecar de calificaţie medie, Şcoala Republicană de Iluminare "E. Sîrbu" or. Soroca. Diplomă cu menţiune nr. 458203 eliberată la 5 iulie 1982
1979 - Şcoala medie, sat. Iarovo, Soroca, Republica Moldova
PUBLICAŢII - 1
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 50
DISTINCŢII
2015
yy Diploma Rectorului USARB pentru prestaţie profesională şi fidelitate, contribuţie
substanţială la promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB (2015 Bălţi)
2004
yy Diploma Rectoratului USARB pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie
şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE –8
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NELEA LICHII
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
13 mai
1963

2014 – prezent - bibiliotecar, Oficiul Dezvoltarea colecţiilor, Serviciul Dezvoltarea
colecţiilor. Catalogare. Indexare, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
yy Realizarea / monitorizarea completării echilibrate curente şi retrospectivă a colecţiilor bibliotecii.
yy Gestionarea documentelor achiziţionate pînă la predarea lor în Oficiul Catalogare. Indexare.
yy Întocmirea proceselor-verbale de predare-primire a documentelor.
yy Verificarea stocului cu actul însoţitor.
yy Depistarea dubletelor la etapa de prelucrare a documentelor DOU achiziţionate în
bibliotecă.
yy Organizarea fişierului de evidenţă preliminară, consemnarea pe fişa de evidenţă preliminară a noilor achiziţii de publicaţii în serie.
yy Aplicarea ştampilei şi sigla repartizării.
yy Evidenţa publicaţiilor în serie (reviste, ziare): evidenţă individuală (Registrul Inventar) a
publicaţiilor în serie şi Reiter fişierul tradiţional al publicaţiilor în serie în toate limbile.
yy Colectarea/ selectarea şi inventarierea publicaţiilor pentru Depozitul Legal
2014 martie – 2014 septembrie Bibliotecar, SL 2 Ştiinţe Filologice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor
2010 martie – 2014 martie Bibiliotecar, Oficiul Catalogare. Indexare, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare.
2006 septembrie - 2010 martie Bibliotecar , Sl 1 - Ştiinţe Economice şi Socioumanistice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor
2006 aprilie – 2006 septembrie Bibliotecar, SL 2 - Ştiinţe Filologice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor
1984 -1997 Bibliotecar şef, Biblioteca ŞPT 34, mun. Bălţi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
07 mai 2015 – 15 mai 2015 - Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi
indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2004 – Licenţiat în drept, Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept.
1980– 1984 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie.
1980 - Şcoala medie din s. Scăieni, r-nul Donduşeni, Republica Moldova
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 5
PROIECTE
yy Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior
din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice în
colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia (2015).
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent).
yy PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE: Centrul de Documentare al ONU (2001) Colecţia Parteneriatul Moldova şi
Germania (2013) Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011) Punctul de Informare Documentare NATO (2010) Colecţia Lituania (2010) Colecţia Institutului
Cultural Român (2009) Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008)
Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007) Colecţia
AGEPI (2007).
yy Proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare importantă nu
numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: „Ioan Nicorici” (
Moldova) „Mircea Druc” (România), „Ioan Călin Dimitriu” (România), „Dr. Leonid
Gheorghian” (Germania), „Pavel Proca” (Moldova), „Dan Dumitrescu” (Suedia) cu
documente de o valoare patrimonială inedită.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 4
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LILIA UCRAINEŢ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
12 februarie
1979

2007 – prezent - bibliotecar, Serviciul
Dezvolarea Colecţiilor. Catalogare, Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
yy Catalogarea şi indexarea documentelor achiziţionate prin înregistrarea elementelor
bibliografice, a indicilor CZU, conform standardelor şi normelor în vigoare.
yy Participarea la crearea/dezvoltarea bazei de date locală a Catalogului Electronic BŞ USARB.
yy Organizarea şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage şi fişiere: Cataloage tradiţionale
(alfabetic de serviciu, pentru public, alfabetic în limbi străine).
yy Îndeplinirea referinţelor de adresă la catalogul alfabetic de serviciu, electronic şi evidenţei acestora, în baza hărţii-traseu a Buletinului de cerere.
yy Înregistrarea publicaţiilor în serie (ziare) în catalogul de serviciu.
yy Eliminarea documentelor din colecţia Bibliotecii din catalogul alfabetic de serviciu
şi catalogul electronic şi crearea RMF- ieşire.
yy Participare la actualizarea, redactarea fişierelor de autoritate (autori, vedete de subiect).
yy Prezentarea exterioară a documentelor în urma proceselor de clasificare / indexare,
atribuire a indicelul CZU, construirea vedetelor de subiect.
yy Redactarea înregistărilor bibliografice, în limba română, în Catalogul electronic conform fişei-matcă.
2003 - 2007 - bibliotecar, Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Bibliotecar de referinţă în cadrul echipei Promotorii Cărţii, privind promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor recente pentru
bibliotecari, profesori şi studenţi.
yy Extinderea bazei de date analitică prin fişarea informaţiilor din domeniile: Pedagogie, Filologie.
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative.
yy Acordare asistenţei pentru completarea corectă a buletinelor de cerere.
yy Asigurarea îndeplinirii diverselor referinţe la cataloage şi fişiere.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea gradului de
calificare II, Ministerul Culturii al RM.
2008 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare II, Ministerul Culturii al RM.
7 mai – 15 mai 2015 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Modulul: Clasificare . Indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din
Moldova
1999 – 2003 - Facultatea Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, or. Bălţi, spec.:
83

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
Profesor de limbă şi literatură română
1996 – 1999 - Ciclul liceal, Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”, or. Soroca, Republica Moldova
1996 - Şcoala -interanat, or. Hînceşti, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 3
PREZENTĂRI - 2
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 25
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 1

LUCIA ZADIRAICO
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
13 decembrie
1942

2010 – prezent - bibliotecar, Serviciul
Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare.
Indexare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Implicare la întocmirea Devizului de cheltuieli pentru achiziţia de documente,
abonamente la publicaţii periodice, baze de date, acces Internet.
yy Implicare în realizarea politicilor de selecţie şi achiziţii în vederea dezvoltării colecţiei.
yy Preselecţia comenzilor din Bibliografia naţională: RM şi România, publicaţii în serie.
yy Analiza propunerilor pentru achiziţii sugerate de utilizatori prin Formularul on-line
pe pagina Web http://libruniv.usarb.md/sce/formular-sce.htm.
yy Actualizarea bazei de date USB / Fişierele: Structura Universităţii: Contingentul
studenţilor; Planuri de învățământ; Tematica cercetărilor ştiinţifice
yy Colaborare cu deţinătorii colecţiilor uzuale în vederea distribuirii documentelor
achiziţionate, conform instrucţiunii tehnologice respective.
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yy Implicare în extinderea relaţiilor de schimb naţional şi internaţional de documente cu
biblioteci din R. Moldova şi străinătate (baza de date a partenerilor, schimb oferte etc.).
yy Casarea documentelor eliminate, radierea oportună a informaţiei din actele de
evidenţă conform legislaţiei şi normativelor în vigoare.
yy Evidenţa publicaţiilor în serie (reviste, ziare): evidenţă individuală (Registru Inventar) a
publicaţilor seriale şi Reiter fişierului tradiţional a publicaţilor în serie în toate limbile.
1970 - 2010 - şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor
yy Realizarea / monitorizarea completării echilibrate curente şi retrospectivă a colecţiilor
Bibliotecii.
yy Asigurarea evidenţei stricte şi consecvente a intrărilor şi ieşirilor de document,
trecerea informaţiei prin toate reţelele de Evidenţă.
yy Formator în cadrul programului de instruire continuă a personalului BŞU, Şcolii noului angajat.
yy Coautor la elaborarea programelor „Propuneri achiziţii”, „Evidenţă, Fond schimb”.
yy Extinderea schimbului internaţional şi naţional de publicaţii. Perfectarea şi
actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii serviciului
(concepte, hărţi, trasee).
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator. Membru al Clubului BiblioSpiritus.
1969 - 1970 - şef Sector Completarea Documentelor
1968 - 1969 - bibliotecar, serviciul Prelucrarea şi clasificarea documentelor
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 - 2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/
confirmarea gradului de calificare întîi, Ministerul Culturii al RM
1960 - 1966, Pedagog, Institutul Pedagogic de Stat „A. Russo”, Facultatea limbi străine,
Specialitatea Limba franceză, Limba engleză .
1960 - Şcoala medie, s. Sărata Veche, Făleşti, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 14
Autor: materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de
specialitate din țară, publicate în culegeri, studii.
PREZENTĂRI: 8
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind
experienţa şi modelele BŞ USARB
DISTINCŢII
2012
yy Diploma Rectoratului USARB, pentru succese obţinute în cei 44 de ani de activitate
profesională.
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru fidelitate
profesională, activitate îndelungată şi contribuţii esenţiale în dezvoltarea Bibliotecii
85

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
Ştiinţifice şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondare.
2009
yy Diploma de onoare şi premiul rectoratului USB pentru succese remarcabile în
activitatea profesională.
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru performanţe
profesionale şi atitudine creativă în dezvoltarea şi susţinerea activităţii „ABRM”
2008
yy Diplomă Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu prilejul Zilei
Bibliotecarului pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie
şi atitudine creativă în munca de bibliotecar .
2005
yy Diploma Rectoratului USARB, pentru promovarea imaginii bibliotecii şi cu prilejul
aniversării a 60 de ani de la fondare.
2004
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Bibliotecarului pentru
rezultate remarcabile în activitatea profesională .
1997 - Veteran al Muncii
1979 - Eminent al Culturii R.S.S.M.
AFILIERI
• Membru al ABRM
• Membru al Asociaţiei „PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA” (1992)
REFERINŢE – 34
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ORGANIZAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR
(Colecţia Carte rară. Depozit obligatoriu UNIVERSITARIA.
Atelierul legare, recondiţionare a cărţilor)
OBIECTIVE PRINCIPALE:
• Organizarea şi conservarea colecţiilor.
• Întreţinerea sistemului de colecţii principale, uzuale şi a colecţiilor speciale: Carte
rară; Cărţi cu autografe; Autoreferate, Teze de licenţă, Teze de master, Teze de doctor; Depozit Obligatoriu Universitaria.
• Gestionarea colecţiei de schimb interbibliotecar.
• Participare la procesul de retroconversie a informaţiei în format electronic privind cele
mai reprezentative publicaţii din anii 60-80 ai sec. XX, păstrate în fondul principal.
• Asigurarea securităţii, integrităţi şi recondiţionării colecţiilor Bibliotecii.
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ELENA CRISTIAN

Data nașterii:
12 noiembrie
1964

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2008 - prezent - şef serviciul Organizarea
şi conservarea colecţiilor. Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Monitorizarea procesului de organizare, cercetare, gestionare, conservare şI punerea
în valoare a colecţiilor enciclopedice (patrimoniul documentar) deţinut, colaborarea
şi întreţinerea relaţiilor de producere cu cadrele didactice universitare, deţinătorii de
colecţii.
yy Asigurarea securitatăţii, conservării colecţiilor de bază ale Bibliotecii: Fond principal; Colecţii speciale; Colecţii uzuale; Colecţii particulare; Fondul de schimb.
yy Organizarea/valorificarea colecţiilor speciale - documente destinate conservării,
documentării şi cercetării, documente cu valoare bibliofilă, ştiinţifică, documentară,
literară. (Fondul Carte rară, inclusiv: Carte rară, Carte cu autografe, Colecţia Ioan
Nicorici; Colecţia Autoreferate; Colecţia Teze de licenţă; Colecţia Teze de master;
Colecţia Teze de doctor; Colecţia Depozit obligatoriu Universitaria.
yy Asigurarea circulaţiei de documente din colecţiile particulare: Colecţia „Radu Moţoc”, Colecţia „Ioan Nicorici”, Colecţia „Mircea Druc”, Colecţia „Ioan Călin Dimitriu”, Colecţia „Dr. Leonid Gheorghian”, Colecţia „Pavel Proca”, „Colecţia Dan
George Dimitrescu”, Colecţia „Daniela Gîfu”.
yy Asigurarea accesului la consultarea surselor de informare naţionale, internaţionale
prin: (Centrul Documentare şi informare al ONU, EUI; Punctul de Informare Documentare NATO; Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale; Colecţia Institutului Cultural Român; Colecţia AGEPI; Colecţia DAAD; Colecţia WILHELMI;
Colecţia Goethe; Colecţia JDP; Colecţia Lituania.
yy Coordonator al grupului de profil Controlul Colecţiilor Bibliotecii.
yy Membru al grupelor de profil Audit intern; Evaluarea personalului; Retroconversie şi
barcodare. Redactare Autori/Editori în programul TINLIB
yy Planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor de gestionare a fondurilor, acţiuni
yy de verificare, reamplasare, deselecţie, eliminare a documentelor.
yy Organizarea şi gestionarea cataloagelor topografice ale Bibliotecii.
yy Monitorizarea activităţilor de securitate a colecţiilor (microclimatul clădirii, temperatura, umiditatea, lumina, aerisirea eficientă, epurarea colecţiilor, legarea/copertarea
documentelor).
yy Elaborarea regulamentelor, instrucţiunilor, materialelor promoţionale privind valorificarea/gestionarea colecţiilor. Sintetizarea rapoartelor, întocmirea planurilor anuale de activitate a serviciului.
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yy Împlicaţii în programele de cercetare ştiinţifică în BŞ USARB.
yy Formator în cadrul Programului de formare continuă a personalului BŞ USARB,
Şcoala Noului Angajat.
yy Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a BŞ USARB 2010 – 2020; Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞ USARB.
2003 - 2008 - şef serviciu Împrumut la domiciliu.
yyAsigurarea servirii calitative/relevante a utilizatorilor Bibliotecii, asigurarea info-documentară a procesului educaţional utilizînd tehnologii informaţionale moderne.
yyMonitorizarea Programului Noul Utilizator, acţiunilor de orientare/ghidare a utilizatorilor în spaţiile Bibliotecii, consultaţii, convorbiri, excursii. Implicaţii în promovarea programelor „Zilele Bibliotecii la Facultate”, Cultura informaţională a studentului; Promovarea acţiunilor în cadrul parteneriatului „Biblioteca-Facultatea-Catedra-Cadrul-didactic–Student / elev-Colegiu Pedagogic „Ion Creangă”.
yyOperarea în baza de date „Cititorul”, modulul Circulaţie. Implicaţii în procesul de barcodare a documentelor, extinderea bazei de date Catalogare prin retroconversie
2000- 2003 – bibliotecar principal, şef oficiu Literatură Didactică şi Metodică.
yy Dezvoltarea colecţiei de documente a oficiului prin colaborarea cu cadrele didacticve, utilizatori, serviciul Dezvoltarea colecţiilor.
yy Activităţi de servire individuală la cerere, cu seturi de manuale, documente pentru
practica pedagogică.
yy Implicarea în implementarea Proiectului Împrumut de carte în regim automatizat
(Modulul Circulaţie, Soft-ul integrat de bibliotecă TINLIB, anii 1999 - 2009).
1988 - 2000 – bibliotecar categoria I.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 ore „Catalogare şi indexare”, Universitatea de Stat din Moldova, secţia formare continuă.
2015 -Training de instruire în baza de date SpringerLink, Companiea Scientific Knowledge Services, 24 martie, BŞ USARB
2010 - 2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2006 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conferirea gradului de calificare întîi;
1982 – 1986, Lector de pedagogie şi psihologie preşcolară, metodist în domeniul educaţiei preşcolare, Facultatea Pedagogie şi Psihologie Preşcolară, Institutul Pedagogic „Alecu
Russo”, Bălţi.
1972 - Şcoala medie s. Gribova, Drochia, Republica Moldova
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 30
Autor, implicaţii în editarea publicaţiilor de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, cataloage, dicţionare, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele
Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 20
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind gestionarea colecţiilor BŞ USARB
PROIECTE
yy Implicare în proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy Implicare în PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE
INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE: Centrul de Documentare al ONU (2001); Colecţia Parteneriatul Moldova și
Germania (2013); Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011); Punctul de Informare
Documentare NATO (2010); Colecţia Lituania (2010); Colecţia Institutului Cultural Român (2009); Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008); Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007); Colecţia AGEPI (2007); Colecţia
„Wilhelmi”, 2004; Colecţia Institutului Goethe Bucureşti (2003); Colecţia JDP - Journal
Donation Project (SUA), 1994; Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, „C. Negri”
Galaţi, România (1992)
yy Implicare în proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare
importantă nu numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: „Ioan
Nicorici” ( Moldova); „Mircea Druc” (România); „Ioan Călin Dimitriu” (România);
„Dr. Leonid Gheorghian” (Germania); „Pavel Proca” (Moldova); „Dan Dumitrescu”
(Suedia) cu documente de o valoare patrimonială inedită.
REUNIUNI PROFESIONALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE (conferinţe,
congrese, mese rotunde workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
DISTINCŢII
2014
yy Diplomă de excelenţă ABRM se acordă doamnei Cristian Elena, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi. Pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii, pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate. 23 aprilie 2014
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2013
yy Diploma pentru disciplină profesională, perseverenţă, obiectivitate, simţul înalt al
datoriei şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
2011
yy Contribuţii la obţinerea diplomelor în cadrul concursului naţional „Cele mai reuşite
lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, ediţia XXI-a,
2011” [autor, redactor]: Premiul I. Secţiunile: Biblioteconomie – 1 (Norme de timp
pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid /E. Harconiţa,…. E.Cristian,..
2010
yy Diplomă de Excelenţă în cadrul Concursului Naţional „Cel mai bun Bibliotecar al
Anului 2010” ediţia a XX-a. Pentru merite notorii în activitatea informaţional-bibliotecară, promovarea imaginei Bibliotecarului şi Bibliotecii în comunitate.
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” deţinătoare a
PREMIULUI SPECIAL pentru DESIGN în cadrul Concursului naţional Cele mai
reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, ediţia
a XX-a, 2010, pentru lucrarea Carte cu autograf şi dedicaţii, autori: L. Mihaluţa, E.
Cristian, N. Costiucenco, designer – S. Ciobanu.
yy Diploma se decernează Dnei Elena Cristian - Cel mai bun bibliotecar al anului 2010
în Biblioteca Şttiinţifică.
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia
celei de-a 65 aniversare de la fondare.
2008
yy Diploma Ministerul Culturii şi Turismului al RM pentru activitate rodnică, contribuţie substanţială în dezvoltarea şi promovarea bibliotecii.
2007
yy Diploma de excelenţă cu prilejul Zilei Bibliotecarului pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM
2006
yy Diplomă de excelenţă ABRM cu prilejul Zilie Bibliotecarului 2006, pentru rezultate
remarcabile în activitatea profesională prim abnegaţie şi atitudine creativă în munca
de bibliotecar
2005
yy Diploma Universităţii pentru înalt profesionalism, pasiune, perseverenţă, consecvenţă şi calitate în activitatea bibliotecară în legătură cu aniversarea a 60 de ani a
Bibliotecii Ştiinţifice .
2004, 2003
yy Diploma Universităţii şi a Bibliotecii pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 50
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SVETLANA CECAN
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
20 decembrie
1973

2005 – prezent - bibliotecar, Serviciul
Organizarea şi conservarea colecţiilor,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.

•

Activităţi de organizare şi conservare a colecţiilor (fond principal, colecţii uzuale,
colecţii speciale, colecţii ale structurilor internaţionale, fond de schimb);
• Asigurarea circulaţiei oportune şi adecvate a publicaţiilor din serviciu către sălile de
împrumut, sălile de lectură şi alte subdiviziuni ale Bibliotecii;
• Implicaţii în procesul de barcodare a documentelor din depozitul principal, extinderea
bazei de date Catalogare prin retroconversie;
• Gestionarea colecţiilor şi a fondurilor;
• Participarea la verificarea gestionară a colecţiilor tuturor serviciilor prin confruntarea
catalogului topografic cu fondul controlat;
• Participare la scoaterea din circulaţie a documentelor depăşite moral şi fizic;
• Membru al grupelor de profil: Controlul Colecţiilor Bibliotecii; Retroconversie şi
barcodare. Redactare Autori/Editori în programul TINLIB;
• Organizarea şi gestionarea cataloagelor topografice ale Bibliotecii;
• Organizarea/valorificarea colecţiilor speciale (Carte rară, Cărţi cu autograf,
Autoreferate, Depozit Legal Universitaria, Teze de licenţă, master, doctor);
2003-2004 - Educatoare, grădiniţa nr. 33 mun. Bălţi
1990 – 2003 - Educatoare, grădiniţa „Andrieş” s. Iezărenii Vechi, Sîngerei.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
07.05.2015 – 15.05.2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi indexare” (75 ore), Universitatea de Stat din Moldova, secţia Formare Continuă.
2012 - Atestare, conferirea gradului de calificare II.
15.09.2006 – 15.04.2007 – Şcoala Noului Angajat, BŞ USARB
1994 – 1998 - Universitatea de Stat „A. Russo” din m. Bălţi, Facultatea Pedagogie şi
Psihologie, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi pedagogia preşcolară.
1991-1994 - Şcoala Normală - liceu, în specializarea Educatoare în instituţiile preşcolare,
Lipcani, r. Briceni, Republica Moldova.
1990 - Şcoala medie s. Iezărenii Vechi, r. Sîngerei, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 5
Autor, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net.
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PREZENTĂRI: 5
Comunicări ştiinţifice la manifestări locale, naţionale, privind experienţa şi modelele
BŞ USARB.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 35
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 9

GALINA BELCOVSCAIA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
14 decembrie
1966

2014 – present – bibliotecar, Serviciul
Organizarea şi conservarea colecţiilor,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.

•

Asigurarea comunicării documentelor din Bibliotecă, prin colecţiile de bază:
Fond principal; Colecţii speciale; Colecţii uzuale; Colecţii particulare.
• Răspunde de procesul de retroconversie a informaţiei asupra celor mai solicitate
documente din colecţia serviciului.
• Membru al grupului de profil: Retroconversie şi barcodare. Redactare. Autorii. Editori.
• Asigură servirea optimă a utilizatorilor, fiind permanent angajată în facilitarea
căutărilor de studiu ale acestora în baza buletinului de cerere. Harta-traseu Calea
Buletinului de cerere în Serviciul Organizarea şi Conservarea Colecţiilor
• În tura de serviciu predă şi recepţionează documentele solicitate în sălile de lectură şi de împrumut în baza cererilor de lectură şi înregistrează circulaţia documentelor în condiţiile normelor aprobate.
• Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
1998 – 2013 –Bibliotecar principal, Sala de lectură Nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi
economice. Serviciul Comunicarea Colecţiei
• Asigurarea accesului direct la publicaţii tradiţionale şi electronice (cărţi, reviste) pe
domenii de ştiinţă pentru consultare individuală, acces la infrastructura electronică
naţională şi globală (baze de date: EBSCO, Internet, MoldLex ).
• Activitate de cercetare ştiinţifică şi biblioteconomică (perfectarea/actualizarea instrucţiunilor tehnologice, documentelor de reglementate a serviciului, fişelor postului, hărți trasee, elaborarea materialelor promoţionale de promovare a serviciului);
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întocmirea planurilor operative/anuale de activitate a sălii de lectură Ştiinţe Socioumanistice şi Economice;
• Administrarea colecţiilor Internaţionale: Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei în RM; Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale; Punctul Informare Documentare NATO; Colecția Lituania.
• Formator în cadrul Programului „Noul Utilizator”;
• Bibliotecar- responsabil de relațiile cu Facultățile Economie, Drept. Promovarea turelor ghidate în spaţiile Bibliotecii.
• Membru al Grupului Promotorii cărţii, elaborarea/promovarea revistelor bibliografice Achiziţii recente pe domeniile: ştiinţe socio-umanistice, Economie şi Drept în
cadrul şedinţelor Catedrelor/ în grupe studenţeşti.
• Implicare în aranjarea în raft a publicaţiilor consultate de utilizator. Menţinerea ordinii în fondul Serviciului.
• Pregăteşte fişele topografice în vederea intercalării lor ulterioare în cataloagele topografice.
• Participă la eliminarea cărţilor depăşite moral şi fizic.
• Participă la igienizarea fondurilor din serviciu.
1984-1986, bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică a Universitatea de Stat din Chişinău
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 ore „Catalogare şi indexare”, Universitatea de Stat din Moldova, secţia formare continuă.
1985 – 1989 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat din Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplomă cu menţiune nr. 254356 eliberată la 30 iunie 1989
1984 - Şcoala medie nr. 5 „Al. Donici”, mun. Chişinău, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 21
PREZENTĂRI: 12
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 35
DISTINCŢII
2013
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice grupului de autori: G. Belcovscaia, A.
Purici, A. Antonova pentru LOCUL II în cadrul concursului Cel mai eficient/relevant
autor de expoziţii tematice on-line şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului;
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice grupului de lucru Pentru realizarea
proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori” şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice grupului de lucru Pentru iniţierea/promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2008
yy Diploma din partea rectoratului USARB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
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2006
yy Diploma rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou,
abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
yy Mulţumiri din partea Rectoratului de Ziua Bibliotecarului
yy Mulţumiri din partea Directorului Bibliotecii Ştiinţifice Elena Harconiţa pentru buna
organizare şi desfăşurare a manifestării cultural-ştiinţifice la Bălţi (Confluenţe bibliologice nr. 3-4, 2007, p.12).
yy Menţiuni în Rapoartele Bibliotecii (2010-2011)
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE –25

EUGENIA PASCAL
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
26 iulie
1954

2015 - prezent – bibliotecar, Serviciul
Organizarea şi conservarea colecţiilor, responsabil de activitatea Atelierul legare, recondiţionare a cărţilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Ţine evidenţa comenzilor realizate în mod tradiţional şi electronic.
yy Efectuează lucrări de renovare şi restaurare a documentelor depăşite fizic: lipirea
foilor, confecţionarea cotoarelor şi copertelor, mape jubiliare.
yy Efectuează lucrări de legare şi confecţionare a coperţilor rigide şi flexibile pentru
cărţi, broşuri, registre, ziare, reviste.
2003 – 2004 - Bibliotecar, Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor
yy Menţinerea ordinei şi corectitudinii aranjării literaturii în fondul gestionat.
yy Ţinerea fişierului-indicator în tura de serviciu asupra documentelor împrumutate
temporar din serviciu sălilor de lectură, de împrumut, la bibliotecile de catedră.
yy Predarea şi recepţionarea documentelor solicitate în sălile de lectură şi de împrumut
în baza cererilor de lectură şi înregistrarea circulaţiei documentelor în condiţiile normelor aprobate.
yy Realizarea cercetărilor bibliografice în OPAC, în vederea îndeplinirii referinţelor de
adresă sau a altor necesităţi de serviciu.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1971– 1973 - Bibliotecar, Şcoala Republicană de Iluminare Culturală E. Sîrbu din or. Soroca
1961– 1971 - Şcoala medie s. Cosăuţi, or. Soroca.
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REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
DISTINCŢII
2009, 2004 – Diploma cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru profesionalism corectitudine, disciplină şi fidelitate
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 1

STELA COVALCIUC
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
22 septembrie
1985

2015 - prezent - bibliotecar, Serviciul
Organizarea şi conservarea colecţiilor,
Atelierul legare,recondiţionare a cărţilor.
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Efectuează lucrări de legare şi confecţionare a coperţilor rigide şi flexibile pentru
cărţi, broşuri, registre, ziare, reviste.
yy Efectuează lucrări de renovare şi restaurare a documentelor depăşite fizic: lipirea
foilor,confecţionarea cotoarelor şi copertelor,mape jubiliare.
2009 -2013 - Bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor sala de împrumut nr. 2
Documente didactice/metodice.
yy Asigurarea servirii calitative în regim de cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente
tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces liber la raft.
yy Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
modulul Circulație, cîmpul Adnotare, Localizare. Completarea fișei utilizatorului.
yy Ținerea evidenței statistice în Programul informatizat dedicat Statistica BȘ USARB
a utilizatorilor reali, a intrărilor și împrumuturilor de documente.
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice;
2008 – 2009 - Bibliotecar, Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor
yy Asigurarea securităţii, conservării şi comunicării documentelor din serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, conform normelor structurii aprobate.
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yy Ţinerea fişierului-indicator în tura de serviciu asupra documentelor împrumutate
temporar din serviciu sălilor de lectură, de împrumut.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(2004 – 2009) - Psiholog Judiciar, Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
(2001 – 2004) - Colegiul Politehnic, or. Bălţi.
(1992 – 2001) - Liceul Teortic „V. Alecsandri ” or. Bălţi.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 1

NINA LUCHIANIC

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
28 februarie
1940

2008 - prezent - bibliotecar Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, Atelierul
legare, recondiţionare a cărţilor. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
•


Efectuează lucrări de legare şi confecţionare a coperţilor rigide şi flexibile pentru cărţi,
broşuri, registre, ziare, reviste.
Efectuează lucrări de renovare şi restaurare a documentelor depăşite fizic: lipirea
foilor,confecţionarea cotoarelor şi copertelor, mape jubiliare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(1957 – 1962) - Invăţător, Universitatea de Stat din Chişinau
(1947 – 1957) - Şcoala medie din Lipnic, or. Ocniţa
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 1
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MARIA TURCULEŢ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
6 aprilie
1943

2010 - prezent - bibliotecar, Serviciul
Organizarea şi conservarea colecţiilor,
Atelierul legare, recondiţionare a cărţilor,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo”.
yy Efectuează lucrări de legare şi confecţionare a coperţilor rigide şi flexibile pentru
cărţi, broşuri, registre, ziare, reviste.
yy Efectuează lucrări de renovare şi restaurare a documentelor depăşite fizic: lipirea
foilor,confecţionarea cotoarelor şi copertelor,mape jubiliare.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1960 – 1963 - Şcoala de medicină or. Cahul
1950 – 1960 - Şcoala medie N.12 , or. Bălţi.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.): 25
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 1
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COMUNICAREA COLECŢIILOR
Oficiul Săli de împrumut: Sala de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice / beletristică,
Sala de împrumut nr. 2 Documente didactice / metodice; Sala de împrumut nr. 3 Documente muzicale, Sală de împrumut la domiciliu nr. 4, Documente în limbi străine; Împrumut interbibliotecar.
Oficiul Săli de lectură: Sala nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice (Punctul de Informare şi Documentare NATO, Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale); sala nr.
2 Ştiinţe Filologice (Colecţia Institutului Cultural Român); sala nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte (Colecţia AGEPI); sala nr. 4 Documente în limbi străine (Colecţia
WILHELMI); sala nr. 5 Pentru audiţii şi interpretare pian, 2 cabine de studiu individual;
sala nr. 6 Pentru cadrele didactice (Colecţia JDP - Journal Donation Project).
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Asigurarea accesului liber şi neîngrădit, direct şi indirect la orice tip / gen de documente, în 57 de limbi, pentru studiu în sălile de lectură, împrumut la domiciliu – conform statutului documentului, spaţii adecvate pentru muncă intelectuală individuală
şi în grup.
yy Valorificarea / comunicarea colecţiilor / bazelor de date prin expoziţii tradiţionale /
on-line, reviste informative, resurse tematice Web, ghiduri promoţionale.
yy Asigurarea accesului la colecţiile structurilor naţionale / internaţionale, integrate în
Bibliotecă: Punctul de Informare Documentare NATO, Colecţiile Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Institutul Cultural Român, AGEPI; WILHELMI,
JDP- Journal Donation Project.
yy Organizarea şi gestionarea eficientă a colecţiilor uzuale, speciale în vederea asigurării comunicării lor calitative.
yy Studierea necesităţilor de informare şi instruire ale utilizatorilor; monitorizarea
dezi- deratelor de lectură, investigarea opiniei prin sondaje, anchete tematice, observaţii, interviuri, statistici; urmărirea feed-back-ului zilnic Biblioteca Universitară
şi transferul de informaţie către utilizatori etc.
yy Amplificarea dialogului bibliotecar - utilizator prin implicaţii în realizarea Programelor Noul Utilizator, Zilele Bibliotecii la Facultăţi, Cultura informaţiei, Promotorii Resurselor infodocumentare, Zilele Bibliografiei etc.
yy Selectarea referinţelor din EBSCO şi alte baze de date în sprijinul procesului de cercetare ştiinţifică. Pregătirea webliografiilor tematice privind acoperirea temelor de
investigaţii ştiinţifice ale cadrelor didactice.
yy Realizarea Programului Noul Utilizator prin organizarea acţiunilor de integrare a
studenţilor în comunitatea utilizatorilor Bibliotecii, promovarea serviciilor tradiţionale / electronice şi produselor infodocumentare, implicînd Bibliotecarii Responsabili de Relaţiile cu Facultatea.
yy Revizuirea serviciilor tradiţionale, diversificarea şi implementarea serviciilor moderne
pentru satisfacerea deplină a cerinţelor utilizatorilor.
yy Colaborarea cu alte subdiviziuni în vederea extinderii colecţiilor de profil, asistenţei
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informaţionale pertinente, utilizînd toate formele de valorificare/fluidizare a colecţiilor disponibile.
yy Digitizarea colecţiei muzicale; prezervarea discurilor de vinil (reînregistrarea operelor muzicale de pe discuri în memoria calculatorului (format MP3), cu posibilităţi de
audiţie directă ori copiere pe CD).
yy Realizarea prin împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional a tranzacţiilor
de împrumut de la biblioteci din ţară şi din străinătate la solicitarea cercetătorilor
universitari.
yy Acces la programe de aplicaţie.
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LUDMILA RĂILEANU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
2 decembrie
1974

2010 – prezent – şef serviciu
Comunicarea Colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.

•

Asigurarea deservirii calitative în regim de cerere - ofertă, împrumut direct şi indirect
a membrilor comunităţii universitare.
yy Monitorizarea menţinerii şi actualizarea colecţiilor Serviciului Comunicarea
colecţiilor (OficiulSăli de lectură, Oficiul Săli de împrumut).
yy Organizarea şi coordonarea desfăşurarii Programului Noul Utilizator, ciclul de
acţiuni privind integrarea studenţilor anului 1, elevi ai Liceului Teoretic Republican
„Ion Creangă”, masteranzi, studenţi de la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi în
comunitatea utilizatorilor.
yy Gestionarea Programul aplicativ Permis: perfectarea Permiselor de intrare cu cod de
bare, convertire a bazei universitare Admiterea.
yy Administrarea bazei de date Cititorul : înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor,
notarea datelor din Ordinele Rectorului; verificarea înregistrărilor din baza de
date locală cu listele studenţilor de la decanate; specificarea depăşirii de termen de
împrumut, selectarea restanţierilor, analiza situaţiilor, sinteza datelor.
yy Asigurarea realizării cursului Bazele Culturii Informaţiei pentru studenţiii anului I de
la toate facultăţile USARB, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”.
yy Realizarea sondajelor în vederea cunoaşterii şi prognozării necesităţilor utilizatorilor,
promovării serviciilor, programelor şi acţiunilor oferite, creării unei imagini pozitive
a bibliotecii şi bibliotecarului - Biblioteca Ştiinţifică în viziunea utilizatorului;
Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator.
yy Elaborarea Programelor/Rapoartelor anuale de activitate a Serviciului Comunicarea
colecţiilor.
yy Coordonator al grupurilor de profil Cultura informaţiei; Bibliotecarii responsabili de
relatiile cu facultatea, Membru al grupurilor de profil Aplicare Standarde; Evaluarea
personalului, Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB.
2007 – 2009 -şef serviciu Împrumut de Publicaţii la domiciliu
yy Lector prin cumul la catedra Literatură Română şi Universală, promovarea disciplinii
„Introducere în biblioteconomie şi ştiinţa informării”, în cadrul Facultatăţii Filologie,
Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională. Arhivistică; promovarea seminarelor,
elaborarea curriculumului.
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
serviciului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională (concepte,
hărţi, trasee).
yy Responsabil de activitatea Biroului Informaţii. Evidenţă. Permise privind Înscrierea
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cititorilor, gestionarea programului aplicativ Permis, perfectarea permiselor de
intrare cu cod de bare.
2006 - 2007 - şef sala împrumut nr. 1 Documente Ştiinţifice / Beletristică
yy Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Facultatea în cadrul Programului „Noul
Beneficiar”.
yy Acţiuni de integrare a studenţilor anului 1 în spaţiile Bibliotecii, promovarea
acţiunilor în cadrul parteneriatului „Bibliotecă - Facultate - Catedră - Cadru didactic
- student/elev.
2000 - 2006 – bibliotecar superior, Serviciul Catalogare, Clasificare
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversie.
yy Redactarea fişierului de autoritate Vedete de subiect.
1997 - 2000 - bibliotecar, Serviciul Organizarea/conservarea colecţiilor
1993 - 1997 - bibliotecar, Unitatea Militară, or. Bălţi.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată
„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de
Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2012 - ComisiaRepublicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare superior, Ministeru lCulturii al RM.
01.02.2011 – 25.05.2011 - Curs de formare Engleza pentru începători (Nivel A1)
2010 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare I, Ministerul Culturii al RM.
2006 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare II, Ministerul Culturii al RM
1997 – 2002– Bibliotecar, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, specialitatea
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională
1991 – 1993, Bibliotecar – Colegiul Republican de Creaţie Populară, or. Soroca.
1991 - Şcoala medie, s. Pohoarna, Şoldăneşti, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 15
Autor: resurse electronice, materiale promoţionale, ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 11
PROIECTE
yy PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB au fost
incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor privind Cultura
informaţiei la nivel mondial, apărut sub egida UNESCO în acest an la Paris, 668 pagini. List
of Selected Information Literacy Resources Available in the Romanian (Română) Language
in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia Tcaci // Overwien of Information Literacy
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Resources Worldawide / by Forest Woody Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 .
– Disponibil: http://infolit.org/wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 85
DISTINCŢII:
2014
yy Mulţumiri din partea rectoratului USARB, în conformitate cu art. 203, alin. 1 din CM
RM cu prilejul Zilei Bibliotecarului;
2013
yy Diplomă pentru iniţierea/promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni cu prilejul
Zilei Bibliotecarului;
2011
yy Contribuţii la obţinerea diplomelor în cadrul concursului naţional „Cele mai reuşite
lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, ediţia XXI-a,
2011” [autor, redactor]:
yy Premiul Mare – 2 (Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova :
Studiu statist. 2005-2010; Harconiţa, Elena. Concursul Naţional Cele mai reuşite
lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării / E. Harconiţa, L. Răileanu)
yy Premiul I. Secţiunile: Biblioteconomie – 1 (Norme de timp pentru procesele şi
activităţile infobibliotecare : Ghid /E. Harconiţa,…. L. Răileanu,…)
yy Premiul II. Secţiunile: Biblioteconomie – 1 (Iulic, Margarita. Biblioteca Ştiinţifică şi
transferul de informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010 – 2011/ I. Margareta,
V. Vacarciuc ; red. : L. Răileanu);
2010
yy Diploma Ministerului Educaţiei pentru performanţe remarcabile în activitatea
profesională, aport considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi cu
prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii;
yy Diplomă de excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru
merite deosebite şi contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi promovarea bibliotecii,
pentru pasiune şi prestanţă profesională, abnegaţie şi atitudine creativă;
yy Diplomă de Excelenţă în cadrul Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2009”
2009
yy Diploma de onoare şi premiul rectoratului USB pentru profesionalism, receptivitate
la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă.
2006
yy Diploma de excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru
rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi aptitudine creativă
în munca de bibliotecar.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE: 12
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ALA LÎSÎI
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
15 august
1972

2008 – prezent – bibliotecar principal,
responsabil de activitatea Sălii de împrumut
nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică, serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Responsabil de activitatea oficiului Săli de împrumut, serviciul Comunicarea colecţiilor;
yy Asigurarea servirii calitative a utilizatorilor în regim cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces liber la raft;
yy Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul, modulul Circulaţie. Completarea fişei utilizatorului;
yy Ţinerea statisticii Indicatorilor principali de control ai activităţii Sălii de împrumut nr.1,
aplicînd programul dedicat Statistica BSU;
yy Verificarea fişelor utilizatorilor în scopul respectării termenilor de împrumut a documentelor, notarea utilizatorilor restanţieri sau cu termen expirat în baza de date Cititorul, modulul
Circulaţie şi pe fişa utilizatorului;
yy Asigurarea integrităţii şi securităţii fondului, supraveghind utilizarea publicaţiilor şi supunînd controlului materialele restituite de utilizatori.
yy Asigurarea gestionării bazei de date Cititorul: înregistrare / reînregistrare, notarea ordinelor utilizînd programul USB Agent Ordine, verificarea înregistrărilor cu listele de la
decanate, specificarea depăşirii de termen de împrumut, selectarea restanţierilor, analiza
situaţiilor, sinteza datelor;
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte);
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice tradiţionale şi on-line;
yy Implicaţii în realizarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator, vizînd integrarea studenţilor anului 1 în comunitatea utilizatorilor; Permis, elaborarea permiselor laminate cu
barcod;
yy Membru al grupurilor de profil: Bibliotecari responsabili de relaţiile cu Facultatea, Retroconversie şi barcodare, Virtualizarea serviciilor info-documentare;
yy Coodonator al grupului Promotorii resurselor info-documentare privind promovarea revistelor bibliografice informative ale achiziţiilor recente pentru bibliotecari, profesori şi
studenţi;
yy Promovarea revistelor bibliografice Achiziţii recente pe domeniile Pedagogie, Psihologie;
yy Elaborarea/actualizarea instrucţiunilor tehnologice, hărţi-trasee de reglementare a activităţii sălii (Calea Cererii de informare, Distribuirea documentelor noi intrate în Bibliotecă,
etc.);
yy Participare în cadrul Clubului Cărţii, Clubului BiblioSpiritus prin prezentărea expoziţiilor
tematice tradiţionale, în Power Point;
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yy Diseminarea informaţiilor profesionale, comunicarea cu utilizatorii pe reţele sociale Twitter, Google+, Delicious;
yy Membru al Consiliului Coordonator al BŞ USARB.
2003 – 2004–Bibliotecar principal, Sala de lectură nr.1 Ştiinţe socio-umanistice
yy Elaborarea Planurilor/Rapoartelor de activitate a sălii.
yy Fixarea analitică a articolelor din ziare în domeniul economie, istorie, sociologie, drept.
yy Organizarea expoziţiilor tematice şi informative.
yy Membru al Clubului bibliotecarilor universitari bălţeni BiblioSpiritus.
2000 – 2003 –Bibliotecar categoria I, bibliotecar superior, Sala de lectură nr.3 Ştiinţe
psihopedagogice, reale, arta.
yy Bibliotecar-Responsabil de Relaţiile cu Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială.
yy Realizarea procesului de Retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea documentelor colecţiei uzuale.
1997 – 2000 – Bibliotecar categoria I, bibliotecar superior, Sala de lectură nr.3 Ştiinţe
psihopedagogice, reale, arta.
1994 – 1995 – Profesor şcolar, Şcoala medie nr.5 or. Bălţi.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7-15 mai 2015 – Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Clasificare. Indexare” (75
ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova.
2014 – 2015 – Cursuri de Recalificare, specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională
şi arhivistică, Facultatea de Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea de Stat din
Moldova.
20 martie – 11 aprilie 2014 – Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al
Universităţii de Stat din Moldova.
1989 – 1991 – Bibliotecar şcolar, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi, Facultatea de
Profesii sociale.
1989 – 1994 – Învăţător şcolar, Limba şi literatura rusă, limba română, Universitatea de Stat
„A.Russo” din Bălţi, Facultatea de Filologie. Diploma Seria E Nr. 013011.
1989 – Şcoala medie, s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 35
Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole
ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 40
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii privind
experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
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DISTINCŢII
2014
yy Diploma de Onoare a Ministerului Culturii pentru implementarea serviciilor novative bazate pe lectură, tehnologia informaţiei şi comunicării şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
yy Diplomă de excelenţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii,
pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate.
yy Diploma Concursul Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2013” Categoria biblioteci universitare şi specializate pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională,
merite deosebite şi contribuţii substanţiale la dezvoltarea bibliotecii, susţinute cu abnegaţie
şi atitudine creativă şi demnă de bibliotecă şi utilizatori.
2013
yy Diploma de menţiune a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Cu prilejul Zilei
Bibliotecarului 2013 pentru contribuţii de excepţie, fidelitate profesiei, activitate de aleasă
dăruire, desfăşurată de-a lungul anilor, conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe muncii de
bibliotecă.
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice grupului de lucru: V.Topalo, E.Scurtu,
A.Cucu, G.Belcovscaia, A. Hăbăşescu, L.Ababi, A.Lîsîi, L. Iavorscaia pentru iniţierea/
promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Sălii de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice/beletristică (L.Răileanu, A.Lîsîi, V.Barbaroş, M.Gore) pentru locul I în cadrul concursului Cea mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii cu prilejul Zilei
Bibliotecarului
2011
yy Diploma de menţiune a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Cu prilejul Zilei
Bibliotecarulzui 2011 pentru fidelitate profesiei, acrtivitate de aleasă dăruire, desfăşurată
de-a lungul anilor, conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe muncii în bibliotecă.
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru profesionalism
şi calitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fundarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo” din Bălţi.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 40

110

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
MIRA GORE
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
6 ianuarie
1947

2006 – prezent – bibliotecar Sala de
împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi
beletristică, serviciul Comunicarea colecţiilor,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
yy Asigurarea servirii calitative a utilizatorilor în regim cerere - ofertă, aplicînd metode
şi instrumente tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces
liber la raft;
yy Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
modulul Circulaţie. Completarea fişei utilizatorului;
yy Verificarea fişelor utilizatorilor în scopul respectării termenilor de împrumut a
documentelor, notarea utilizatorilor restanţieri sau cu termen expirat în baza de date
Cititorul, modulul Circulaţie şi pe fişa utilizatorului;
yy Îndeplinirea referinţelor bibliografice la cerere;
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice de cărti;
yy Asigurarea integrităţii şi securităţii fondului, supraveghind utilizarea publicaţiilor şi
supunînd controlului materialele restituite de utilizatori;
yy Implicaţii în realizarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator, vizînd integrarea
studenţilor anului 1 în comunitatea utilizatorilor;
yy Participare la elaborarea instrucţiunilor tehnologice, hărţi-trasee de reglementare a
activităţii sălii (Calea Cererii de informare, Distribuirea documentelor noi intrate în
Bibliotecă etc.), elaborarea ghidurilor promoţionale;
yy Asigurarea integrităţii şi securităţii colecţiei;
yy Ghidează încadrarea noilor angajaţi în procesul de muncă a Sălii de împrumut nr. 1.
1994 – 2006 – bibliotecar principal, şef Oficiu Literatură Ştiinţifică şi Beletristică.
yy Actualizează materialele promoţionale de la Sala de împrumut nr. 1.
yy Promovează Proiectul „Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultăţi”.
yy Elaborarea planurilor/ rapoartelor de activitate a asălii.
yy Participarea la scoaterea din circulaţie a cărţilor depăşite moral şi fizic.
1990 – 1994 – bibliotecar categoria 1.
1990 – bibliotecar Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
1977 – 1990 – şef bibliotecă la Trustul de construcţii or. Bălţi.
1974 – 1977 – bibliotecar Biblioteca Ştiinţifică a Institutului Pedagogic „Alecu
Russo” din Bălţi.
1971 – 1974 – bibliotecar Biblioteca pentru copii dinChişinău.
1966 – 1970 – bibliotecar Biblioteca Şcolară s. Hirova, r. Teleneşti.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1968 – 1974 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat „V. I. Lenin” din Chişinău,
Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie.
1965 – Şcoala medie, or. Teleneşti, r. Teleneşti, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 1
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 25
DISTINCŢII
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru fidelitate
profesională, activitate îndelungată şi contribuţii esenţiale în dezvoltarea Bibliotecii
Ştiinţifice şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondare.
2008
yy Diplomă pentru competenţa profesională, îndeplinirea conştiincioasă a sarcinilor,
corectitudine în relaţiile cu urilizatorii, disciplină, perseverenşă şi devotament
profesional.
yy Diplmă cu prilejul Zilei Bibliotecarului 2008, pentru rezultate remarcabile în
activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în munca de bibliotecar,
ABRM.
2004
yy Diplomă pentru profesionalism,receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudene, simţ
de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
1998
yy Mulţumire din partea administraţiei.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 4
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VERONICA BARBAROȘ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
21 octombrie
1983

2015 - bibliotecar Sala de împrumut nr.1
Documente ştiinţifice şi beletristică, serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

yy Asigurarea servirii calitative a utilizatorilor în regim cerere - ofertă, aplicînd metode
şi instrumente tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces
liber la raft;
yy Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
modulul Circulaţie. Completarea fişei utilizatorului;
yy Verificarea fişelor utilizatorilor în scopul respectării termenilor de împrumut a
documentelor, notarea utilizatorilor restanţieri sau cu termen expirat în baza de date
Cititorul, modulul Circulaţie şi pe fişa utilizatorului;
yy Îndeplinirea referinţelor bibliografice la cerere;
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice de cărti;
yy Asigurarea integrităţii şi securităţii fondului, supraveghind utilizarea publicaţiilor şi
supunînd controlului materialele restituite de utilizatori;
yy Implicaţii în realizarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator, vizînd integrarea
studenţilor anului 1 în comunitatea utilizatorilor;
yy Participare la elaborarea instrucţiunilor tehnologice, hărţi-trasee de reglementare a
activităţii sălii (Calea Cererii de informare, Distribuirea documentelor noi intrate în
Bibliotecă etc.), elaborarea ghidurilor promoţionale;
yy Asigurarea integrităţii şi securităţii colecţiei;
yy Ghidează încadrarea noilor angajaţi în procesul de muncă a Sălii de împrumut nr. 1.
2013 – 2015 - Bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de împrumut nr. 2
Documente didactice şi metodice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2010 – 2013 - Bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecțiilor sala de împrumut nr.1
Documente Științifice și Beletristică.
 Asigurarea servirii calitative în regim de cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente
tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces liber la raft;
 Organizarea expoziţiilor informative şi tematice.
2009 – 2010 - Bibliotecar, Serviciul Organizarea și conservarea colecțiilor.
 Organizarea documentelor în serviciu Organizarea și conservarea colecțiilor conform normelor și structurii aprobate, asigurarea și conservarea acestora;
 Menținerea ordinei și corectitudinii aranjării literaturii în fondul de carte de care sînt responsabilă;
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Ținerea fișierului-indicator în tura de serviciu asupra documentelor împrumutate temporar
din serviciu sălilor de lectură, de împrumut, la bibliotecile de catedră;
Pregătirea fișelor topografice în vederea intercalării lor ulterioare în cataloagele topografice;
Predarea și recepționarea documentelor solicitate în sălile de lectură și de împrumut în
baza cererilor de lectură și înregistrarea circulației documentelor în condițiile normelor
aprobate;
Realizarea cercetărilor bibliografice în OPAC, în vederea îndeplinirii referințelor de adresă
sau a altor necesități de serviciu.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 – prezent – Cursuri de recalificare specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică. Universitatea de Stat din Moldova
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore
„Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova.
(2001 – 2005) Asistent Social, Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţa Socială.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
(1999 – 2001) Şcoala medie, s. Popeștii de Sus, Drochia.
(1990 – 1999) Școala medie incompletă, s. Popeștii de Jos, Drochia.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 4
Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole
ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, publicate
pe Internet www.slideshare.net
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 45
DISTINCŢII
2015
 Menţiune Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Cu prilejul Zilei bibliotecarului
şi pentru prestaţie profesională şi fidelitate, contribuţie substanţială la promovarea imaginii
bibliotecii ştiinţifice USARB.Diploma Rectorului USARB pentru merite deosebite în activitatea managerială şi realizări notabile pe tărîm profesional
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 8
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LILIANA IAVORSCAIA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
24 decembrie
1975

2013 – prezent - şef oficiu sala de împrumut nr. 2 Literatura didactică şi metodică,
serviciul Comunicarea Colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi
yy Asigurarea servirii calitative în regim de cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente
tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces liber la raft;
yy Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
yy Ținerea evidenței statistice în Programul informatizat Statistica BȘ USARB a utilizatorilor reali, a intrărilor și împrumuturilor de documente;
yy Înregistrarea/reînregistrarea în baza de date Cititorul, modulul Circulație a schimbărilor survenite în situația fiecărui utilizator în urma ordinelor Rectorului (ordine de
înmatriculare, schimbarea numelui, restabilire, transferare, exmatriculare, angajare,
concediere), verificarea fișelor la raft, scrierea anexelor pentru utilizatorii exmatriculați, evidența lucrului cu ordinele în Caietul de evidență;
yy Verificarea fişelor utilizatorilor în scopul respectării termenilor de împrumut a documentelor, notarea utilizatorilor restanţieri sau cu termen expirat în baza de date
Cititorul, modulul Circulaţie şi pe fişa utilizatorului;
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice;
yy Prezentarea revistelor bibliografice informative Achiziţii recente pe domeniile: Psihologie, Ştiinţe socio-umanistice, Ştiinţe reale, Științe ale Naturii pentru studenţi,
bibliotecari prezentate tradiţional şi PowerPoint
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte), pregătirea seturilor de documente, alte materiale promoţionale de orientare;
yy Participare la studierea permanentă a necesităţilor informaţionale şi de documentare
ale utilizatorilor prin sondaje, anchete tematice, observaţii, statistici, feed-back (Publicaţiile periodice şi utilizarea lor de către utilizatori).
2011 – 2012, Bibliotecar în oficiul Referinţe bibliografice
2009 – 2011 - şef sala de împrumut Nr. 2 Literatura didactică şi metodică, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi:
2002 – 2005 - Bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecțiilor sala de împrumut nr. 1
Documente Științifice și Beletristică.
2001 – 2002 - Bibliotecar categoria II, Sala de lectură Nr. 1 Ştiinţe socio-umanistice.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore
„Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova.
1995 – 2000 - Educator-psiholog, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, Facultatea
Pedagogie şi Psihologie.
1982 – 1992, Şcoala medie Nr. 14, or. Bălţi, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 5
Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri,
studii, publicate pe Internet www.slideshare.net
MATERIALE PROMOŢIONALE - 2
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 27
DISTINCŢII
2013 - Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru iniţierea/promovarea
Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului ;
2009 - Diploma Universităţii pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie,
corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI
yy membru al ABRM
yy membru resurselor info-documentare
REFERINŢE – 19
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NATALIA LUCHIANCIUC
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
8 decembrie
1977

2015 - prezent - bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de împrumut nr.
2 Documente didactice şi Metodice , Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
•

Asigurarea servirii calitative în regim de cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line;
• Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
modulul Circulație, cîmpul Adnotare, Localizare. Completarea fișei utilizatorului;
• Ținerea evidenței statistice în Programul informatizat dedicat Statistica BȘ USARB
a utilizatorilor reali, a intrărilor și împrumuturilor de documente;
• Înregistrarea/reînregistrarea în baza de date Cititorul, modulul Circulație a schimbărilor survenite în situația fiecărui utilizator în urma ordinelor Rectorului (ordine de
înmatriculare, schimbarea numelui, restabilire, transferare, exmatriculare, angajare,
concediere), verificarea fișelor la raft, notarea informației în listele grupelor de studenți, aranjarea ordinilor în mape, scrierea anexelor pentru utilizatorii exmatriculați,
evidența lucrului cu ordinele în Caietul de evidență;
• Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte),
pregătirea seturilor de documente, alte materiale promoţionale de orientare;
2014 - 2013 - Bibliotecar Serviciul Dezvoltarea colecţiilor
• Generarea rapoartelor prin catalogul on-line TeanRead.
• Catalogarea preliminară Softul TINLIB,
• Realizarea procesului de abonarea la publicaţiile periodice;
• Realizarea procesului de completare a colecţiei Bibliotecii;
• Sistematizarea şi evidenţa solicitărilor parvenite prin propuneri achiziţie de pe pagina web a BŞ USARB;
• Specificaţia documentelor în baza facturii;
• Recepţionarea cerinţelor neonorate: Fişierul Cerinţe neonorate(BiblioFolder) şi căutarea bibliografiei necesare pe web librării, biblioteci digitale, pagini web ale editurilor; perfectarea comenzilor pentru achiziţiile curente/retrospective, acţiuni în vederea imprimării unor publicaţii
2013 - 2012 - Bibliotecar Serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor.
• Organizarea documentelor în serviciu Organizarea și conservarea colecțiilor conform normelor și structurii aprobate, asigurarea și conservarea acestora;
• Pregătirea fișelor topografice în vederea intercalării lor ulterioare în cataloagele
topografice;
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•

Predarea și recepționarea documentelor solicitate în sălile de lectură și de împrumut
în baza cererilor de lectură și înregistrarea circulației documentelor în condițiile normelor aprobate;
• Realizarea cercetărilor bibliografice în OPAC, în vederea îndeplinirii referințelor de
adresă sau a altor necesități de serviciu.
2009 – 2005 - Bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de împrumut nr.2
Documente didactice şi metodice.
• Organizarea expoziţiilor informative şi tematice.
2005-2004 - Bibliotecar Serviciul Comunicarea colecţiilor”, Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. Arte. Sala de lectură nr. 3
• Participare la studierea permanentă a necesităţilor informaţionale şi de documentare
ale utilizatorilor prin sondaje, anchete tematice, observaţii, statistici, feed-back (Publicaţiile periodice şi utilizarea lor de către utilizatori).
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 – prezent – Cursuri de recalificare specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică. Universitatea de Stat din Moldova
2015 – Cursul de specializare de scurtă durată „Catalogare şi indexare”
1996 – 2002 - Filolog, Facultatea Filologie Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
1995 - Şcoala medie, ,,Boris Coşciug” Dominteni, Drochia.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 1
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 25
REFERINŢE – 9
DISTINCŢII
2015
yy Menţiune Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Cu prilejul Zilei bibliotecarului şi pentru prestaţie profesională şi fidelitate, contribuţie substanţială la promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Diploma Rectorului USARB pentru merite
deosebite în activitatea managerială şi realizări notabile pe tărîm profesional
AFILIERI - Membru al ABRM
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NATALIA MURATOVA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
16 decembrie
1979

2006-2007/2015 – present - bibliotecar
Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de
împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
•

Asigurarea servirii calitative în regim de cerere - ofertă, aplicînd metode şi instrumente
tradiţionale, precum şi tehnologii moderne: catalogul on-line, acces liber la raft;

•

Înscrierea, conform Permisului de intrare, a utilizatorilor noi în baza de date Cititorul,
modulul Circulație, cîmpul Adnotare, Localizare. Completarea fișei utilizatorului;

•

Ținerea evidenței statistice în Programul informatizat dedicat Statistica BȘ USARB
a utilizatorilor reali, a intrărilor și împrumuturilor de documente;

•

Înregistrarea/reînregistrarea în baza de date Cititorul, modulul Circulație a schimbărilor survenite în situația fiecărui utilizator în urma ordinelor Rectorului (ordine de
înmatriculare, schimbarea numelui, restabilire, transferare, exmatriculare, angajare,
concediere), verificarea fișelor la raft, notarea informației în listele grupelor de studenți, aranjarea ordinilor în mape, scrierea anexelor pentru utilizatorii exmatriculați,
evidența lucrului cu ordinele în Caietul de evidență;

•

Organizarea expoziţiilor informative şi tematice;

•

Prezentarea revistelor bibliografice informative Achiziţii recente pe domeniile: Psihologie, Ştiinţe socio-umanistice, Ştiinţe reale, Științe ale Naturii pentru studenţi,
bibliotecari prezentate tradiţional şi PowerPoint

•

Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte), pregătirea seturilor de documente, alte materiale promoţionale de orientare;

•

Participare la studierea permanentă a necesităţilor informaţionale şi de documentare
ale utilizatorilor prin sondaje, anchete tematice, observaţii, statistici, feed-back (Publicaţiile periodice şi utilizarea lor de către utilizatori).

2005 – 2006 - Centrul Informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca în Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Acordarea asistenţei utilizatorilor privind accesarea Internetului, bazelor de date locale Catalogul Electronic - TinRead, BIBLIOTECA VIRTUALĂ (cursuri şi prelegeri
ale profesorilor universitari); baze de date internaţionale (EBSCO, SpringerLink);
yy Selectarea informaţiilor pentru studiu (Resurse internet) înserîndu-le în buletinele
promoţionale: „Caută rapid informaţia”, „Resurse tematice” etc.
yy Oferirea serviciilor netradiţionale pentru utilizatori: imprimare pe hîrtie a informaţiei
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solicitate din Internet, salvare pe dischetă, CD, DVD etc.
yy Monitorizarea traficului INTERNET, utilizînd programul Network Administrator.
yy Selectarea resurselor educaţionale virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare,
enciclopedii, librării etc.) pe domenii de profil.
yy Elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale, ghidurilor MEDIATECII. Organizarea, administrarea aparatului informativ: colecţia de documente AV şi electronice
a Mediatecii, baze de date locale Catalogul Electronic - TinRead, biblioteca locală
E-Books, baze de
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(1996 – 2001) Matematica/Informatica, Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
(1986 – 1996) Școala medie nr. 1, or Făleşti
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
AFILIERI - Membru al ABRM

SNEJANA ZADAINOVA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
5 noiembrie
1969

2010 – prezent - bibliotecar, responsabilă de activitatea sălii de lectură
nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice,
Serviciul Comumicarea Colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „ Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie ; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
yy Programarea şi organizarea expoziţiilor tematice şi informative în serviciu;
yy Difuzarea chestionarului pentru analiza calităţii serviciilor de Bibliotecă, a cunoaşterii şi anticipării intereselor de documentare şi informare a utilizatorilor sălii de
lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a BŞ USARB;
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
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yy Orientarea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea serviciilor electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: EBSCO, Springer, EU Bookshop.
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact; Programul aplicativ
Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, adunînd semnăturile
beneficiarilor, întocmirea graficului prezentării studenţilor din anul I la Bibliotecă,
asigurarea promovării excursiilor prin serviciile Bibliotecii); Programul Acces liber
la raft..
yy Extinderea bazei de date analitice prin fişarea analitică a articolelor din reviste şi
ziare.
yy Membru al grupului de profil al Bibliotecii Cultura Informaţiei, Virtualizarea serviciilor infobibliotecare, Bibliotecarii Responsabili de Relaţiile cu Facultatea, Promotorii cărţii/colecţiei/resurselor infodocumentare, Fişarea analitică
yy Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
yy Comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, publicaţii în presa de specialitate
Confluenţe bibliologice.
2013-2014 – Bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de lectură nr 4 Literatură în Limbi Străine
2013 bibliotecar, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca. responsabil
de activitatea Mediatecii.
2010 – 2013 Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, bibliotecar
2004 - 2007 sala de împrumut nr. 4, serviciul Literatură în Limbi Străine
1991-2002- Bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de lectură nr. 1, Ştiinţe socio- umanistice şi economice
yy Oferirea referinţelor bibliografice (tematice, de precizare a datelor bibliografice) la
cerere, utilizînd sursele de informare clasice şi moderne.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore „Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova
2013 - Cursul de scurtă durată „Utilizarea platformei Moodle” Universitatea de Stat din
Moldova. Centrul formare continua
1987-1991 - Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie Universitatea de Stat din Moldova Specialitatea: Biblioteconomie şi bibliogrfie
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 13
Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
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PREZENTĂRI - 23
DISTINCŢII
2015 - Diplomă ABRM de excelență de ziua bibliotecarului pentru profesionalism şi
devotament
2013 - Diploma pentru Locul I la concursul „Cea mai original comunicare prezentată în
cadrul Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ.
Comunicarea „Particularităţiile de dezvoltare a resurelor informaţionale în 20 de ani de
independenţă a RM 1991-2011
2006 – Diplomă a Universităţii de Stat „A.Russo” Pentru înalt profesionalism, pasiune,
perseverență, consecvenţă şi calitate în activitatea bibliotecară
AFILIERI - Membru ABRM (din 1991)
REFERINŢE - 6

ALIONA PURICI
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
8 iunie
1981

2011 – prezent - bibliotecar, Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
•

Asigurarea accesului direct la publicaţii tradiţionale şi electronice (cărţi, reviste) pe domenii de ştiinţă pentru consultare individuală, acces la infrastructura electronică naţională şi
globală (baze de date: EBSCO, Internet, MoldLex ).
• Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
• Administrarea colecţiilor Internaţionale: Biblioteca Depozitară Regională a Băncii Mondiale; Fondul Lituania.
• Organizarea expoziţiilor tematice şi informative, expoziţii on-line.
• Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice ale articolelor din ziare şi reviste
• Membru al grupului de lucru Promotorii cărţii/colecţiei/resurselor infodocumentare,
Membru al grupului de profil al Bibliotecii Fişarea analitică
2010 – 2011– bibliotecar în Serviciul Catalogare, Indexare
• Catalogarea şi indexarea documentelor achiziţionate prin înregistrarea elementelor bibli122
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ografice, a indicilor CZU, conform standardelor şi normelor în vigoare.
• Organizarea şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage şi fişiere: Cataloage tradiţionale (alfabetic de serviciu, pentru public, alfabetic în limbi străine).
• Prezentarea exterioară a documentelor în urma proceselor de clasificare / indexare, atribuire a indicelul CZU, construirea vedetelor de subiect.
2008 – 2010 sala de împrumut nr. 4, serviciul Literatură în Limbi Străine
• Orientrea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea serviciilor electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: Sumar Scanat,
EBSCO.
• Realizarea procesului de Retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea documentelor colecţiei uzuale.
2004 – 2006 - bibliotecar, serviciu Catalogare, Indexare
• Participarea la crearea/dezvoltarea bazei de date locală a Catalogului Electronic BŞ
USARB.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore „Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova
2012 - Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, confirirea gradului de calificare doi
2002-2007 - Universitatea de Stat „A. Russo” Bălţi, Facultatea Filologie, Specilaitatea
Limba şi Literatura Rusă
1998 - Şcoala medie, s. Maramonovca, Drochia, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 16
Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 12
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 25
DISTINCŢII
• 2013 - Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei Bibliotecarului grupului de lucru pentru realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator”;
• 2013 – Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei Bibliotecarului pentru locul II în cadrul concursului „Cel mai eficient/
relevant autor de expoziţii tematice on-line;
• 2013 - Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu pri123
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lejul Zilei Bibliotecarului grupului de lucru pentru iniţierea/promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni;
AFILIERI - Membru ABRM
REFERINŢE - 11

MARINA MAGHER
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
26 aprilie
1976

2013 – prezent - şef oficiu, Sala de
lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, Serviciul
Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Asigurarea servirii optimale a utilizatorilor în sala de lectură;
Asigurarea gestionării colecţiilor internaţionale integrate în fondul sălii;
Iniţierea utilizatoriilor în folosirea bazelor de date locale /naţionale/internaţionale;
Elaborarea ghidurilor, pliantelor;
Planificarea, organizarea expoziţiilor informative şi tematice (tradiţionale, on-line) şi
prezintarea lor în faţa utilizatorilor;
Participarea la realizarea programelor bibliotecare: „Zilele Bibliotecii şi Bibliotecarului”,
„Zilele Tineretului şi Studentului”, „Lunarul Ecologic”, „Zilele Proprietăţii Intelectuale”;
Realizarea revistelor bibliografice informative şi tematice (Ora Bibliografiei, Zilele
Revistei etc.)
Fişarea analitică a publicaţiilor periodice în cadrul Grupului de profil Fişare analitică;
Ţinerea evidenţei statistice în programul informatizat Statistica BŞ USARB a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumuturilor de documente;
Selectarea resurselor tematice de profil, linkurilor pentru plasare pe site, blog;
Actualizarea infomaţiilor pe PW a Bibliotecii http://libruniv.usb.md;
Bibliotecar-responsabil de relaţiile cu Facultatea, participare la promovarea acţiunilor în cadrul programului „Noul utilizator”;
Elaborarea planurilor/rapoartelor de activitate ale subdiviziunii, statisticilor pentru
şedinţele de producere;
Întocmirea programului de lucru al colaboratorilor, ţinerea registrului de pontaj lunar
(format electronic);
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nologice, hărţilor-trasee, fişelor de post, elaborarea studiilor, articolelor, prezintarea
comunicărilor în cadrul reuniunilor profesionale.
2013 – bibliotecar, serviciul SICB
yy Prezentarea expoziţiilor Achiziţii Recente: cărţi, publicaţii periodice;
yy Promovarea revistelor bibliografice pentru lucrătorii bibliotecii, profesori, studenţi
(ştiinţe filologice);
yy Acoperirea informaţională a temelor de cercetare ştiinţifică a profesorilor (ştiinţe
filologice) prin căutarea informaţiei în bazele de date locale, Internet, bibliografii
tradiţionale.
yy Participare la elaborarea bibliografiilor locale, completarea bazelor de date respective
(Universitaria - Contribuţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni; Personalia; Cronica
vieţii universitare) cu informaţie curentă.
yy Efectuarea descrierii analitice a revistelor din domeniul Filologie, analelor ştiinţifice,
culegerilor.
2009 – 2013 – bibliotecar, sala de lectură Ştiinţe Filologice, serviciul Comunicarea colecţiilor
2008 – 2009 – responsabilă de serviciul Mediateca
yy Acordarea asistenţei utilizatorilor privind accesarea Internetului, bazelor de date locale Catalogul Electronic - TinRead, BIBLIOTECA VIRTUALĂ (cursuri şi prelegeri ale profesorilor universitari); baze de date internaţionale (EBSCO, INASP-PERI,
SpringerLink).
yy Studierea/oferirea serviciilor informaţionale: consultare off-line şi on-line, baze de
date naţionale/globale, consultare INTERNET, CD-Rom-uri, enciclopedii multimedia, vizionare casetelor video, imprimarea informaţiilor din Internet, salvarea gratuită pe dischetă, flash a informaţiilor selectate etc.
2006 – 2008 – bibliotecar, sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice;
2005 – 2006 – bibliograf cat.1, serviciul Documentare – Informare Bibliografică;
2000 – 2005 - bibliotecar, sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice;
1998 – 1999 – învăţător de limba română, LiceuL teoretic „N. Gogol” or. Bălţi.
2005 – pînă în prezent - asistent universitar prin cumul la Catedra Electronică şi Informatică pentru promovarea cursului „Bazele Culturii Informaţionale”, modulele: „Pagini
Web ale instituţiilor informaţionale. Internet în biblioteci”; „Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. Tehnica muncii intelectuale”
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Modulul: clasificare. Indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare unu, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2006, 2010 - Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea/conferirea gradului de calificare doi.
2001- Cursuri de instruire la calculator ATP
1993 – 1998 Facultatea Filologie (USB „A. Russo”, 1993-1998) filolog, învăţător.
1993 - Şcoala medie nr. 6 feroviară, mun. Bălţi, Republica Moldova.
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 24
Autor de publicaţii, editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice,
ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri, studii,
referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 25
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Bibliotecii
Ştiinţifice USARB.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
DISTINCŢII
2015
yy Diploma ABRM pentru contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi promovarea rolului
bibliotecii în societate.
2014
yy Mulţumiri din partea Rectoratului şi a comunităţii universitare cu prilejul Zilei Bibliotecarului din Republica Moldova din 23 aprilie 2014 cu înscrierile necesare în carnet de muncă,
conform secţiunii 5 a „Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului
de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007.
2013
yy Diploma Sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice (A. Cucu, M. Magher, G. Palii)
pentru locul II în cadrul concursului Cea mai bine organizată şi gestionată colecţie
uzuală a Bibliotecii cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
yy Diploma Sălii de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice (A. Cucu, M. Magher, G. Palii) pentru Cel mai bun blog al anului 2012 cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
yy Diploma grupului de lucru pentru realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii
mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
2010
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Pentru promovarea exemplară a resurselor
informaţionale şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice.
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2007
yy Diploma a rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou,
abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
yy Mulţumiri din partea Administraţiei şi Rectoratului de zuia Bibliotecarului.
yy Mulţumiri din partea Directorului Bibliotecii Ştiinţifice Elena Harconiţa pentru buna
organizare şi desfăşurare a manifestării cultural-ştiinţifice la Bălţi (Confluenţe bibliologice nr. 3-4, 2007, p. 15).
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 24

ARIADNA MUSTEAŢĂ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
6 februarie
1970

2014 – prezent – bibliotecar, Sala de
lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, Serviciul
Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Asigurarea servirii optimale a utilizatorilor în sala de lectură;
yy Asigurarea gestionării colecţiilor internaţionale integrate în fondul sălii;
yy Valorificarea/diseminarea colecţiei de carte a sălii de lectură prin organizarea expoziţiilor tematice şi informative, expoziţii on-line;
yy Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice ale articolelor din ziare şi
reviste;
yy Ţinerea evidenţei statistice în programul informatizat Statistica BŞ USARB a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumuturilor de documente;
yy Bibliotecar-responsabil de relaţiile cu Facultatea, participare la promovarea acţiunilor în cadrul programului „Noul utilizator”.
2013-2014 - bibliotecar, Sala de împrumut nr. 2 Literatură didactică şi metodică,
serviciul Comunicarea colecţiilor.
yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea/reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul”, Modulul Circulaţie;
yy Ţinerea evidenţei statistice a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic;
yy Organizarea expoziţiilor informative şi tematice;
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2004 - 2013 - bibliotecar, Oficiul Documente Muzicale
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Beneficiar” vizînd integrarea
studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact.
yy Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
yy Actualizarea materialelor promoţionale, ghidurilor Oficiului;
yy Copierea/Gestionarea programului de culegere a notelor musicale „Finale”;
yy Gestionarea bazei de date Înregistrări Muzicale în format MP 3;
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversia fondului
Oficiului Documente Muzicale şi barcodarea lui;
yy Participare la comunicarea on-line prin crearea Blogului Oficiului Documente Muzicale
2003 - 2004 – bibliotecar, sala de împrumut nr. 4, Literatură în Limbi Străine, Serviciul
Comunicarea Colecţiilor.
2001 - 2003 - Implementarea Proiectului Soft-ul integrat de bibliotecă TINLIB (1999 2009).
1993 – 2001 – bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Serviciul Catalogare, Clasificare.
1992 - 1993 - bibliotecar, Biblioteca Colegiului muzical „Ştefan Neaga” or. Chişinău.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Cursul de specializare de scurtă durată în volum de 75 ore „Catalogare şi indexare” Universitatea de Stat din Moldova. Secţia formare continuă.
2014 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, confirmarea gradului de calificare unu.
2008 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, confirmarea gradului de calificare unu.
2004 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, gradul de calificare unu.
1992 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie.
1987 - Şcoala medie, s. Gălăşeni, Rîşcani, Republica Moldova
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII: 30
Autor de bibliografii, studii statistice, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice
apărute în reviste de specialitate din ţară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri,
studii, publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI: 19
DISTINCŢII
2015
yy PREMIUL III. Secţiunea lucrări bibliografice. Categoria Biobibliografii.
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yy Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Concursul naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”. Bibliotecii Ştiinţifice a USARB pentru lucrarea Margarita Tetelea: In honorem: pianist,
pedagog 2015
yy PREMIUL III. Secţiunea lucrări bibliografice. Categoria Biobibliografii.
yy Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Concursul naţional „Cele mai
reuşite lucrări ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”.
Dnei Ariadna Musteaţă, Biblioteca Ştiinţifică pentru lucrarea Margarita Tetelea: In
honorem: pianist, pedagog 2015
2014
yy Diploma de gradul I a Senatului USARB la Concursul Lucrărilor Ştiinţifice pentru
anul 2014 grupului de autori Elena Ţurcan, Ariadna Mustaţă, Elena Harconiţa, Galina Mostovic, Lina Mihaluţă, Anna Nagherneac, Valentina Topalo, Elena Stratan,
Silvia Ciobanu pentru lucrarea Margarita Tetelea : In Honorem. 18 decembrie 2014
2013
yy Diploma grupului de autori: E. Ţurcan, A. Musteaţă pentru locul II în cadrul concursului Cel mai eficient/relevant autor de expoziţii tematice on-line şi cu prilejul
Zilei Bibliotecarului
yy Diploma Oficiului Documente Muzicale ( E. Ţurcan, A. Musteaţă) pentru locul III
în cadrul concursului Cea mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
yy Diploma grupului de lucru : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, A. Cucu, G. Palii,
M. Magher, G. Belcovschi, A. Purici, A. Antonova, A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc, M.
Postolati, E. Ţurcan, A. Musteaţă, L. Ababii, G. Cazacu, L. Melnic, M. Iulic pentru
realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
yy Scrisoare de mulţumire din partea Centrului de promovare a culturii „Urania” din mun.
Bălţi şi a Catedrei de Arte şi Educaţie Artistică, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Arte pentru colaborare şi organizarea manifestărilor pe parcursul anului 2012
2006
yy Diplomă pentru excelenta organizare a activităţii, menite să amplifice şi să faciliteze
accesul la informaţie, idei şi cunoştinţe cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la fondare
a OficiuluiDocumente Muzicale
2005
yy Mulţumiri, diplome de onoare din partea Rectoratului şi Administraţiei Bibliotecii
pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 22
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ANGELA HĂBĂŞESCU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
12 iulie
1970

2004 – prezent, bibliotecar principal,
responsabil de activitatea oficiului Săli
de Lectură şi a sălii de lectură nr. 3 Ştiinţe
psihopedagogice, naturale, reale, artă, Serviciul
Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Formarea culturii informaţiei a studenţilor, asistent universitar prin cumul la USARB, pentru promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, tema Instrumente de
informare privind resursele informaţionale şi documentare.
yy Coautor al manualului Bazele Culturii informaţiei (Capitolul 3: Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare);
yy Formator în cadrul Programului de formare profesională continuă a personalului BŞ
USARB, Şcolii Noului angajat.;
yy Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
yy Selectarea resurselor electronice virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare,
enciclopedii, librării etc.) pe domenii de profil;
yy Valorificarea / diseminarea colecţiei de documente a sălii de lectură prin organizarea
expoziţiilor tematice şi informative;
yy Împlicaţii în deschiderea Colecţiei AGEPI (aprilie 2007), (pregătirea spaţiului, aranjarea literaturii, promovarea documentelor utilizatorilor Bibliotecii);
yy Participarea la organizarea / implementarea Accesului liber la raft în luna aprilie 2006
în sala de lectură nr. 3 (perfectarea indicatoarelor, aranjarea montantelor, cărţilor,
convorbiri cu utilizatorii, asistenţă zilnică, info-consultaţii, asistenţă OPAC etc.);
yy Elaborarea planurilor, rapoartelor anuale privind activitatea serviciului;
yy Elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale, ghidurilor sălii de lectură;
yy Implicaţii la elaborarea şi promovarea programelor bibliotecare: Noul Utilizator
vizînd integrarea studenţilor în comunitatea utilizatorilor; Bibliotecar - Responsabil
de Relaţii cu Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte; Grupul Promotorii resurselor info-documentare privind promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor noi pentru bibliotecari, profesori şi studenţi (domeniile: ştiinţe exacte, naturale, artă, sport); Grupul
Virtualizarea serviciilor info-documentare/actualizarea informaţiilor pe pagina web
a BŞ USARB; Grupul Monitorizarea ediţiilor periodice; Grupul Fişarea analitică/
extinderea bazei de date analitice prin descrierea publicaţiilor periodice pe diverse
domenii Zilele Bibliotecii la Facultăţi, Zilele Informării, Lunarul licenţiatului.
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2000 - 2004 – şef oficiu în Serviciul Organizarea/Conservarea Colecţiilor
yy Formarea abilităţilor de operare în modulul programului integrat de bibliotecă, softul TINLIB;
yy Activităţi de organizare şi conservare a colecţiilor (fond principal, colecţii uzuale,
colecţii speciale, colecţii ale structurilor internaţionale, fond de schimb);
yy Asigurarea circulaţiei oportune şi adecvate a publicaţiilor din serviciu către sălile de
împrumut, sălile de lectură şi alte subdiviziuni ale Bibliotecii.
1992 - 1998 - bibliotecar categoria I în Serviciul Împrumut de publicaţii, împrumutul nr. 2 Documente didactice/metodice
yy Activităţi de servire individuală la cerere, cu seturi de manuale, documente pentru
practica pedagogică.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014–2015 – Cursuri de recalificare, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică, Universitatea de Stat
din Moldova;
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi indexare”
(75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova;
20 martie – 11 aprilie 2014 – Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova ;
2012 – Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Conferirea gradului de calificare întîi;
2006, 2010 – Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Conferirea/confirmarea gradului doi de calificare;
1987 – 1992, învăţător de limbă şi literatură rusă în şcoala naţională, Facultatea Filologie,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Diplomă nr. 9362 eliberată la 6 iulie 1992;
1977–1987 – Şcoala medie nr. 1, mun. Bălţi, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 50
MATERIALE PROMOŢIONALE - 4
PREZENTĂRI - 41
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
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DISTINCŢII
2013
yy Diploma de menţiune a Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova cu prilejul Zilei
Bibliotecarului 2013 pentru contribuţii de excepţie, fidelitate profesiei, activitate de
aleasă dăruire, desfăşurată de-a lungul anilor, conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe
muncii de bibliotecă;
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei
Bibliotecarului pentru locul III în cadrul concursului „Cel mai eficient/relevant autor
de expoziţii tematice on-line;
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei
Bibliotecarului grupului de lucru pentru iniţierea/promovarea Zilelor Bibliografiei în
subdiviziuni;
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei
Bibliotecarului grupului de lucru pentru realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator”;
2010
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova pentru contribuţii esenţiale la
procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi ocazia celei de-a
65 aniversări de la fondare;
2007
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova pentru performanţe profesionale
şi contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM;
2006, 2005
yy Diploma rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, pasiune, perseverenţă,
consecvenţă şi calitate în activitatea bibliotecară cu prilejul aniversării a 60 de ani de
la fondare.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 80
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VALENTINA VACARCIUC
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
15 martie
1962

2006 – prezent - bibliotecar, Sala de
lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturale, reale, artă, Serviciul Comunicarea
colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Servicii informaţional-consultative, asistenţă utilizatorilor în accesul direct la publicaţii tradiţionale şi electronice (cărţi, reviste) pe domenii de ştiinţă pentru consultare
individuală, acces la infrastructura electronică naţională şi globală (bazele de date
Internet);
yy Valorificarea /diseminarea colecţiei de documente prin organizarea expoziţiilor tematice şi informative;
yy Selectarea resurselor electronice virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare,
enciclopedii, librării etc.) pe domenii de profil;
yy Împlicaţii în deschiderea Colecţiei AGEPI (aprilie 2007), pregătirea spaţiului, aranjarea literaturii, promovarea documentelor utilizatorilor Bibliotecii;
yy Participarea la promovarea acţiunilor în cadrul parteneriatului “Bibliotecă-Facultate-Catedră-Cadru didactic-Student/elev”;
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Noul Utilizator vizînd integrarea studenţilor în
comunitatea utilizarilor;
yy Bibliotecar - Responsabil de Relaţii cu Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
yy Promotorii cărţii (promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor noi din domeniile ştiinţe pedagogice şi psihologice în Bibliotecă şi catedrele universitare);
yy Virtualizarea serviciilor info-documentare/actualizarea informaţiilor pe pagina web
a BŞ USARB;
yy Fişarea analitică/extinderea bazei de date analitice prin descrierea publicaţiilor
periodice pe diverse domenii;
yy Redactarea fişierului de autoritate, Vedete de Subiect (domeniile Educaţie, Pedagogie, Învăţămînt, Instruire,Didactică);
yy Participarea la sondajele sociologice privind satisfacerea cerinţelor info-documentare a utilizatorului-student, cadru didactic.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014-2015 – Cursuri de recalificare, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, specialitatea
Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică, Universitatea de Stat din Moldova;
7 mai – 15 mai 2015 - Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi indexare”
(75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova;
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova;
2011 – Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
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Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Conferirea gradului doi de calificare;
2006/2007 – Şcoala Noului Angajat;
1997 - 2006 – învăţător de clasele primare în Liceul Teoretic „M. Lomonosov”, mun. Bălţi;
1983 - 1997 – învăţător de clasele primare în şcoala medie din s. Româneşti, r. Străşeni;
1981 - 1984 - învăţător de clasele primare, Facultatea Pedagogia şi Psihologia învăţămîntului primar, Universitatea de Stat „A. Russo”din Bălţi, specialitatea pedagogia şi metodica învăţămîntului primar;
1977 - 1981, Colegiul pedagogic „N. C. Krupscaia” din or. Călăraş, specialitatea predarea în clasele primare ale şcolii de cultură generală;
1977 – Şcoala de opt ani, s. Fundurii Noi, r. Glodeni.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 35
PREZENTĂRI - 12
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 16
DISTINCŢII
2013
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” cu prilejul Zilei
Bibliotecarului grupului de lucru: E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, A. Cucu, G.
Palii, M. Magher, G. Belcovschi, A. Purici, A. Antonova, A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc,...pentru realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator”;
2012
yy Premiul II în cadrul concursului naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării” din anul 2011, Ediţii ale bibliotecilor universitare, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru publicaţia : Iulic, Margarita.
Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator: studiu comparativ 2010 – 2011
/ Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; design: S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Presa univ. bălţeană,
2011. – 69 p. – (Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-071-5.
2011
yy Diploma rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou,
abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 47
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LILIA ABABII
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
11 mai
1979

2010 - prezent - bibliotecar principal,
Sala de împrumut nr. 4, Documente în
limbi străine, Serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
•
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy

Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
sălii de împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine, proceselor infodocumentare şi
de asistenţă informaţională (concepte, hărţi, trasee);
Elaborarea Rapoartelor de activitate ale sălii de împrumut nr.4 şi ale sălilor de lectură
4 şi 6, Documente în Limbi Străine în baza analizei planurilor;
Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „ Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie ; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
Participarea la promovarea colecţiei prin programarea şi organizarea expoziţiilor tematice şi informative;
Difuzarea chestionarului pentru analiza calităţii serviciilor de Bibliotecă, a cunoaşterii şi anticipării intereselor de documentare şi informare a utilizatorilor sălii de
împrumut nr.4 Documente în Limbi Străine;
Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
Orientrea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea serviciilor
electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: Sumar Scanat, EBSCO.
Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact; Programul aplicativ
Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, adunînd semnăturile
beneficiarilor, întocmirea graficului prezentării studenţilor din anul I la Bibliotecă,
asigurarea promovării excursiilor prin serviciile Bibliotecii); Programul Acces liber
la raft în sălile de lectură 4 şi 6.
Comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, publicaţii în presa de specialitate
Confluenţe bibliologice.

2010 – Bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecțiilor sala de împrumut nr.1
Documente Științifice și Beletristică.
 Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea/reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul”, Modulul Circulaţie; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a întrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
Organizarea expoziţiilor tematice de cărti.
2005 – 2010 - Bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor sala de lectură nr. 4
Documente în Limbi Străine.
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Servicii informaţional-consultative, asistenţa cititorilor în accesul direct la publicaţii
tradiţionale şi electronice (cărţi, reviste) pe domenii de ştiinţă pentru consultare individuală, acces la infrastructura electronică naţională şi globală (baze de date: EBSCO,Sumar Scanatt, Internet).
Popularizarea fondului de carte a Bibliotecii Institutului Goethe şi colecţia de carte
Wilhelmi,utilizînd diverse forme de propagandă (orale şi vizuale). Participarea la
sondajele Sociologice privind satisfacerea cerinţelor info-documentare a utilizatorului-student, cadru didactic.Participarea la procesul de printare a docume.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 – prezent - Cursuri de recalificare specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică. Universitatea de Stat din Moldova
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi Indexare”(75 ore), Secţia Formare Continua a Universităţii de Stat din Moldova
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Secţia Formare Continuă al
Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
1996 – 2001 - Învăţător la clasele primare şi psiholog şcolar, Universitatea de Stat, „Alecu Russo” din Bălţi; Facultatea de Pedagogie şi Psihologie.
(1994 – 1996) Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu ” or. Sîngerei, Republica Moldova
(1990 – 1994) Şcoala medie, s.Cotiujeni Mici , Sîngerei, Republica Moldova
(1986 – 1990) Școala medie incompletă, s.Alexeuca, Sîngerei, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 15
Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 10
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 35
DISTINCŢII
2014
yy Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova –
cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2013
yy Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru iniţierea/promovarea Zilelor
Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
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2013
yy Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru realizarea proiectului „Prin
blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2010
yy Diploma din partea Directorului Bibliotecii Ştiinţifice, Elena Harconiţa - Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi
fedelitate
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 6

IULIC MARGARITA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
24 decembrie
1960

2015 – prezent – bibliotecar, şef oficiu,
sala de lectură nr. 4, Documente în
limbi străine, Sala de lectură nr. 6 pentru
cadrele didactice, Serviciul Comunicarea
colecţiilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor
în baza de date „Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie; ţinerea evidenţei statistice a
utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
sălii de lectură nr. 4 Documente în limbi străine , proceselor infodocumentare şi de
asistenţă informaţională (concepte, hărţi, trasee);
yy Monitorizarea menţinerii şi actualizării colecţiei sălii de lectură: fondul Sălii de
lectură documente în limbi străine nr. 4 şi nr. 6 pentru cadrele didactice. Gestionarea
şi promovarea colecţiei Institutului Goethe, Bucureşti (2001), Colecţiei Fondul
WILHELMI (2004). Verificarea anuală a fondului sălii.
yy Extinderea bazei de date analitice prin fişarea analitică a articolelor din reviste şi ziare.
yy Organizarea expoziţiilor tematice/on-line şi informative în serviciu;
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
yy Orientrea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea
serviciilor electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: EBSCO,
BDSS.
yy Bibliotecar responsabil de relaţii cu Facultatea de Litere, Programul aplicativ
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Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, adunînd semnăturile
beneficiarilor, asigurarea promovării turelor ghidate prin serviciile Bibliotecii);
Programul Acces liber la raft în sălile de lectură 4 şi 6.
yy Pregătirea către plasare a informaţiilor în Blogul bibliotecii „Biblioteca Ştiinţifică în
dialog cu utilizatorii” ; http://librunivusarb.blogspot.com/, difuzarea prin e-mail a
informaţiilor necesare şi utile.
yy Membru al Comitetului organizatoric a conferinţei Anuale a ABRM, 2007 BŞU,
Mebru a grupului de profil: Promotorii resurselor info-documentare, Fişare analitică
yy Comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, publicaţii în presa de specialitate
Confluenţe bibliologice.
yy Implicaţii în promovarea activităţilor culturale în Clubul BiblioSpiritus.
2014 - Bibliotecar, şef oficiu, responsabil de activitatea sălii de împrumut nr. 3
Documente musicale, sălii de lectură nr. 5 Audiţie şi interpretare pian, Serviciu
Comunicarea colecţiilor;
yy Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice a lucrărilor din domeniul
muzicii;
yy Bibliotecar responsabil de relaţii cu Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi
Arte;
2011 - 2013 - bibliotecar, sala de lectură nr. 4 „Literatură în limbi străine”, Serviciul
Comunicarea Colecţiilor.
yy Popularizarea fondului de carte a Bibliotecii Institutului Goethe şi colecţia de carte
Wilhelmi, utilizînd diverse forme de propagandă (orale şi vizuale).
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Zilele Bibliotecii la Facultăţi (Facultatea de
Limbi şi literaturi străine); Zilele Francofoniei; Zilele Tineretului; Promotorii cărţii;
2005 – 2011 - bibliotecar Serviciu Comunicarea colecţiilor, sala de lectură nr. 3
Ştiinţe reale, naturale, pedagogie, psihologie, artă;
yy Participarea la implementarea accesului liber la raft în sala de lectură nr. 3. Selectarea
resurselor electronice virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare, enciclopedii,
librării etc.) pe domenii de profil;
yy Împlicaţii în deschiderea Clecţiei AGEPI (aprilie 2007) în sala de lectură nr. 3
(pregătirea spaţiului, aranjarea literaturii, promovarea documentelor utilizatorilor
Bibliotecii).
yy Participarea la elaborarea/desfăşurarea sondajelor („Biblioteca Universitară – portal
infodocumentar global în sprijinul procesului educaţional USB” „Biblioterapia – un
mijloc de dezvoltare a personalităţii”, „Biblioteca ştiinţifică şi transferul de informaţie
către utilizatori);
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare I, Ministerul Culturii al RM.
2009 – Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare II, Ministerul Culturii al RM.
2013 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore „Managementul
inovaţional al instituţiilor infodocumentare”. Secţia formare continua a Universităţii de
Stat din Moldova (certificat de perfecţionare);
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2006 – Şcoala Noului Angajat (BŞ USARB)
(1977 – 1981) învăţător de muzică şi cînt, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, mun.
Bălţi, Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală,
(1967 – 1977) Şcoala medie nr. 1, mun. Bălţi
(1977) Şcoala muzicală, mun. Bălţi
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 21
Autor, resurse electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 7
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind
experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 35
DISTINCŢII
2014
• Mulţumiri din partea Rectoratului şi a comunităţii universitare cu prilejul Zilei
Bibliotecarului din Republica Moldova din 23 aprilie 2014 cu înscrierile necesare
în carnet de muncă, conform secţiunii 5 a „Regulamentului privind completarea,
păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1449 din 24.12.2007.
2013
• Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru realizarea proiectului „ Prin
blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2011
• Premiul II în cadrul concursului naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării” din anul 2011, Ediţii ale bibliotecilor
universitare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
pentru publicaţia :
• Iulic, Margarita. Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator:
studiu comparativ 2010 – 2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. :
E. Harconiţa ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; lector : G. Mostovic ; design:
S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – 69 p. –
(Colecţia Profesionalizare). – ISBN 978-9975-50-071-5;
2008
• Diplomă pentru profesionalism, receptivitate la nou, consecvenţă şi calitate în
activitatea profesională (5 octombrie 2008)
2007
• Diplomă de excelenţă cu prilejul Zilei Bibliotecarului 2007, pentru rezultate
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remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în munca
de bibliotecar, ABRM
2007
• Mulţumiri din partea Directorului Bibliotecii Ştiinţifice Elena Harconiţa pentru buna
organizare şi desfăşurare a manifestării cultural-ştiinţifice la Bălţi (Confluenţe
bibliologice nr. 3-4, 2007, p.12)
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 22

MARINA ŞULMAN
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
14 octombrie
1958

2013 – prezent - bibliotecar, Sala de
lectură nr. 6 Documente în limbi străine,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi.
yy Completarea bazei de date analitice prin descrierea publicaţiilor periodice din domeniul filologiei şi sociologiei (limba rusă, engleză şi germană) ;
yy Membru al echipei de redactarea a fişierului de autoritate vedete de subiect, construirea vedetelor de subiect noi ;
yy Implicaţii în redactarea bibliografiilor, traducerea textelor din limbile engleză şi română în rusă;
yy Gestionarea aparatului informativ disponibil: fondul de referinţă: Colecţie de documente secundare şi terţiare (enciclopedii, dicţionare, bibliografii); catalogul electronic OPAC;
yy Utilizarea eficientă a aparatului informativ (surse de informare clasice şi moderne),
asigurînd servirea promptă şi exhaustivă a cititorilor BŞ USARB;
yy Valorificarea documentelor de referinţe: organizarea expoziţiilor tematice şi informative în serviciu;
yy Familiarizarea utilizatorilor cu metodele de cercetare bibliografice;
yy Oferirea referinţelor bibliografice (tematice, de precizare a datelor bibliografice, factografice) la cerere, utilizănd sursele de informare clasice şi moderne ( on-line)
yy Adnotare succintă a documentelor în limba engleză, noi întrate în bibliotecă, pentru
o clasificare adecvată.
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yy Redactarea bibliografică (autori, denumiri, semne bibliografice)
yy Elaborarea indicelui bibliografic «Русская классика 19 века в редком фонде
научной библиотеки БГУ».
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată „Catalogare şi Indexare”
(75 ore), Secţia Formare Continua a Universităţii de Stat din Moldova
2014 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, confirmarea gradului de calificare întîi;
(1976 – 1981) Profesor de limbă şi literatura rusă, Universitatea de Stat, Moscova; Facultatea filologic. Diplomă eliberată la 30 iunie 1981
(1966- 1976) Şcoala medie nr. 2, mun. Bălţi, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 15
Autor, prefaţator a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: biobibliografii, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele
Universităţii, studii publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 4
PROIECTE
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 35
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LILIA MELNIC
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
12 iunie
1961

2010 – prezent – bibliotecar, sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi.
yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie ; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
sălii de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine , proceselor infodocumentare şi
de asistenţă informaţională (concepte, hărţi, trasee);
yy Participarea la promovarea colecţiei prin programarea şi organizarea expoziţiilor tematice şi informative;
yy Difuzarea chestionarului pentru analiza calităţii serviciilor de Bibliotecă, a cunoaşterii şi anticipării intereselor de documentare şi informare a utilizatorilor sălii de
împrumut nr. 4 Documente în limbi străine a BŞU;
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
yy Asistenţa, orientrea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor în accesarea bazelor de
date locale / internaţionale: Catalogul On-line, BDSS, bazele de date EBSCO prin intermediul Consorţiului REM, Cambridge University Press, Oxford Reference On-line, pagina Web a Bibliotecii, blogurilor Bibliotecii.
yy Comunicarea on-line prin e-mail cu utilizatorii privind selectarea documentelor electronice disponibele în diverse baze de date .
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea
studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar responsabil de relaţii cu Facultatea
de Litere; Programul aplicativ Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, adunînd semnăturile beneficiarilor, întocmirea graficului prezentării
studenţilor din anul I la Bibliotecă, asigurarea promovării excursiilor prin serviciile
Bibliotecii); Programul Acces liber la raft în sălile de lectură 4 şi 6.
yy Comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, publicaţii în presă de specialitate
Confluenţe bibliologice.
2007 - 2009 – şef serviciu Literatură în limbi străine.
yy Elaborare Rapoartelor de activitate ale serviciului Literatură în Limbi Străine în baza
analizei/planurilor, rapoartelor sălii de împrumut la domiciliu 4 şi sala de lectură 4 şi 8;
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
Serviciului Literatură în Limbi Străine, proceselor infodocumentare şi de asistenţă
informaţională (concepte, hărţi, trasee);
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yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul ”, Modulul Circulaţie ; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
yy Organizarea expoziţiilort tematice.
2006 - 2007 – Bibliotecar principal , Serviciul Literatură în Limbi Străine.
 Proiectul „Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultate”. Participarea la difuzarea chestionarului în cadrul Zilelor Bibliotecii la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine privind
serviciile oferite, difuzarea materialelor promoţionale , Programul: Noul Beneficiar,
Participarea la lansarea CD-ului ,,Arta cărţii”, Participarea la completarea bazei de
date Sumar Scanat cu publicaţii în limba engleză.
2002 - 2006 – Bibliotecar superior Serviciul Literatură în Limbi Străine.
yy Realizarea procesului de retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea documentelor colecţiei uzuale; Verificarea pe calculator a informaţiei despre ordinile
primite de la rectorat; Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact;
Programul aplicativ Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod,
adunînd semnăturile beneficiarilor
1996 - 2002 – Bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
1983 - 1993 – Bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 -2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore, „Catalogare şi
Indexare”. Secţia formare continuă a Universităţii de Stat din Moldova
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1978 – 1982 - Învăţător, Clasele Primare – Institutul Pedagogic de Stat, Bălţi, Facultatea
Psihologie şi Pedagogie a Învăţământului Primar
1968-1978 - Şcoala medie, or. Bălţi, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 11
PREZENTĂRI - 9
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 27
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 9
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GABRIELA CAZACU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
27 ianuarie
1978

2002 – prezent - bibliotecar, Sala de împrumut nr. 4 Documente în limbi străine,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca
Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din
Bălți.
•

Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul”, Modulul Circulaţie; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
• Organizarea expoziţiilor tematice şi informative în serviciu;
• Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
• Orientrea, îndrumarea şi instruirea utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea serviciilor
electronice cu ajutorul Catalogului on-line, bazelor de date: Sumar Scanat, EBSCO.
• Implicaţii în programe bibliotecare: Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact; Programul aplicativ
Permis: implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, adunînd semnăturile
beneficiarilor, întocmirea graficului prezentării studenţilor din anul I la Bibliotecă,
asigurarea promovării excursiilor prin serviciile Bibliotecii); Programul Acces liber
la raft în sălile de lectură nr. 4 şi nr. 8.
• Comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, publicaţii în presa de specialitate
Confluenţe bibliologice.
2013 – bibliotecar,serviciul SCC, sala de lectură Filologie
2005 – 2013 - bibliotecar, sala de împrumut nr. 4, Oficiul Documente în Limbi Străine.
• Participare la realizarea Programului „Noul Utilizator”, Bibliotecar-Responsabil de
Relaţiile cu Facultatea Limbi şi Literaturi Străine.
• Responsabilă de coordonarea utilizării bazei de date internaţionale EBSCOHost.
Selectarea/descărcarea resurselor tematice Web pe domeniile de profil în sprijinul
utilizatorului (adrese electronice, liste informative a adreselor utile, baze de date ştiinţifice etc.);
• Formator Programul Noul Angajat, Modulul Baze de date EBSCO.
• 2002 – 2005, bibliotecar, sala de lectură nr. 4, Serviciul Literatură în Limbi Străine;
• Coordonator Filiala Institutului Goethe, Bucureşti.
• Asistenţă utilizatorilor în utilizarea bazelor de date locale/internaţionale: SumarScanat, EBSCO etc.
• Promovarea revistelor bibliografice informative.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore, „Catalogare şi
Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova
2000 – Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea de Stat „A. Russo” Bălţi,
1996 – Liceul Teoretic „B. P. Haşdeu”, mun. Bălţi
1993 - Şcoala medie, s. Rădoaia, Sîngerei, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 10
Autor, material promoţionale articole ştiinţifice publicate în culegeri, studii, publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 12
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 27
DISTINCŢII
2013
yy Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru realizarea proiectului „Prin
blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2012
yy Diploma ABRM a fost acordată Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo”
deţinătoare a locului III în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări – 2012
” , pentru lucrarea: „Cercetări bibliometrice în anul 2011 : constatări calimetrice”
2012
yy Diploma ABRM a fost acordată Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo”
deţinătoare a locului III în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări –
2012” , pentru lucrarea: „Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: inovaţie şi informaţie”
2010
yy Diploma ABRM Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia celei de-a 65 aniversare de la fondare.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 5
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ELENA ŢURCAN
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
30 ianuarie
1966

2014 – prezent - bibliotecar, Sala de
împrumut nr. 3 Documente muzicale,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
yy Aplicarea managementului calităţii prin realizarea misiunii fundamentale a sălii de
împrumut Nr. 3 Documente muzicale de a răspunde nevoilor de studiu şi cercetare
ştiinţifică a utilizatorilor, educarea culturii informaţiei;
yy Realizarea programelor: „Zilele Bibliotecii şi Bibliotecarului”, „Zilele Tineretului şi
Studentului”, „Lunarul Ecologic”, „Zilele Proprietăţii Intelectuale”;
yy Planificarea, organizarea expoziţiilor informative şi tematice (tradiţionale, on-line) şi
prezintarea lor în faţa utilizatorilor, Formator al Clubului Cărţii;
yy Fişarea analitică a publicaţiilor periodice din gestiune;
yy Ţinerea evidenţei statistice în programul informatizat dedicat Statistica BŞ USARB a
utilizatorilor reali, a intrărilor şi împrumuturilor de documente;
yy Selectarea resurselor tematice de profil, linkurilor pentru plasare pe site, blog; actualizarea infomaţiilor pe PW a Bibliotecii http://libruniv.usb.md;
yy Participarea la activitatea ştiinţifică din Bibliotecă, perfectarea instrucţiunilor tehnologice, hărţilor-trasee, fişelor de post, elaborarea studiilor, articolelor, prezentarea
comunicărilor în cadrul reuniunilor profesionale, elaborarea ghidurilor, pliantelor
Oficiului.
yy Formarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, asistent universitar (din
1998-2007, 2013-) prin cumul la catedra Electronică şi Informatică, pentru promovarea Modulului Bazele Culturii Informaţionale a cursului universitar „Cataloagele
Clasice şi Electronic”, pentru cursul 1, „Sisteme informaţionale : structuri, servicii,
resurse. Structura sistemului instituţiilor informaţionale din Moldova. Biblioteci şi
organe de informare şi documentare. Legislaţia RM în informare, biblioteconomie,
documentare. Structuri şi instituţii informaţionale de peste hotare”, “Genuri de documente. Produse de informare modernă. Documente tradiţionale. Repere din istoria
cărţii naţionale şi universale. Documente electronice. Baze de date. Documente pe
suport multimedia”, pentru anul 3 şi 4 în cadrul cursului Bazele Culturii Informaţionale;
yy Membru al grupurilor de profil: Fişare analitică; Vedete de subiect; Cultura informaţiei; Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Facultatea; Retroconversie; Monitorizarea publicaţiilor periodice; Formare profesională.
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2013 – bibliotecar Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare, Indexare
2001 – 2013 Şef Oficiu Documente muzicale
yy Organizarea, administrarea, întreţinerea fondului disponibil: 51.000 colecţie de documente; Utilizarea sistemului de cataloage şi fişiere: Cataloage tradiţionale (alfabetic;
sistematic analitic sistematic) , catalogul electronic OPAC; baze de date, Internet.;
Utilizarea eficientă a aparatului informativ (surse de informare clasice şi moderne),
asigurînd servirea promptă şi exhaustivă a cititorilor BŞU;
yy Crearea Blogului Oficiul Documente Muzicale; Salonul muzical.
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programul „Noul Beneficiar” vizînd integrarea
studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar Responsabil de Relaiile cu Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală;
yy Membru al echipei privind redactarea vedetelor de subiect, Membrul comisiei de
audit intern al serviciilor BŞ;
yy Extinderea bazei de date locale prin redactarea datelor din retroconversia fondului
Oficiului Documente Muzicale şi barcodarea lui;
2000 - şef Secţie Servire
yy Elaborarea / Perfectarea / Organizarea asistenţei de specialitate, activităţii de gestionare a colecţiei (rapoarte de activitate, mape documentare, studii sociologice, ediţii
promoţionale).
1998 - 2000 - şef Oficiu Catalogare şi Clasificare
yy Testarea / Coordonarea acţiunilor de implementarea Soft-ul integrat de bibliotecă
TINLIB (1999 - 2009); Modulul Achiziţie, Modulul Catalogare, OPAC (versiunea
300). Elaborarea cursurilor pentru Bazele culturii informaţionale: „Алфавитный каталог”, „Систематический каталог”.
1993 - şef Oficiu Ediţii Muzicale şi Partituri
yy Începutul extinderii bazei de date locale prin retroconversia fondului Oficiului Documente Muzicale.
1990 - şef Oficiu Săli de lectură
yy Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
Oficiului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională; acţiuni de integrare a studenţilor anului 1 în spaţiile Bibliotecii..
1989 - bibliotecar superior, s. Comunicarea Colecţiilor, sl 1 - Ştiinţe Filologice.
1987 - bibliotecar, BŞ a Institutului Pedagogic „A. Russo”, or. Bălţi.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Cursul de specializare de scurtă durată în volum de 75 ore „Catalogare şi indexare” Universitatea de Stat din Moldova. Secţia formare continuă.
2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al
instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de
Stat din Moldova
2012 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Republicii Moldova,
Chişinău, gradul de calificare superior.
2008 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a BŞU de Stat „Alecu Rus147
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so” din Bălţi, confirmarea gradului de calificare unu.
2004 Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Republicii Moldova,
Chişinău, gradul de calificare unu.
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1983 – 1987 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat, Chişinău; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplomă nr. 615419 eliberată la 30 iunie 1987
1983 - Şcoala medie s. Baraboi, r. Donduşeni, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 60
Autor bibliografii, studii statistice, resurse electronice, ghiduri, articole ştiinţifice
apărute în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri,
studii, publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 19
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
PROIECTE
• PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
DISTINCŢII
2015
yy PREMIUL III. Secţiunea lucrări bibliografice. Categoria Biobibliografii. Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova. Concursul naţional „Cele mai reuşite lucrări
ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”. Dnei Elena
Ţurcan, Biblioteca Ştiinţifică pentru lucrarea Margarita Tetelea : In honorem: pia-
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nist, pedagog 2015
yy Diplomă USARB, Catedra de Educaţie Fizică. Se decernează Elena Ţurcan pentru
organizarea competiţiilor universitare la AMRESTLING.
2014
yy Diploma de gradul I a Senatului USARB la Concursul Lucrărilor Ştiinţifice pentru
2014 grupului de autori Elena Ţurcan, Ariadna Mustaţă, Elena Harconiţa, G. Mostovic, L. Mihaluţă, A. Nagherneac, V. Topalo, Elena Stratan, Silvia Ciobanu pentru
lucrarea Margarita Tetelea : In Honorem. 18 dec. 2014
2013
yy Diploma Oficiului Documente Muzicale ( E. Ţurcan, A. Musteaţă) pentru locul III
în cadrul concursului Cea mai bine organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
yy Diploma grupului de lucru : E. Harconiţa, E. Stratan, E. Ţurcan, T. Prian pentru
sintetizarea / cumularea rapoartelor statistice a bibliotecilor şcolare din RM pe anul
2012 şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
yy Diploma grupului de lucru : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, E. Ţurcan, T.
Prian pentru iniţierea şi elaborarea Bazei de date BIN a ABRM şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului
yy Diploma grupului de lucru : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, A. Cucu, G. Palii,
M. Magher, G. Belcovschi, A. Purici, A. Antonova, A. Hăbăşescu, V. Vacarciuc, M.
Postolati, E. Ţurcan, A. Musteaţă, L. Ababii, G. Cazacu, L. Melnic, M. Iulic pentru
realizarea proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Uilei Bibliotecarului
yy Diploma grupului de lucru : V. Topalo, E. Scurtu, A. Cucu, L. Răileanu, E. Ţurcan,
G. Belcovshi, A. Lîsii, L. Iavorschi pentru iniţierea / promovarea Zilelor Bibliografiei în subdiviziuni cu prilejul Zilei Bibliotecarului
yy Scrisoare de mulţumire din partea Centrului de promovare a culturii „Urania” din mun.
Bălţi şi a Catedrei de Arte şi Educaţie Artistică, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Arte pentru colaborare şi organizarea manifestărilor pe parcursul anului 2012
2012
yy PREMIUL MARE în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării”, ediţia a XXI-a, 2011 :
yy Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 20052010 / 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.
yy PREMIUL I. Secţiunea Biblioteconomie. Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan,... E.
Ţurcan,... ; desing/cop/machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a
Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 54 p. – (Colecţia „Profesionalizare").
- ISBN 978-9975-50-072-2.
yy PREMIUL SPECIAL pentru design Expoziţii tematice on-line /alcăt.: Silvia Cio149
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banu, Valentina Topalo, Tatiana Prian,... E. Ţurcan ; red. resp.: Elena Harconiţa.
– Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard.- Bălţi : Univ. de Stat „A.
Russo” din Bălţi, 2011. – 1 CD-rom : sd., col., în container, 13 x 13 cm.- ISBN 9789975-50-074-6.
2012
yy Diploma grupului de autori : E. Ţurcan, A. Musteaţă pentru locul II în cadrul concursului Cel mai eficient/relevant autor de expoziţii tematice on-line şi cu prilejul
Zilei Bibliotecarului.
2011
yy Diploma de menţiune a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM pentru fidelitate profesiei,
activitate de aleasă dăruire, desfăşurată de-a lungul anilor, conferind prestanţă, prestigiu şi nobleţe muncii în bibliotecă
yy Diplomă de Excelenţă, Locul I pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis
ca o nouă normă în învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului Deschis
2011 (24-30 octombrie 2011).
yy PREMIUL MARE în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării”, ediţia a XX-a, 2010 pentru
setul de lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifce a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
2010
yy Diploma pentru promovarea exemplară a resurselor informaţionale şi prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice.
2009
yy Diploma Universităţii de Stat „A. Russo” pentru participări la activităţi active sportive de masă din cadrul Universităţii.
2006
yy Diplomă pentru excelenta organizare a activităţii, menite să amplifice şi să faciliteze
accesul la informaţie, idei şi cunoştinţe cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la fondare
a Oficiului Documente Muzicale
2005
yy Mulţumiri, diplome de onoare din partea Rectoratului şi Administraţiei Bibliotecii
pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI
yy Membru al ABRM
yy Asociaţia Obştească Clubul Sportiv „Arte marţiale”
REFERINŢE – 22
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INFORMARE ŞI CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ
(Informare şi cercetare bibliografică, Sala de lectură nr. 7
Achiziţii recente. Referinţe bibliografice, Sala de Cataloage)
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Crearea bazelor de date bibliografice: Catalogul electronic: descrieri analitice, Universitaria, Biblioteca în presă, Fişierul de Autoritate: vedete de subiect, autori persoane fizice (cadre didactice, bibliotecari).
yy Valorificarea surselor de informare noi: expoziţii şi prezentări bibliografice (lunar) în
cadrul Zilelor Informării: pentru profesori (Zilele Catedrei), pentru studenţi, pentru
personalul Bibliotecii (Ora Bibliografică).
yy Organizarea expoziţiilor on-line pe site-ul Bibliotecii: Achiziţii noi în colecţia Bibliotecii (din cele mai valoroase achiziţii, perfectarea notiţei bibliografice şi a adnotărilor), Lucrările cadrelor didactice USARB.
yy Elaborarea şi editarea lucrărilor bibliografice în colecţiile: Personalităţi universitare bălţene,
Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Doctor Honoris Cauza, Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, Vestigia Semper Adora; IN
HONOREM, Cultura Informaţiei; Profesionalizare, Resurse electronice.
yy Realizarea cercetărilor bibliografice la cerere, asigurarea transferului de informaţii şi referinţe prin e-mail personal conducerii în regim SDC (servirea diferenţiată a Conducerii) şi
profesorilor în regim DSI ( difuzarea selectivă a informaţiilor) inclusiv on-line.
yy Consultaţii individuale în vederea prezentării bibliografiilor la teze de curs, de licenţă, de masterat, de doctorat.
yy Exercitarea funcţiei de Agenţie bibliografică universitară, atribuirea indicelui CZU
lucrărilor de masterat şi doctorat.
yy Colaborarea cu Camera Naţională a Cărţii din Moldova în vederea obţinerii CIP-ului pentru
lucrările editate la tipografia Presa Universitară bălţeană şi Editura Bibliotecii Ştiinţifice.
yy Promovarea Lunarului În ajutorul cercetătorului: standarde de descriere bibliografică, pentru prezentarea referinţelor bibliografice, inclusiv electronice; citări şi trimiteri, modele bibliografii; elaborarea/actualizarea materialelor promoţionale.
yy Organizarea / dezvoltarea şi asigurarea accesului direct la colecţia de referinţe: dicţionare,
enciclopedii, bibliografii, precum şi la sursele terţiare - cataloagele tradiţionale (alfabetic,
sistematic CZU, BBK, analitic sistematic CZU) şi catalogul electronic.
yy Acces Internet, baze de date EBSCO, MoldLex, SumarScanat.
yy Ghidarea utilizatorilor în căutarea, selectarea şi regăsirea informaţiei.
yy Realizarea relaţiei directe cu utilizatorii Bibliotecii; informaţii factografice, bibliografice.
yy Tipărirea buletinelor de cerere şi a listelor tematice direct din OPAC la comanda utilizatorilor.
yy Imprimări din baze de date, Internet.
yy Întreţinerea serviciului electronic Întreabă bibliotecarul pe site-ul Bibliotecii.
yy Valorificarea colecţiei de referinţe prin expoziţii, materiale promoţionale.
yy Cercetarea bibliografică a publicaţiilor periodice pentru fişarea analitică.
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ANA NAGHERNEAC

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
25 octombrie
1963

2014 – prezent – Şef Serviciu Informare şi
cercetare bibliografică. Referinţe bibliografice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi.
yy Acoperirea informaţională a domeniilor de cercetare ştiinţifică (în regim DSI, SDC)
prin consultarea surselor bibliografice tradiţionale; achiziţiilor recente; Cercetări bibliografice în INTERNET, Baze de date;
yy Contribuţii la completarea DOU (Depozitul Obligatoriu Universitaria) privind articolele profesorilor incluse în culegeri care nu fac parte din colecţia Bibliotecii, înregistrarea fulltextelor (scanate) în modulul programului integrat de bibliotecă, soft-ul
TINLIB, atribuindu-i sigla A (arhivat);
yy Participare la procesul de elaborare, completare/redactare a fişierului de autoritate
Cadre didactice; Bibliotecari, Vedete de subiect;
yy Formarea culturii informaţiei a studenţilor; asistent universitar prin cumul pentru
predarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, tema: Aspecte informativ bibliografice
ale studiului ştiinţific (2003-2015);
yy Atribuirea indicelor CZU, la tezele de licenţă/master/doctor; Oferirea consultaţiilor
individuale şi de grup în vederea prezentării referinţelor bibliografice (conform standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea
referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare) la tezele de an /licenţă /
master/doctor;
yy Formator naţional, Filiala ABRM Bălţi, Programul de formare continuă a personalului BŞ
USARB, Şcoala Noului angajat; Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB al
colegiului de redacţie al revistei Confluenţe Bibliologice, Clubului BiblioSpiritus (2004-).
yy 2005-2014 bibliotecar principal Serviciul documentare informare bibliografică.
yy Cercetare bibliografică. Elaborarea bibliografiilor şi biobibliografiilor, anuare, cataloage, contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor USARB în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, Vestigia semper
adora, Doctori Honoris Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene,
Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni.
yy Extinderea bazei de date analitice prin fişarea informaţiilor din domeniile: pedagogie, psihologie, filologie.
2000-2005 bibliotecar principal, Secţia ştiinţifico-bibliografică
yy Servicii de asistenţă/consultanţă pentru toate categoriile de utilizatori privind aplicarea aparatului informativ şi de referinţă; Familiarizarea/ghidarea utilizatorilor cu
metodele de cercetare bibliografică;
yy Participare la organizarea şi desfăşurarea jocului „Informina”,(concurs de apreciere a
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cunoştinţelor studenţilor din anul I, asimilate în cadrul orelor de Bibliologie şi ştiinţa
informării).
yy Organizarea/prezentarea expoziţiilor informative şi tematice în faţa utilizatorilor.
Elaborarea bibliografiei locale, completînd bazele de date respective cu informaţie
curentă (Lucrările profesorilor şi colaboratorilor).
yy 1995-2000 şef Serviciu literatură ştiinţifică, beletristică, didactică, ediţii muzicale şi
partituri
yy Realizarea tranzacţiilor de împrumut de la biblioteci din ţară şi din străinătate (prin
Împrumutul Interbibliotecar) la solicitarea cercetătorilor universitari;
yy Cooperarea cu cadrele didactice, beneficiari în vederea completării fondurilor de
carte cu documentele necesare procesului de instruire;
1991-1995 şef serviciu Literatură naţională
yy Participarea la constituirea colecţiei de carte naţională
1989-1991 Bibliotecar superior, sala de împrumut nr. 1.
yy Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cititorilor comunităţii universitare, dirijarea lecturii;
yy Promovarea revistelor bibliografice tematice în grupele studenţeşti;
1986-1989 Bibliotecar sala de lectură Filologie
yy Formarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, ghidarea informaţională şi
documentară.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Sesiune de training în vederea implementării modului Catalogare Aleph în bibliotecile universitare din Republica Moldova, Proiectul Tempus Servicii informaţionale
Moderne p/u studii de calitate
2015 - Cursurile de formare profesională de scurtă durată „Modulul: „Clasificare. Indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al
instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de
Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
2006-2010, 2012 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/
confirmarea gradului de calificare întîi, superior, Ministerul Culturii al RM.
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1981 – 1986, Filolog, învăţător Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat din
Moldova 1971 - 1981 - Şcoala medie, or. Iargara, Leova, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 80
PREZENTĂRI - 25
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 70
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DISTINCŢII
2015
yy Diplome de gradul I; III, în cadrul Concursul Lucrărilor Științifice pentru anul 2014,
Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB pentru lucrările: Margarita Tetelea: In Honorem; „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”,
conf. şt. intern. (2014; Bălţi)
2014
yy Diploma Ministerului Educaţiei pentru performanţe deosebite în activitatea profesională,
contribuţie substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură, merite
deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2013
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) pentru iniţierea/promovarea Zilelor
Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului:
2011
yy Premiul MARE pentru setul de lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea
BŞU „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în
cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM
2011 - 2003
yy Deţinătoare a Premiilor de gradul I, II, III „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei
Bibliotecarilor din RM
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Pentru promovarea patrimoniului ştiinţific universitar prin elaborarea lucrărilor bibliografice şi cu
prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice
2009
yy Diplomă de excelenţă Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2008”
Pentru merite notorii în activitatea informaţional-bibliotecară, promovarea imaginii
bibliotecarului în comunitate şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci
2008, 2007, 2006
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă în munca de bibliotecar;
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Pentru performanţe profesionale şi contribuţii
remarcabile în susţinerea activităţii ABRM
2007
yy Diploma Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi a Bibliotecii Ştiinţifice Pentru promovarea imaginii Bibliotecii şi a Bibliotecarului prin elaborarea publicaţiilor
ştiinţifice şi bibliografice premiate la Concursul Naţional Anul Bibliologic;
2005
yy Diploma Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi a Bibliotecii Ştiinţifice Pentru înalt profesionalism, pasiune, perseverenţă, consecvenţă şi calitate în activitatea
bibliotecară; Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine,
perseverenţă, disciplină şi fidelitate
yy Diplomă ABRM Bibliotecii Ştiinţifice universitare pentru conferirea Premiului Mare
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în cadrul Concursului Naţional Cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei,
informării şi documentării ediţia a XV-a
1999
yy Diploma şi mulţumiri din partea Rectoratului, Direcţiei pentru entuziasm şi profesionalism în formarea calitativă a viitorilor specialişti
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 30

ELENA SCURTU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
2 septembrie
1944

2014 – prezent - bibliotecar, Serviciul
Informare, Cercetare bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

yy Contribuie la acoperirea informaţională a domeniilor de cercetare ştiinţifică (în regim
DSI, SDC) prin consultarea surselor bibliografice tradiţionale, achiziţiilor recente,
cercetărilor bibliografice în INTERNET, Bazelor de date;
yy Realizează cercetării ştiinţifico-bibliografice, bibliometriсe, este autor/coautor de bibliografii şi biobibliografii, ghiduri, articole, comunicări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
yy Participă la procesul de elaborare, completare/redactare a fişierului de autoritate
Cadre didactice; Bibliotecari, Vedete de subiect;
yy Contribuie la formarea culturii informaţiei a utilizatorilor prin promovarea excursiilor, activităţilor de grup (Lunarul licenţiatului şi masterandului, Zilelor catedrei ...);
yy Este formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞ USARB,
Şcolii Noului angajat;
yy Atribuie indicele CZU tezelor de master/doctor/, articolelor, comunicărilor ; Oferă
consultaţii individuale şi de grup în vederea prezentării referinţelor bibliografice
(conform standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (ISO
690:2012, IDT);
yy Participă la crearea/extinderea bazei de date analitice prin descrierea analitică a publicaţiilor în serie, culegerilor din domeniul economiei;
yy Elaborează bibliografii tematice şi personalizate la solicitarea utilizatorilor;
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yy Contribuie la perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare
a activităţii serviciului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională
(concepte, hărţi, trasee) fişe de post materiale, promoţionale.
2005 - 2014, şef serviciu Documentare şi Informare Bibliografică
yy Asistent universitar prin cumul la catedra Electronică şi Informatică pentru promovarea cursului „Bazele Culturii informaţiei” (2003-2011), lector superior prin
cumul la catedra Literatură Română şi Universală pentru promovarea disciplinelor
Introducere în biblioteconomie şi Ştiinţa Informării şi Servicii de referinţe pentru
studenţii de la specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Arhivistică
(2009).
yy Coautor al manualului Bazele Culturii informaţiei (temele : Apecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific; Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare);
yy Elaborează programe şi cursuri universitare Introducere în biblioteconomie, Ştiinţa
Informării şi Servicii de referinţe;
yy Iniţiază/promovează servicii moderne de informare bibliografică pe siteul Bibliotecii, e-Achiziţii recente cu prezentări selective, adnotări de documente, e-resurse; feedback, Pagina CERCETĂTORULUI, fişa DSI (Diseminarea selectivă a informaţiei)
yy Implicare în programe bibliotecare: Bibliotecar de referinţă în cadrul echipei Promotorii Cărţii privind promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor recente pentru
bibliotecari, profesori şi studenţi;
yy Efectuează cercetări bibliografice. Elaborează bibliografii şi biobibliografii, anuare,
cataloage… Bibliografiază contribuţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor USARB în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB,
Vestigia semper adora, Doctori Honoris Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Promotori ai culturiii.
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞU; Membru al Clubului
„BiblioSpiritus”.
1970-2004, şef secţie Ştiinţifico-bibliografică, coordonator al cursului „Bazele Culturii informaţionale” (1975 – 2003).
yy Asigură cu informaţie temele de cercetare ştiinţifică a profesorilor (tematica filologie, pedagogie, filologie) în regin DSI;
yy Organizează activităţi de informare în grup: Zilele catedrei, Zilele bibliografiei, Săptămîna licenţiatului;
yy Participă la organizarea şi desfăşurarea jocului „Informina”, concurs de apreciere a
cunoştinţelor studenţilor din anul I, asimilate în cadrul orelor de Bibliologie şi ştiinţa
informării;
yy Organizarea/prezentarea expoziţiilor informative şi tematice.
1968 - 1970 - bibliograf
yy Oferă servicii de asistenţă/consultanţă pentru toate categoriile de utilizatori privind
aplicarea aparatului informativ şi de referinţă;
yy Realizează referinţe bibliografice (tematice, de precizare a datelor bibliografice, factografice) la cerere, utilizînd sursele de informare clasice.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confir158
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marea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1993 - Stagiu de documentare pentru bibliotecarii din Republica Moldova, Iaşi, România
1980 - stagiere în Rusia: servicii informaţionale.
1972 - 1976 - Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie (Institutul de Cultură din
Moscova);
1961 – 1966 - Facultatea de Filologie (IPSB);
1961 - Şcoala medie din s. Ţaul, Donduşeni, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 130
Autor, coautor, bibliografii, biobibliografii, dicţionare, anuare, resurse electronice,
ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate publicate în culegeri,
studii publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 30
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
CONFERINŢE, SEMINARII - 80
A participat la 80 de reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale (conferinţe,
congrese, mese rotunde, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.)
DISTINCŢII
2013
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) pentru iniţierea/promovarea Zilelor
Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului:
2011
yy Premiul MARE pentru setul de lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea
BŞU „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în
cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM
2011 - 2003
yy Deţinătoare a Premiilor de gradul I, II, III „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei
Bibliotecarilor din RM
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Pentru promovarea patrimoniului ştiinţific universitar prin elaborarea lucrărilor bibliografice
şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice
2009, 2006, 2005, 2004, 1999
yy Diplome ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă în munca de bibliotecar; Cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM;
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2008, 2007, 2005
yy Diplome din partea rectoratului USB şi a Bibliotecii Ştiinţifice pentru profesionalism,
consecvenţă şi calitate în cercetarea bibliografică, formarea culturii informaţionale a
studenţilor şi promovarea imaginii fidele a Universităţii şi Bibliotecii Ştiinţifice.
2004
yy Premiul Mare Profesional Cel mai bun bibliotecar al anului 2003.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 30

TATIANA POGREBNEAC
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
30 aprilie
1982

2013 – prezent - bibliotecar, Serviciul
Informare şi cercetare bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
yy Contribuţii la organizarea/promovarea expoziţiilor informative: Achiziţii recente;
yy Participare la informarea personală a cercetătorilor în regim DSI (Diseminarea Selectivă a Informaţiei);
yy Contribuţii la elaborarea bibliografiilor (adnotări ale cărţilor rare în limba engleză),
Realizarea cererilor de informare;
yy Efectuarea cercetărilor bibliografice în regim SDC (servirea diferenţiată a conducerii) expedierea prin e-mail managerilor USARB; Consultaţii CZU;
yy Descrierea analitică a revistelor şi culegerilor în limbile engleză şi franceză.
yy Membru al Clubului „BiblioSpiritus”
2011 – 2013 bibliotecar, grad de calificare II, sala de împrumut nr. 4, Oficiul Documente în Limbi Străine;
yy Contribuţii la realizarea Programului „Noul Utilizator”, Bibliotecar-Responsabil de
Relaţiile cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Responsabilă de coordonarea
utilizării bazei de date internaţionale EBSCOhost. Selectarea/descărcarea resurselor
tematice Web pe domeniile de profil în sprijinul utilizatorului.
2006 - 2008 bibliotecar, sala de împrumut nr. 1 „Documente ştiinţifice/beletristică”,
Serviciul Comunicarea Colecţiilor;
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yy Servirea utilizatorilor în regim informatizat, înregistrarea/reînregistrarea utilizatorilor în baza de date „Utilizatorul”, Modulul Circulaţie; ţinerea evidenţei statistice
a utilizatorilor reali, a întrărilor şi împrumutului documentelor în regim electronic.
Organizarea expoziţiilor tematice de cărti.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2001-2006 - Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
1997-2001 Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi.
1988-1997 Gimnaziul „Mihai Eminescu”, Bălţi
1989-1996 Şcoala de Arte „Ciprian Porumbescu”, Bălţi
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 2
Autor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice, articole
ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 4
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 45
AFILIERI - Membru al ABRM
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MARIA FOTESCU
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
9 iulie
1946

2011 – prezent - bibliotecar, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică. Referinţe
bibliografice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

yy Acoperirea informaţională a domeniilor de cercetare ştiinţifică (în regim DSI) prin
consultarea surselor bibliografice tradiţionale, achiziţiilor recente, cercetărilor bibliografice în INTERNET, Bazelor de date;
yy Realizează cercetării ştiinţifico-bibliografice, bibliometriсe, autor/coautor de bibliografii şi biobibliografii, articole, comunicări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării;
yy Participă la procesul de elaborare, completare/redactare a fişierului de autoritate Cadre didactice; Bibliotecari, Vedete de subiect;
yy Formarea culturii informaţiei a utilizatorilor prin promovarea activităţilor de grup
(Lunarul licenţiatului/ masterandului, Zilelor catedrei)
yy Atribuie indicele CZU tezelor de master/doctor/, articolelor, comunicărilor ; Oferă consultaţii individuale şi de grup în vederea prezentării referinţelor bibliografice (conform
standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea
referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (ISO 690:2012, IDT);
yy Participă la crearea/extinderea bazei de date analitice, descrierea analitică a publicaţiilor în serie, culegerilor din domeniul economiei;
yy Elaborează bibliografii tematice şi personalizate la solicitarea utilizatorilor;
yy Asigură acoperirea informaţională a temelor de cercetare ştiinţifică în regim DSI, a
procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice;
yy Efectuează cercetări bibliografice. Elaborează bibliografii şi biobibliografii, anuare,
cataloage… în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB,
Vestigia semper adora, Doctori Honoris Causa, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Promotori ai culturii;
yy Este formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞ USARB.
yy Membru al Clubului „BiblioSpiritus”
1995-2011 – bibliograf principal
yy Oferă servicii de asistenţă/consultanţă pentru toate categoriile de utilizatori privind
aplicarea aparatului informativ şi de referinţă;
yy Asigură cu informaţie temele de cercetare ale profesorilor ştiinţifică în regim DSI
(tematica: tehnică şi tehnologii, pedagogie, psihologie);
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1985-1995 - bibliograf superior
yy Participă la promovarea cursului „Bazele culturii informaţionale” pentru studenţii
an. I-II;
yy Participă la organizarea şi desfăşurarea jocului „Informina”, concurs de apreciere a
cunoştinţelor studenţilor din anul I, asimilate în cadrul orelor de Bibliologie şi ştiinţa
informării;
yy Contribuie la extinderea bazei de date analitice prin fişarea informaţiilor din domeniile: Ştiinţe reale; Ştiinţe aplicate: Medicină; Tehnică; Fişierului etnografic;
yy Promovează revista Achiziţiilor noi în grupe, profesorilor de la catedre, lucrătorilor
bibliotecii;
1973-1985 - bibliograf
yy Asigură cu informaţie temele de cercetare ştiinţifică a profesorilor (tematica ştiinţe
reale, pedagogie) în regin DSI;
yy Organizează activităţi de informare în grup : Zilele catedrei, Zilele bibliografiei;
yy Elaborează bibliografii;
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare I, Ministerul Culturii al RM.
1979 – stagiere în Ukraina, Kiev : Resurse informaţionale
1964 – 1968 - Facultatea de Fizică şi Matematică (IPSB)
1964 - Şcoala medie din or. Vertiujeni, raionul Soroca, Republica Moldova
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 43
Autor, coautor, bibliografii, biobibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate publicate în culegeri,
studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 7
Comunicări ştiinţifice la manifestări în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 45
DISTINCŢII
2011
yy Premiul MARE pentru setul de lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea
BŞU „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în
cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din RM
163

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
yy Deţinătoare a Premiilor de gradul I, II, III „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” în cadrul Concursului Naţional al Asociaţiei Bibliotecarilor din
RM
2010
yy Diploma Rectorului Universităţii cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice a a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2008
yy Diploma Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
deţinătoare a Premiului special pentru originalitate lucrarea Deţinători ai titlului de
„Doctor Honoris Causa”. Membri de onoare ai Senatului în cadrul Concursului naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării, ediţia a
XVIII-a, 2008
2007
yy Diplomă pentru Promovarea imaginii Bibliotecii şi Bibliotecarului prin elaborarea
publicaţiilor ştiinţifice şi bibliografice premiate la Concursul Naţional Anul Bibliologic, 5 octombrie 2007
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi pentru Contribuţii remarcabile în susţinerea activităţii ABRM şi organizarea cu success a conferinţei anuale ABRM 2007
2005
yy Diplomă Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova pentru înalt profesionalism, pasiune, perseverenţă, consecvenţă şi calitate în activitatea
bibliotecară, 4 noiembrie 2005
2002
yy Diplomă pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ
de răspundere, perseverenţă, disciplină şi fidelitate
yy Diploma Universităţii de Stat „Alecu Russo” din pentru promovarea patrimoniului
ştiinţific universitar prin elaborarea lucrărilor bibliografice şi cu prilejul aniversării a
65-a de la fondarea
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 10

164

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
NATALIA CULICOV
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
12 noiembrie
1977

2013 – prezent - şef oficiu Referinţe bibliografice, Serviciul Informare şi cercetare
bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Organizarea, administrarea aparatului informativ: fondul de referinţă (enciclopedii,
dicţionare, bibliografii);
Servicii de asistenţă/consultanţă pentru utilizatori privind utilizarea aparatului de referinţă.
Familiarizarea cu metodele de cercetare bibliografică. Satisfacerea cererilor de informare, oferirea referinţelor bibliografice (tematice, de concretizare, de adresă, factografice).
Elaborarea planurilor, rapoartelor anuale privind activitatea oficiului.
Perfectarea şi actualizarea instrucţiunilor tehnologice de reglementare a activităţii
oficiului, proceselor infodocumentare şi de asistenţă informaţională (concepte, hărţi,
trasee).
Elaborarea/actualizarea materialelor promoţionale, ghidurilor oficiului;
Elaborarea bibliografiei anuale Biblioteca şi bibliotecarul în presă şi on-line.
Colaborarea la alcătuirea Anuarului Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor
Membru al grupurilor de lucru „Descrierea analitică”, „Redactarea Fişierului de
autoritate Vedete de Subiect”, „Cultura informaţiei”, Membru al grupului de gestionare/actualizare a siteului Bibliotecii, rubricile: e-resurse; feedback, Pagina utilizatorului.
Coautor la elaborarea programului „Întreabă bibliotecarul” pe site-ul Bibliotecii
http://libruniv@usb.md. Consultaţii şi servicii în regim on-line Întreabă@bibliotecarul pe siteul Bibliotecii;
Crearea/extinderea bazei de date analitice prin descrierea publicaţiile periodice pe
diverse domenii.
Redactarea fişierelor de autoritate Vedete de subiect;
Formarea culturii informaţiei a studenţilor, asistent universitar prin cumul la USARB,
pentru promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, tema Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare. Coautor al manualului Bazele
Culturii informaţiei (capitolul 3: Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare)
Implicaţii în programele bibliotecare: Bibliotecar de referinţă în cadrul echipei Pro165
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motorii Cărţii privind promovarea revistelor bibliografice ale achiziţiilor noi pentru
bibliotecari, profesori şi studenţi
2005 - 2013, şef serviciu Referinţe Bibliografice.
yy Responsabilă de funcţionarea Centrului de Cultură a Informaţiei.
yy Formator în cadrul Programului de formare profesională continuă a personalului BŞ
USARB, Şcolii Noului angajat.
yy Implicaţii în programele bibliotecare Programului „Noul Utilizator” vizînd integrarea studenţilor în comunitatea utilizatorilor; Programul aplicativ Permis: implicarea
în perfectarea Permiselor de intrare cu cod de bare, convertirea bazei universitare
Admiterea: integrînd în baza de date „Cititorul”, datele de referinţe privind studenţii
din anul I, implicare în elaborarea permiselor laminate cu barcod, aplicînd fotografiile, adunînd semnăturile utilizatorilor.
yy Autor de articole, ghiduri metodice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
yy Participarea la testarea programelor bibliotecare (soft-uri, baze de date).
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞ USARB.
2002 – 2005, bibliotecar categoria I, sala împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice/Beletristică.
 Bibliotecar Responsabil de Relaţiile cu Facultatea în cadrul Programului „Noul Utilizator”; acţiuni de integrare a studenţilor anului 1 în spaţiile Bibliotecii;
 Promovarea acţiunilor în cadrul parteneriatului „Bibliotecă-Facultate-Catedră-Cadru-didactic-student/elev;
 Participarea la organizarea activităţilor ştiinţifice de promovare a Bibliotecii şi a serviciilor oferite Zilele Bibliotecii la Facultăţi, Zilele Informării, Cultura informaţională a utilizatorilor USARB.
2001 – 2002, bibliotecar categoria II, Serviciul Organizarea şi Conservarea colecţiilor.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare II, Ministerul Culturii al RM.
2010 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare I, Ministerul Culturii al RM.
2012 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de
calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore
„Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Secţia de Formare Continuă
a Universităţii de Stat din Moldova
01.02.2011 – 25.05.2011 - Curs de formare Engleza pentru începători (Nivel A1), în
volum de 60 de ore
1995 – 2000 – Învăţător la clasele primare şi psiholog şcolar, Universitatea de Stat, “Alecu Russo” din Bălţi; Facultatea de Pedagogie şi Psihologie.
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1984 – 1995 - Şcoala medie din s. Oxentea, r. Dubăsari, Republica Moldova.
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 48
Autor, tehno-redactor: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse
electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de
specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.
slideshare.net
PREZENTĂRI - 15
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
DISTINCŢII
2012
yy Diplomă de Excelenţă în cadrul Concursului Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al
anului 2011”, 23 aprilie 2012, ediţia a XXI-a, pentru iniţiativă şi creativitate, activitate informaţional-bibliografică prodigioasă, contribuţii la formarea/promovarea
imaginii pozitive a Bibliotecarului şi a Bibliotecii în comunitate;
2011
yy Diploma de la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, pentru înaltă măiestrie
profesională, merite deosebite la sporirea calităţii procesului educaţional şi educarea
tinerei generaţii, activitatea prodigioasă în domeniul biblioteconomiei, devotament în
promovarea valorilor general-umane şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului;
2010
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu
ocazia celei de-a 65 aniversare de la fondare bibliotecarilor;
2005
yy Diploma din partea Rectorului Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi
fidelitate.
AFILIERI - (2001 – prezent) membru al ABRM
REFERINŢE - 30
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TAISIA ACULOVA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
7 mai
1967

2013 – prezent - bibliograf principal,
oficiul Referinţe bibliografice, Serviciul Informare şi cercetare bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
•

Implicaţii în programe bibliotecare: Noul utilizator; Promotorii cărţii (promovarea
revistelor bibliografice ale achiziţiilor noi din domeniile ştiinţe exacte şi naturale,
informatică, ştiinţe tehnice şi literaturii în limba ucraineană în Bibliotecăşi catedrele
universitare), BiblioFolder.

•

Formarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, asistent universitar prin
cumul la catedra Electronicăşi Informatică, pentru promovarea Modulului Bazele
Culturii Informaţiei a cursului universitar TIC;

•

Ghidarea (descrierea analitică, construirea vedetelor de subiect) şi supervizarea
articolelor descrise de către bibliotecarii avizaţi;

•

Consultaţii de specialitate pentru căutarea în cataloage, baze de date şi Internet;

•

Redactarea fişierelor de autoritate Vedete de subiect, Autori;

•

Responsabilă pentru calitatea redactărilor efectuate în baza de date analitice a
catalogului electronic (OPAC);

•

Organizarea, administrarea, întreţinerea aparatului informativ disponibil: fondul
de referinţă: Colecţie de documente secundare şi terţiare (enciclopedii, dicţionare,
bibliografii); catalogul electronic OPAC;

•

Acordarea serviciilor de asistenţă/consultanţă/orientare pentru utilizatori privind
utilizarea aparatului de referinţă tradiţional şi moderne în Bibliotecăşi serviciu;

•

Oferirea referinţelor bibliografice (tematice, de precizare a datelor bibliografice,
factografice) la cerere, utilizînd sursele de informare clasice şi moderne (on-line)

•

Oferirea listelor tematice din OPAC

•

Participare la crearea/dezvoltarea bazei de date analitice. Descrierea analitică a
publicaţiilor periodice şi culegerilor pe diverse domenii;

•

Completarea bazei de date analitice cu fişierul referinţelor complexe. Organizarea
păstrării/ arhivării referinţelor executate;

2007 - 2013, bibliotecar-bibliograf Serviciul Referinţe bibliografice.
2005-2007 - redactor baze de date Serviciul Referinţe bibliografice
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2004-2005 – bibliotecar principal în Serviciu de dezvoltare a colecţiilor
•

Studierea surselelor bibliografice (planuri editoriale, cataloagele editurilor,
bibliografia lucrărilor în curs de apariţie, noutăţi editoriale din reviste şi ziare) pentru
determinarea comenzilor.

•

Informarea personalului de specialitate, cadrelor didactice despre planurile editoriale,
în vederea efectuării comenzilor preliminare;

•

Prelucrarea tehnică a documentelor bibliotecare (ştampilarea, fişa de restituire,
buzunăraş, preţ, barcod.);

1995-2004 – Şef Sala de lectură Pedagogie şi Psihologie, Ştiinţe exacte şi naturale.
Bibliotecar superior
•

Completarea colecţiei sălii cu documente după profil;

•

Organizarea expoziţiilor tematice şi informative;

•

Oferirea serviciilor informaţional-consultative;

•

Organizarea Zilelor Facultăţilor (ştiinţe ale naturii şi agroecologie; tehnică, fizică,
matematică şi informatică);

1989-1995 - bibliotecar
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată
„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de
Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2000–2001 – Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1984–1989 - Bibliotecar-bibliograf, Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie de la
Universitatea de Stat din Moldova
1984 - Şcoala medie, or. Căuşeni, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 10
Autor: bibliografii, ghiduri, articole apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate
în culegeri, publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 11
Comunicări la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
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REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
DISTINCŢII
2015
• Diplomă de la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru performanţe
deosebite în activitatea profesională, promovarea şi diversificarea activităţilor cu
publicul, contribuţiesubstanţială la implimentarea serviciilor inovative bazate
pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului;
• Concursul naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2014”, categoria Biblioteci
universitare
2014
• Diploma ABRM pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare,
promovarea imaginii bibliotecii
2010
• Diploma ABRM pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii
2005
• Premiul I ABRM pentru Bibliografia Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii
Filologie (1945-2005)
• Diploma rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 7
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CERCETARE. ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE
(Centrul Biblioteconomic)
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Ghidare şi asistenţă de specialitate a bibliotecarilor, inclusiv din bibliotecile patronate ale colegiilor şi bibliotecilor şcolare din nordul Moldovei.
yy Planificarea / monitorizarea Programului de cercetare biblioteconomică.
yy Contribuţii în actualizarea / promovarea Cadrului de reglementare al Bibliotecii.
yy Coordonarea acţiunilor de instruire în cadrul Programului de formare profesională
continuă, Şcoala Noului Angajat, alinierea la cerinţe europene.
yy Dezvoltarea şi comunicarea colecţiei de specialitate (manuale, standarde, programe /
rapoarte de activitate, mape documentare, studii sociologice, publicaţii în serie etc.)
yy Informarea pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice USARB http://libruniv.usarb.md/ despre
structura, activităţile şi evenimentele Bibliotecii.
yy Realizarea funcţiilor de Centru Biblioteconomic în bibliotecile instituţiilor de învăţămînt preuniversitar: Colegiul Pedagogic din Soroca şi Lipcani; bibliotecile şcolare
din Nordul Republicii Moldova (15 raioane, inclusiv mun. Bălţi).
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ELENA STRATAN
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
21 iulie
1957

2003 - prezent, şef serviciu Cercetare.
Asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi.

yy Organizarea asistenţei de specialitate în susținerea /aplicarea programelor infobibliotecare şi dedicate, implementarea serviciilor moderne, prestarea serviciilor consultative, activităţi de gestionare a Colecţiei biblioteconomice.
yy Coordonarea Programului de formare profesională continua şi a Şcolii Noului Angajat, conceput pe instruirea modulară (Informare, Tehnologii, Comunicare, Management) conform cerinţelor Euroreferenţialului.
yy Asigurarea dezvoltării cadrului tehnologic, elaborarea / realizarea şi actualizarea
proceselor tehnologice în bibliotecă.
yy Aplicarea serviciilor Web 2.0, Biblioteca 2.0, crearea / gestionarea primei platforme
de blog în anul 2010; în 2013 blogurile: „Biblioteca Ştiinţifică universitară în dialog
cu utilizatorii”, „Profesional”
yy Înregistrarea/administrarea profilului Bibliotecii pe rețele de socializare, biblioteci şi
platforme deschise (Facebook, Twitter, Flickr, Slideshare, Google+, Pinterest, Calameo, Issuu, Scribd, OpenLibrary).
yy Realizarea statutului Bibliotecii de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile şcolare din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi.
yy Colectarea datelor statistice în colaborare cu specialiştii responsabili de activitatea
bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Învăţămînt;
yy Elaborarea Raportului statistic centralizator Bibliotecile şcolare din RM, anii 2004-2014.
yy Organizarea în cadrul Filialei Bălţi a ABRM în comun cu Ministerul Educaţiei,
DGITS a conferinţelor şi atelierelor profesionale pentru bibliotecarii şcolari din colegii şi şcoli profesionale din Zona de Nord.
yy Membru al Comisiei Protecţia Socială în Consiliului Biblioteconomic Naţional;
Membru al Consiliului Administrativ al BŞ USARB.
yy Lector superior (2009) la catedra Literatură Română şi Universală pentru promovarea disciplinei Istoria Bibliotecii, specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională. Arhivistică.
yy Asistent universitar la catedra Electronică şi Informatică, pentru promovarea Modulului Bazele Culturii Informaţiei a cursului universitar TIC, coordonatorul Centrului
de Cultură Informaţiei (2003-2007).
yy Membru al grupului de gestionare a conţinutului site-ului Bibliotecii; autor texte
rubrica evenimente noutăţi, monitorizarea online a evenimentelor profesionale şi ştiinţifico - culturale desfăşurate în cadrul Bibliotecii, Universităţii.
1992 - 2003 - şef Serviciu Literatură Naţională
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yy Testarea / implementarea Proiectului Împrumut de carte în regim automatizat, format MARC, Modulul Circulaţie, Soft-ul integrat de bibliotecă TINLIB (anii 19941998; 1999-2003).
yy Sintetizarea şi generalizarea experienţei Bibliotecii începînd cu anul 2003, elaborarea
conceptelor, politicilor, documentelor de reglementare a activităţii Bibliotecii,
instrucţiuni tehnologice.
1990 - 1992 – bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
1977-1983 - Filolog, învăţător, Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea Filologie
1974-1976 - Bibliotecar de calificaţie medie, Şcoala Republicană de Luminare Culturală
Elena Sârbu
1973 - Şcoala medie, s. Sîngereii-Noi, Sîngerei, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 180
Autor, alcătuitor, redactor a publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB:
monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, ghiduri, articole ştiinţifice apărute
în reviste de specialitate din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, studii,
referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 45
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
PROIECTE
yy Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan higher education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior
din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice în
colaborare cu Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia (2015)
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
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wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
yy Proiectul 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
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 90
DISTINCŢII
2015
yy Diplome de gradul I-III, în cadrul Concursul Lucrărilor Științifice pentru anul 2014,
Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB pentru lucrările: Margarita Tetelea: In Honorem; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (2; 2014;
Bălţi); „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt.
intern. (2014; Bălţi)
2015 – 2005
yy Deţinătoare a premiilor (Premiul Mare, I, II, III) a Concursului Naţional Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării al ABRM
2014
yy Diploma Guvernului de gradul întîi Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie substanţială la organizarea asistenţei de specialitate şi la coordonarea programului de formare continuă, dinamism
şi perseverenţă, precum şi în legătură cu Ziua Bibliotecarului
2013, 2007, 2006, 2005
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor Pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă.
2013
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului:
pentru editarea în premieră a revistei electronice a bibliotecilor universitare din RM
BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red. a BȘ USARB); realizarea proiectului
Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator; crearea / administrarea Blogului
Filialei BIN a ABRM: înițierea și elaborarea Bazei de date BIN a ABRM; sintetizarea
/ cumularea rapoartelor statistice a bibliotecilor școlare din RM pe anul 2012: realizarea versiunii 2012 a paginii Web
yy Locul II – Pentru Cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a 3-a
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI
VIRTUALE: Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori. Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM – L. Mihaluţa,
E. Stratan
2010
yy Diploma Ministerului Educaţiei
2009, 2007, 2005, 2003
yy Diploma Universităţii Pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă; Pentru contribuții deosebite la formarea profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor; Pentru activitate profesională îndelungată,
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demers creativ şi competent, vocație şi talent managerial cu ocazia a 50 ani de la
naştere şi 30 ani de activitate în domeniu.
2007
yy Deţinătoare a Premiului în cadrul Concursului Naţional Cel mai Bun Bibliotecar al
anului (2007, ed.a XVII-a);
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 50

MIHAELA STAVER

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
21 noiembrie
1979

2015 - bibliotecar principal, Serviciul
Cercetare. Asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi.
yy Coordonator al grupului de profil: Virtualizarea serviciilor bibliotecare;
yy Monitorizarea şi înregistrarea publicaţiilor cadrelor didactice şi bibliotecari în Arhiva
instituţională digitlală ORA USARB http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/;
yy Publicarea lucrărilor Bibliotecii, inclusiv expoziții on-line în Bibliotecile/cataloagele
deschise: Calameo, ISSUU, Scribd;
yy Publicarea studiilor bibliotecarilor (articole, comunicări în PowerPoint) și a programelor evenimentelor bibliotecare (Zilele Tineretului, ONU, Bibliotecii) pe portalul Slideshare;
yy Publicarea albumelor foto în galeriile Flickr, Picasa, Facebook (serviciile Bibliotecii,
expoziții, manifestări științifice, musafirii Bibliotecii, donații de carte etc.);
yy Dezvoltarea feedback-ului on-line, activități cu utilizatorii resurselor Internet ale
Bibliotecii în format Web 2.0/3.0. (selectare solicitări, comentarii, propuneri etc.);
yy Redactarea/actualizarea informaţiilor despre Bibliotecă pe Wikipedia http://
ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Științifică_Universitară_din_Bălți ;
yy Membru al grupurilor de lucru „Descrierea analitică”;
yy Crearea/extinderea bazei de date analitice prin descrierea publicaţiile periodice în
limba germană;
yy Autor de articole în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Formator în
cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞU, Filialei ABRM Bălţi,
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Şcolii Noului angajat. Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞU;
yy Formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞ, Filialei
ABRM Bălţi, Şcolii Noului angajat;
2013 - 2014 - bibliotecar Serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate.
2010 – bibliotecar sala de împrumut nr. 4, Literatură în Limbi Străine, Serviciul
Comunicarea Colecţiilor.
yy Responsabil de procesul de retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea
documentelor colecţiei uzuale, operînd în modulul Circulaţie;
yy Participare la completarea bazei de date SumarScanat prin selectarea publicaţiilor pe
diverse domenii în limba engleză;
2010 - bibliotecar principal, responsabil de activitatea Subdiviziunii Literatură în
Limbi Străine, Serviciul Comunicarea Colecţiilor.
yy Membru al echipei Promotorii resurselor informaţionale;
yy Asistent universitar prin cumul la catedra Electronică şi Informatică pentru promovarea
cursului „Cultură informaţiei”. Modulul 4 „Pagini Web ale instituţiilor informaţionale.
Internet în biblioteci. Baze de date în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific.”;
yy Implicaţii în programe bibliotecare: Programul „Noul Utilizator” vizînd integrarea
studenţilor în comunitatea cititorilor; Bibliotecar de contact.
2010 - şef serviciu Literatură în Limbi Străine;
yy Lector (2009) prin cumul la catedra Literatură Română şi Universală pentru promovarea disciplinei „Resurse informaţionale pe domenii”, specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională. Arhivistică;
yy Elaborarea Rapoartelor de activitate ale Serviciului Literatură în Limbi străine
(2010) în baza analizei planurilor, rapoartelor sălii de împrumut la domiciliu nr. 4 şi
sala de lectură nr. 4 şi nr. 8;
2008 - 2010 - Bibliotecar principal în sala de lectură nr. 4, Literatură în Limbi Străine;
yy Participarea la implementarea accesului liber la raft în sala de lectură nr. 4. Servicii
informaţional-consultative;
yy Coordonator al programului de acces EBSCO eIFL Direct Publishing în Bibliotecă;
yy Participare în Proiectele „Zilele Bibliotecii şi Bibliotecarului”, „Zilele Universităţii
şi a Bibliotecii”, „Zilelor Francofoniei”, „Zilele Tineretului”;
2005 – 2008, bibliotecar categoria I în sala de lectură nr. 4, Literatură în Limbi
Străine;
yy Selectarea resurselor electronice virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare,
enciclopedii, librării etc.) pe domenii de profil;
yy Completarea bazei de date locale cu descrieri analitice ale articolelor din ziare; Popularizarea fondului de carte a Bibliotecii Institutului Goethe şi colecţia de carte Wilhelmi, utilizînd diverse forme de propagandă (orale şi vizuale), elaborînd materiale
promoţionale;
2004 – 2005, profesor de limba şi lit. romănă şi limba şi lit. germană, Liceul „N.
Gogol”, mun. Bălţi.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 mai – 15 mai 2015 – Cursuri de specializare de scurtă durată în volum de 75 de ore
„Catalogare şi Indexare”. Secţia formare continua a Universităţii de Stat din Moldova
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20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Secţia de Formare Continuă
a Universităţii de Stat din Moldova
2010 - Limba engleză (nivelul A1), Centrul „Moldo-turc”, Bălţi.
2002 - Calificarea profesională, operator M.E.C; secretar-dactilograf; Şcoala Profesională Polivalentă, nr.1, mun. Bălţi.
1997-2001 - Filolog, specialitatea română – germană, Universitatea de Stat „ Alecu
Russo”, Bălţi; Facultatea Filologie.
1995 – 1997 – Liceul „ Mihai Eminescu”, mun. Bălţi, Republica Moldova
1986 – 1995 - Şcoala medie din s. Ustia, r. Glodeni, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 33
Autor, tehno-redactor: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse
electronice, material promoţionale ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de
specialitate din țară, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.
slideshare.net
PREZENTĂRI - 15
Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 22
DISTINCŢII
2015
• Diplomă de excelenţă ABRM, în semn de adîncă preţuire şi deplină recunoştinţă
pentru contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi promovarea rolului bibliotecii în societate.
2014
• Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii – Pentru contribuţii în realizarea şi promovarea Arhivei electronice instituţionale – ORA (Open Research Arhive) USARB,
23 aprilie 2014.
2013
• Diplomă pentru participare la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (21 - 27
octombrie, 2013)
2009
• Diplomă din partea Administraţiei Bibliotecii - Pentru profesionalism, receptivitate
la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă disciplină şi fidelitate.
2010
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu
ocazia celei de-a 65 aniversare de la fondare bibliotecarilor;
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2008
• Diploma a rectoratului USB „A. Russo” pentru profesionalism, receptivitate la nou,
consecvenţă şi calitate în activitatea profesională.
2005
yy Diploma din partea Rectorului Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi
fidelitate.
AFILIERI - Membru ABRM (din 2005)
REFERINŢE – 30
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CENTRUL INFORMATIZARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎN REŢEA. Mediatecă
OBIECTIVE PRINCIPALE:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrarea reţelei informationale şi comunicaţionale, asigurarea accesului la resursele electronice naţionale şi globale.
Elaborarea / configurarea designului şi actualizarea website-ului Bibliotecii.
Proiectarea / dezvoltarea / configurarea programelor informatizate aplicative: Anuar,
Permis, Resurse umane ale Bibliotecii, Achiziţii noi, Dotarea lectoratelor, Barcode,
Sumar Scanat, Biblioteca digitală, Opere muzicale de pe discuri de vinil / CDuri în
MP3, Statistica BŞ USARB.
Întreţinerea / depanarea / configurarera echipamentului tehnic al Bibliotecii.
Asigurarea accesului la Internet, baze de date.
Accesare CD, DVD - oportunităţi de extindere a accesului la pachete didactice, ştiinţifice şi bibliografice în limbile engleză, germană, franceză, română, rusă etc.
Servicii de imprimare / salvare pe dischetă, USB Flash Disk (gratuit) a informaţiei;
Resurse tematice Web pe domeniile de profil ale Universităţii.
Audiţii individuale şi în grup la căşti.
Colecţia Biblioteca Digitală (lucrări ale profesorilor, cursuri de lecţii, programe analitice).
ORA (Open Recearsh Arhive) USARB.
Asistenţa şi profilaxia echipamentului tehnic (reţea internă comunicaţională: PC, servere, scanere, inclusive scanere-cititoare de barcod, pentru digitizare, printere laser,
matrice, combine muzicale, televizoare; audiocasetofoane, videocasetofon; copiatoare)
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TATIANA PRIAN

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
15 august
1976

2012 – present - bibliotecar principal,
Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Implicații la elaborarea planurilor / rapoartelor de activitate ale serviciului, în crearea
Repozitoriu Digital Instituțional ORA USARB pe platforma DSpace, responsabil de
cumularea şi sintetizarea statisticelor analizatorului de log AWStats;
yy Responsabilități de cumulare a Raportului Statistic centralizator al Bibliotecilor şcolare din Nordul RM, cumularea statisticilor din raioanele de Sud şi Centru (odată în
2 ani) pentru prezentarea datelor centralizate Ministerului Educaţiei, Implicaţii în
gestionarea BD BIN în formnat excel;
yy Implicare în implementarea Proiectului MISISQ - Information Services for Improvement Study Quality: Proiect;
yy Implicații în administrare / întreținere pagina web, deservirea și administrarea bazelor de date, în gestion
area Programelor Statistica BŞ a USARB,
Fondul de schimb, RomanNetSend;
yy Participare la la deservirea reţelei informaționale, mentenanța unităților;
yy Dezvoltarea şi aplicarea programelor de gestiune a informațiilor – autor/coautor al
programelor: Pontaj.xlsx - evidentă a orelor de lucru, Borderou.xlsx – evidenta contabilă a achizițiilor, Decont.xlsx – evidența publicațiilor eliminate după conținut, tip
și categorie, Repartizarea.xlsx – evidența achizițiilor după conținut, tip și categorie
document, EvidenţaDonaţii.xlsx – evidența donațiilor după sursă, RMF.xlsx – evidența mișcării fondului.
2006 – 2012 - bibliotecar principal, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor, asistent universitar (2009) prin cumul la catedra Literatură Română şi Universală pentru promovarea disciplinei „Dezvoltarea şi Evidenţa colecţiilor de bibliotecă”, specialitatea
Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională. Arhivistică
2004 – 2006 - tehnician cat. I, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor
2001 – 2004 - tehnician cat. I Serviciul Automatizare
yy Obţinerea codurilor de bare pentru documentele pasibile retroconversiei, cu ajutorul
programului aplicativ Barcode retro; Redactarea Fişierului de autoritate Autori persoane fizice din softul TINLIB.
2000 – 2001 - bibliotecar, Serviciul Limbi şi Literaturi Străine
yy Servirea utilizatorilor, acordarea asistenţei în modulul OPAC, în cercetările pe Internet; Realizarea procesului de retroconversie a informaţiei şi concomitent barcodarea
documentelor colecţiei uzuale, operând în modulul Circulaţie;
yy Participarea la desfăşurarea lucrărilor de popularizare a publicaţiilor electronice pro182
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venite prin EBSCO Publishing; Gestionarea fondului de carte; fişarea analitică a publicaţiilor periodice în limbile engleză şi franceză. Organizarea expoziţiilor. tematice
şi informative
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conferirea gradului de calificare superior, Ministerul
Culturii al RM
15-17 april 2015 - Training courses Creatin of e-Library for Moldova Universities under
the Tempus project No 553926 program and acquired knowledge and practical skills on
cataloguinh MARC21, acwuisition, circulation, LIS adminisreation, Library and the Information Centre of Lithuanian University of Health Sciences (Kaunas, LT)
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi conferirea gradului de calificare unu, Ministerul Culturii
al RM
2003 - 2008 specialitatea Drept și activitate vamală, profilul Jurisprudență
Facultatea Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălț, Diplomă nr. 0136003
eliberat la 11 iunie 2008
2007 - Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi conferirea gradului de calificare doi, Ministerul Culturii
al RM
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1992 – 1997 calificarea inginer-electronist, Colegiul Politehnic Bălți, specialitatea Calculatoare, profilul Radioelectronică, Diplomă nr. 014624 eliberat la 30 iunie 1997
1991 - Şcoala medie nr. 4, mun. Bălţi, Republica Moldova
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 31
Autor, coautor: de ghiduri, seriale, material promoţionale, resurse electronice, articole
în culegeri şi reviste de specialitate.
PREZENTĂRI - 23
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
PROIECTE
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study
Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 –
2016). Consiliul Coordonator, membru al Comisiei Cultura Informaţiei
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REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 150
DISTINCŢII
2015
yy Diploma de Onoare a Ministerului Culturii al Republicii Moldova pentru contribuție
la formarea viitorilor specialiști în diverse ramuri ale economiei naționale, cu prilejul
Zilei Bibliotecarului
2014
yy Diplomă de excelenţă ABRM pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune
şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii, pentru activitatea de aleasa dăruire
cu importante rezultate
yy Diploma de merit (grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Pentru crearea
Repozitoriului Instituțional USARB; Pentru editarea în premieră a revistei electronice
a bibliotecilor universitare din RM BiblioUniversitas@ABRM.md (col. de red. a BȘ
USARB); Inițierea și elaborarea Bazei de date BIN a ABRM; Crearea Programului informatizat de evidență Statistica BȘ USARB; Sintetizarea / cumularea rapoartelor statistice
a bibliotecilor școlare din RM pe anul 2012; Pentru realizarea versiunii 2012 a paginii
Web;
2013
yy Locul III – Pentru Cea mai originală comunicare prezentată în cadrul Colloquia
professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Ediţia a
3-a BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAŢII REALE ŞI
VIRTUALE: Statistica: program informatizat de evidenţă
2011
yy Diplomă de merit a Directorului Bibliotecii Ştiinţifice pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fedilitate
2007
yy Diplomă de excelenţă a ABRM cu prilejul Zilei Bibliotecarului, pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, prin abnegaţie şi atitudine creativă în muncă
de bibliotecar
2006
yy Diploma Universităţii de Stat „A. Russo” Pentru înalt profesionalism, pasiune, perseverenţă şi calitate în activitatea bibliotecară
2003
yy Diplomă de merit a rectoratului USB pentru munca îndelungată, cu dăruire şi competenţă şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 26
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GHERDA PALII

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
8 martie
1981

2015 – prezent - bibliotecar principal,
Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
yy Participarea la întreţinerea integrală a site-ului Bibliotecii http://libruniv.usb.md prin
actualizarea informaţiilor, integrarea textelor şi ilustraţiilor etc.
yy Acordarea asistenţei/consultanţei tehnice şi de specialitate serviciilor şi personalului
care aplică mijloace informatice.
yy Participare la deservirea reţelei infomaţionale, dispozitivelor de comunicare, audiotehnicii, întreţinerea hardware şi software a echipamentului tehnic
yy Utilizarea funcţiilor curente ale sistemului de comunicare RomanNetSend
yy Membru al grupurilor de profil: Virtualizarea Serviciilor Info-Documentare; Redactarea Fişierului de Autoritate Vedete de Subiect, Fişare analitică, Promotorii Resurselor Info-Documentare, Cultura Informaţiei
yy Formator USARB, responsabil de predarea temelor: Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Structuri info-documentare; Internet în biblioteci. Pagini WEB ale
instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi (cursul Bazele Culturii Informaţiei).
2013 – 2015 – bibliotecar principal, Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi
economice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor
yy Bibliotecar-responsabil de relaţiile cu Facultăţile USARB: Drept şi Ştiinţe sociale;
Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, în vederea realizării Programului Noul
Utilizator;
yy Fişarea analitică publicaţiile periodice din domeniile drept, geografie, filologie
ucraineană;
2006 – 2013 – bibliotecar, Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, Serviciul Comunicarea Colecţiilor
2005-2006 - bibliotecar, Sala de Împrumut nr. 1, Documente Ştiinţifice şi Beletristică, Serviciul Împrumut de publicaţii;
2003-2004 – profesor de clasele primare, s. Gaşpar, r. Edineţ
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7 – 15 mai 2015 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Modulul: Clasificare. Indexare” (75 ore), Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
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Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2012 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului de calificare întîi;
1998 – 2003 , Specialitatea Pedagogia învăţămîntului primar şi limba modernă (engleză),
Facultatea Pedagogie şi Psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
1995 – 1998 - Liceul Teoretic Rus „D. Cantemir”, or. Edineţ
1995 - Şcoala medie, s. Goleni, r. Edineţ, Republica Moldova
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 20
Autor de publicaţii, editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: resurse electronice,
ghiduri, articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri, studii,
referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 15
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 33
DISTINCŢII
2010
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Pentru promovarea exemplară a resurselor
informaţionale şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice.
2012
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice grupului de lucru Pentru realizarea
proiectului „Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator” şi cu prilejul Zilei
Bibliotecarului;
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Sălii de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice
(A. Cucu, M. Magher, G. Palii) pentru locul II în cadrul concursului Cea mai bine
organizată şi gestionată colecţie uzuală a Bibliotecii cu prilejul Zilei Bibliotecarului;
yy Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Sălii de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice
(A. Cucu, M. Magher, G. Palii) pentru Cel mai bun blog al anului 2012 cu prilejul
Zilei Bibliotecarului.
2014
yy Mulţumiri din partea Rectoratului şi a comunităţii universitare cu prilejul Zilei Bibliotecarului din Republica Moldova din 23 aprilie 2014 cu înscrierile necesare în carnet de muncă, conform secţiunii 5 a „Regulamentului privind completarea, păstrarea
şi evidenţa carnetului de muncă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din
24.12.2007.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 25
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OLGA DASCAL
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
16 noiembrie
1976

2013 – prezent - bibliotecar principal,
Centrul Informatizare şi activităţi în reţea.
Mediateca. Responsabilă de activitatea Mediatecii, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
yy Formarea culturii informaţiei a studenţilor, asistent universitar prin cumul la USARB,
pentru promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei, tema Cultura informaţiei şi
componentele ei de bază. Structuri info-documentare. Internet în biblioteci. Pagini
WEB ale instituţiilor informaţionale. Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice USARB;
yy Acordarea asistenţei utilizatorilor privind accesarea Internetului, bazelor de date locale Catalogul Electronic - TinRead, BIBLIOTECA VIRTUALĂ (cursuri şi prelegeri
ale profesorilor universitari); baze de date internaţionale (EBSCO, SpringerLink);
yy Oferirea serviciilor netradiţionale pentru utilizatori: imprimare pe hîrtie a informaţiei
solicitate din Internet, salvare pe stick, CD, DVD.
yy Monitorizarea traficului INTERNET, utilizînd programul Network Administrator.
yy Selectarea resurselor educaţionale virtuale (e-biblioteci, e-book, reviste, dicţionare,
enciclopedii, librării etc.) pe domenii de profil.
yy Elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale, ghidurilor MEDIATECII.
yy Organizarea, administrarea aparatului informativ: colecţia de documente AV şi electronice a Mediatecii, baze de date locale Catalogul Electronic - TinRead, biblioteca
locală E-Books, baze de date naţionale şi internaţionale.
yy Promovarea în rîndul utilizatorilor a unei deontologii şi a unei politici comportamentale în utilizarea informaţiei.
yy Satisfacerea cererilor de informare; promovare colecţiei digitale de studierea limbilor străine.
yy Coordonator al grupului de profil: PUBLICAŢII PERIODICE: MONITORIZARE,
PROMOVARE;Membru al grupurilor de profil: PROMOTORII RESURSELOR INFO-DOCUMENTARE; VIRTUALIZAREA SERVICIILOR INFO-DOCUMENTARE,
CULTURA INFORMAŢIEI;
2013 serviciul Documentare, Informare Bibliografică
 Promovarea revistelor bibliografice informative încadrul Zilelor informării pentru
profesori / Zilelor Catedrelor; Ora Bibliografiei pentru tudenţi / grupe; pentru participanţii la cursurile de reciclare profesională / grupe; pentru bibliotecari;
 Realizarea cererilor de informare (factografice, tematice, de precizarebibliografică,
de adresă) înregim electronic (OPAC, INTERNET, bazele de date MOL DLEX, EBS187
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CO; World Bank e-Library; EU Bookshop, Cambridge Journals, DOAJ, şi tradiţional
(cataloagele clasice, colecţia de referinţe);
 Comunicarea on-line (e-mail, skype) cu cadreledidactice USARB privind expedierea
informaţiilor bibliografice: link-uri, surse, expoziţiilor informative Achiziţii recente
etc.
 Utilizarea metodelor interactive, tehnologiilor moderne pentru promovareaCulturii
informaţiei în comunitate; Asigurarea funcţionării Centrului Cultura Informaţiei.
 Formarea competenţelor informaţionale ale profesorilor, masteranzilor, doctoranzilor, facilitarea accesului la cele mai reprezentative portaluri de cunoaştere, arhive
ştiinţifice.
2012 - şef oficiu Achiziţie Serviciul Dezvoltarea Colecţiei:
yy Realizarea procesului de completare a colecţiei Bibliotecii Ştiinţifice.
yy Prospectarea pieţii editoriale;
yy Catalogarea preliminară în Softul TINLIB, Mark;
yy Generareara poartelor prin catalogul on-line TeanRead;
yy Gestionarea fişierelor Buget-Achiziţie, Borderou lunar, Donaţii;
2009 - bibliotecar principal, Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, serviciul Comunicarea Colecţiilor
yy Oferirea serviciilor informaţional-consultative, convorbiri cu utilizatorii, difuzarea
materialelor promoţionale (prospecte, foi volante, fluturaşi, semne de carte).
yy Împlicaţii în programele de cercetare ştiinţifică în Bibliotecă: sondaje, anchete tematice, observaţii, statistici, feed-back, conferinţe, seminare, ateliere, mese rotunde,
comunicări, publicaţii, articole, rapoarte, prin acţiuni de sprijinire a informării şi documentării cadrelor bibliotecare şi a studenţilor.
2007-2009 - şef serviciul Mediatecă
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞ USARB;
yy Studierea/oferirea serviciilor informaţionale: consultare off-line şi on-line, baze de
date naţionale/globale, consultare internet, CD-Rom-uri, enciclopedii multimedia,
vizionare casete video.
yy Asigurarea/ promovarea bazelor de date ştiinţifice pentru utilizatori.
1996-2007 - bibliotecar superior Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor
yy Realizarea procesului de abonare la publicaţii periodice;
yy Informarea cadrelor didactice privind noile achiziţii în Bibliotecă prin expedierea
Buletinului Informativ Achiziţii recente;
yy Gestionarea Fondului de schimb;
1994-1996 – bibliotecar, Oficiul Documente în Limbi Străine
yy Organizarea expoziţiilor tematice şi informative;
yy Realizarea analizei a cerinţelor neonorate din Fişierul Cerinţe neonorate.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015 - Program de recalificare Specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională
şi arhivistică
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20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2013 - Cursul de scurtă durată „Utilizarea platformei Moodle” (20 ore) Universitatea de
Stat din Moldova, Centrul formare continuă
2006-2013 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare II şi I, Ministerul Culturii al RM.
2007 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
1989-1994, Filolog, învăţător, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, Facultatea Filologie
PUBLICAŢII - 20
Autor materiale promoţionale, ghiduri, resurse electronice, articole ştiinţifice/studii
apărute în reviste de specialitate din ţară, publicate în culegeri, studii, referate publicate
pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 13
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 85
DISTINCŢII
 2008 - Diploma Universităţii pentru profesionalism, receptivitate la nou, abnegaţie,
corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE - 8
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CENTRUL MARKETING. ACTIVITATE EDITORIALĂ
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Elaborarea politicii de marketing bibliotecar: adoptarea principiilor moderne de reclamă, aplicarea noilor metode de design în Bibliotecă; elaborarea, actualizarea, difuzarea materialelor promoţionale.
yy Promovarea unui şir de activităţi care au ca obiectiv cunoaşterea şi consumarea de
către utilizatori a serviciilor şi produselor de bibliotecă.
yy Organizarea şi monitorizarea sondajelor sociologice anuale, inclusiv Biblioteca Ştiinţifică în viziunea utilizatorului (chestionar, analize, concluzii).
yy Elaborarea conţinutului şi designului, editarea materialelor promoţionale ale Bibliotecii (ghiduri, buclete, avize, flyere, programe, pliante), pregătirea pentru postare pe
pagina Web.
yy Editarea, designul, coperta revistei de specialitate Confluenţe bibliologice, publicaţiilor editate de bibliotecari: monografii, lucrării bibliografice, lucrări didactice.
yy Actualizarea Paginii web a Bibliotecii: designul; elaborarea expoziţiilor tematice
on-line; pregătirea foto-materialelor, implicaţii în actualizarea rubricilor site-ului.
yy Crearea / monitorizarea videoclip-urilor pentru Teleinformaţii.
yy Promovarea imaginii Bibliotecii prin reclamă, amenajarea spaţiilor, designul, organigrama, standuri informative, Muzeul, Breviarul, firme etc.
yy Încadrarea colaboratorilor Bibliotecii la dezvoltarea calităţii de marketing.
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SILVIA CIOBANU

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
12 mai
1964

2007 – present – șef Centrul Marketing.
Activitate editorială, Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

yy Implementarea serviciilor inovative, programelor infobibliotecare cu impact eficient
asupra calităţii procesului educaţional USARB.
yy Informatizarea proceselor şi activităţilor info-bibliotecare.
yy Contribuţii la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii bibliotecii prin introducerea
noilor forme şi metode de activitate, noilor tehnologii de promovare a patrimoniului
Bibliotecii.
yy Asistenţă de specialitate în implementarea serviciilor moderne.
yy Contribuții la planificarea activității editoriale tradiționale și on-line.
yy Contribuții la elaborarea strategiilor, programelor / rapoartelor de activitate ale Bibliotecii.
yy Planificarea, organizarea şi coordonarea activitatăţii în serviciu.
yy Membru al grupului de gestionare a conţinutului și designului site-ului Bibliotecii;
implementare a versiuni noi, monitorizarea postărilor virtuale (site, blog, reţele sociale) evenimentelor profesionale şi ştiinţifico - culturale desfăşurate în cadrul Bibliotecii, Universităţii.
yy Membru al comitetului organizatoric Colloquia Professorum 2012-2014, Colloquia
Bibliothecariorum 2013-2014
yy Implicaţii în modernizarea logisticii, a condiţiilor de acces la fondul şi serviciile
tradiţionale / electronice ale Bibliotecii, crearea spaţiilor virtuale în reţelele de socializare on-line, integrarea în circuitul global de informaţii non-stop: site-ul Bibliotecii, Platformele: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd, conexiuni în reţele sociale,
bloguri, wiki.
yy Aplicarea serviciilor Web 2.0 - crearea/gestionarea profilului Bibliotecii pe reţele de
socializare, Platforme on-line.
yy Implicaţii în implementarea serviciilor inovative, programelor infobibliotecare: Noul
utilizator, Săptămîna Accesului deschis, Zilele Informării, Zilele catedrelor, Cultura
Informaţiei, Lunarul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului, Teleinformaţii,
Zilele Bibliotecii, Clubul bibliotecarilor BiblioSpiritus etc.
yy Implicaţii şi participare activă în organizarea programelor complexe în cadrul manifestărilor naţionale, instituţionale USARB: Zilele Bibliotecii şi Bibliotecarului, Zilele Europei, Zilele ONU, Zilele Tineretului, Zilele Proprietăţii Intelectuale, Zilele
Studentului; Ziua Independenţei, Ziua Drapelului Naţional, Limba noastră, Zilele
Universităţii şi ale Bibliotecii, Zilele Tineretului etc.
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yy Iniţiere / participare activă la Clubul Bibliotecarilor universitari bălţeni BiblioSpiritus.
yy Elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale ale Bibliotecii şi alte acţiuni de
marketing cultural.
yy Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator al BŞU, (2001-prezent),
membrul colegiului de redacţie al revistelor: Confluenţe bibliologice (2005-prezent)
(tradiționale și on-line) și revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md:
revistă de teorie şi practică a bibliotecilor universitare din R. Moldova, editată de
Biblioteca universitară din Bălţi (2012-prezent).
yy Implicare activă în organizarea în cadrul ABRM și a Filialei Bălţi a ABRM în comun
cu Ministerul Educaţiei a conferinţelor şi atelierelor profesionale.
yy Autor, redactor, tehnoredactor, designer, maketetor de publicaţii; prezentații publicate pe Internet / portalul SlideShare www.slideshare.net
yy Autoar de articole ştiinţifice apărute în reviste de specialitate, publicate în culegeri,
publicate pe Internet, www.slideshare.net; de comunicări ştiinţifice la manifestări
naţionale.
yy Implicaţii active în susţinerea, organizarea Conferinţelor Științifice ale USARB, BȘ
USARB, ABRM, Filialei BIN Nord: http://libruniv.usarb.md//Evenimente/ htm, Blogurile BȘ USARB și BIN.
yy Promovarea serviciilor cultural-ştiinţifice şi reflectarea lor prin intermediul platformelor de comunicare şi socializare: Blog, Twitter, YouTube, Flicker, Slideshare, Calameo, Facebook, Pinterest, Delicious, LinkedIn
yy Comunicarea profesională on-line, contribuții și implicare activă la crearea profiluprofilurilor pe reţelele sociale: Google+, Facebook, Twitter, Pinterest, Slifeshare,
Google+ .
yy Membru al Comitetului organizatoric BŞU, membru al echipelor de lucru Vitualizarea serviciilor bibliotecare, Promotorii resurselor infodocumentare, Formare profesională.
yy Membru al Comisiei specializate pentru trecerea la pierderi a bunurilor materiale
(materiale, utilaj) ale USARB (cu excepția tehnicii de calcul și de multiplicare).
2007-2009 – şef serviciu Cultura Informatiei. Marketing; coordonator al grupului
promovare a cursului „Bazele Culturii informaţionale”, asistent universitar prin
cumul la catedra Electronică şi Informatică; formator, tehnoredactor
2003-2007 - şef serviciu Săli de Lectură; metodist – coordonator; asistent universitar prin cumul la catedra Electronică şi Informatică pentru promovarea cursului
„Bazele Culturii informaţionale”
2001-2003 - şef serviciu Literatură Ştiinţifică, Beletristică, Didactică şi Publicaţii
Muzicale
1996-2001 - bibliotecar superior
1986-1995 – bibliotecar
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006-2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.
20 martie – 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Ma193

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
nagementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de Formare
Continuă al Universităţii de Stat din Moldova
2011 - Curs de Limba engleza pentru bibliotecari, USARB
2000 – 2001 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS
1981 – 1990, Bibliotecar - bibliograf, Universitatea de Stat de Cultură, Moscova; Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie. Diplomă nr. 163750 eliberată la 30 mai 1990, nr.
de înregistrare 318
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 350
Autor, redactor, tehnoredactor, designer, machetator al publicaţiilor editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse
electronice, ghiduri, articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate, publicate
în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
PREZENTĂRI - 14
PROIECTE (implicare)
yy Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016).
yy PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
• Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- prezent)
• PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE: Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011), Punctul de Informare
Documentare NATO (2010), Colecţia Lituania (2010), Colecţia Institutului Cultural
Român (2009), Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008), Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei (2007), Colecţia AGEPI
(2007), Colecţia „Wilhelmi”, 2004 Colecţia Institutului Goethe Bucureşti (2003),
Colecţia JDP -Journal Donation Project (SUA), 1994 Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, „C. Negri” Galaţi, România (1992)
• Proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare importantă nu
numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: „Ioan Nicorici” (
Moldova), „Mircea Druc” (România), „Ioan Călin Dimitriu” (România), „Dr. Leonid
Gheorghian” (Germania), „Pavel Proca” (Moldova), „Dan Dumitrescu” (Suedia) cu
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documente de o valoare patrimonială inedită.
• Biblioteca de Stat a Rusiei, Săla de lectură virtuală a Bibliotecii electronice a tezelor
de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 150
DISTINCȚII:
2015
yy Diploma Rectorului USARB pentru merite deosebite în activitatea managerială şi
realizări notabile pe tărîm profesional
yy Diplome de gradul I-III, în cadrul Concursul Lucrărilor Științifice pentru anul 2014,
Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB pentru lucrările: Margarita Tetelea:
In Honorem; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Colloquia (2; 2014;
Bălţi); „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt.
intern. (2014; Bălţi)
2015 – 2000
yy Deţinătoare a premiilor (Premiul Mare, I, II, III) a Concursului Naţional Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării al ABRM
2014
• În cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării din anul 2013”
PREMIUL I, Secţiunea BIBLIOTECONOMIE.
** Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old :
Colloquia bibliothecariorum, ed. a 1-a, 25 febr. 2013
2013
yy 2 Premii (4 lucrări) la Concursul Naţional Cele mai Reuşite Lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării al ABRM;
PREMIUL I, secţiunea BIBLIOLOGIE (2012).
** Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul
PREMIUL III, secţiunea BIBLIOTECONOMIE (2012)
** Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf şt. (2012;
Bălţi). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele
conf. şt., 8 febr. 2012
** Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi informaţie pentru toţi :
Materialele Colloquia Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”,
Ed. a 2-a, 15 oct. 2011
** Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale”, colocviu (3 ;
2012 ; Bălţi). Biblioteca universitară contemporană: spaţii reale şi virtuale =
Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia
professorum “Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ed. a 3-a, 12 oct. 2012,
Bălţi.
yy Diploma AGEPI cu menţiune specială a juriului pentru particirare la concursul
Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ediţia a IV-a.
yy Diploma pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informaţie în mediul academic. Conferinţa finală a Proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Repub195
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licii Moldova”.
yy Diploma ABRM pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informaţie în mediul academic.
yy Diploma de Excelenţă din partea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
yy Diploma de merit (în cadrul grupurilor de lucru) cu prilejul Zilei Bibliotecarului
2012
• Premiul Mare pentru 5 lucrări din colecţia ABRM-20 de ani; 6 premii pentru 12 lucrări (2011);
yy Diploma de onoare a Ministerului Culturii pentru merite deosebite în dezvoltarea mediului profesional şi promovarea culturii naţionale, cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
yy Scrisoare de mulţumire colaboratorilor Bibliotecii din partea Administraţiei şi colectivului de profesori ai Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi pentru cooperare şi promovarea susţinută a valorilor umane.
yy Diploma de partener al Bibliotecii Colegiului de Construcţii Pentru colaborare profesională prodigioasă, parteneriat în organizarea evenimentelor culturale şi profesionale, contribuţie substanţială la promovarea imaginii Colegiului de Construcţii în
comunitate.
yy Diploma de excelenţă şi locul 1 Pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis
ca o nouă normă de învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului Deschis
2011.
yy Diploma de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo” din
Bălţi, Pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului EIFL Direct Moldova şi cu prilejul aniversării a zecea de la înfiinţarea Consorţiului EIFL Direct (25 ianuarie 2001).
2011
• Premiul MARE pentru setul de 10 lucrări consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii şi Premiul special pentru design pentru lucrarea Carte cu autograf şi
dedicaţii
2010
• Diplomă pentru participare la Concursul Republican lansat de AGEPI „Biblioteca –
partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a III - a.
yy Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru contribuţii esenţiale la procesul de instruire şi cercetare, promovarea imaginii bibliotecii şi cu ocazia a 65 ani de la fondare.
yy Diplomă de Excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului digital şi Accesului Direct la informaţie în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010 (18-24 octombrie 2010).
yy Diploma „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova - 50 de
ani” în semn de preţuire pentru colaborare fructuoasă cu Catedra Biblioteconomie şi
Asistenţă Informaţională.
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 90
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ANTONINA ANTONOVA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
29 martie
1990

2015 - prezent - bibliotecar, Centrul Marketing. Activitate editorială, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asigurarea informării comunităţii universitare prin editarea materialelor promoţionale,
lucrări bibliografice, postere, organizarea expoziţiilor informative, tematice, on-line,
TVinformaţii în cadrul Bibliotecii, prin pagina web, reţele de socializare;
Implicaţii în designul şi tehnoredactarea expoziţiilor on-line, materialelor promoţionale,
expoziţiilor tematice (redactarea titlurilor, a subtitlurilor şi printarea lor);
Redactarea (design, tehnoredactare, maketare, pregătirea pentru expunerea on-line) a
revistei de biblioteconomie şi ştiinţele informării Confluenţe Bibliologice;
Tehnoredactarea, machetarea revistei electronice de teorie şi practică a bibliotecilor
universitare din Republica Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md;
Asigurarea servirii prompte şi exhaustive a utilizatorilor Biblioteciiprin aplicarea
eficientă a aparatul informativ (surse de informare clasice şi moderne);
Participarea la organizarea/promovarea expoziţiilor informative: Achiziţii recente,
Contribuţii ştiinţifico-didactice ale universitarilor în vederea informării comunităţii
universitare;
Utilizarea funcţiilor programului de bibliotecă TinLib (înregistrarea/reînregistrarea
utilizatorilor în baza de date „Cititorul”).
Operarea în Modulul Circulaţie a datelor despre utilizator, verificarea situaţiei
(achitat, restanţier, acces suspendat) în baza Permisului de intrare;
Ţinerea evidenţei statistice în programul informatizat dedicat Statistica BŞ USARB
a utilizatorilor reali, a intrărilor, împrumutului de documente.
Formarea competenţelor informaţionale ale profesorilor, masteranzilor, doctoranzilor:
promovarea accesului la bazele de date locale/ naţionale/ internaţionale, prezentări
ale PW, blogurilor Biblioteci, oportunităţilor oferite de cataloagele internaţionale
interactive şi Biblioteci deschise.

2014 (noiembrie) - bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor, Sala de Lectură
nr. 2; Ştiinţe Filologice
2013 - 2014 - bibliotecar Serviciul Informare Cercetare Bibliografică. Referinţe
bibliografice
2011 - 2013 - bibliotecar, Sala de lectură nr.1, Ştiinţe socio-umanistice şi economice,
oficiul Săli de lectură, Serviciul Comunicarea colecţiilor
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
7-15 mai 2015 - Cursul de formare profesională de scurtă durată „Bazele Biblioteconomiei
şi Ştiinţelor Informării” (75 ore), Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”
din Bălţi
2014–prezent - Masterat, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, Specialitatea: Dreptul afacerilor
2010–2014 - Licenţă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Specialitatea: Ecologie
2006–2010 - Medii de specialitate, Colegiul Pedaogic „Ion Creangă” din Bălţi,
Specialitatea: Pedagogia Învăţământului Primar
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
DISTINCŢII
2015 - Diplomă ABRM de excelență de ziua bibliotecarului pentru profesionalism și devotament
2013 - Diploma grupului de Lucru, pentru realizarea proiectului „Prin Bloguri mai
aproape de utilizator”
2013 - Diploma grupului de autori pentru locul II, în cadrul concursului „Cel mai eficient/
relevant autor de expoziţii tematice on-line
PUBLICAȚII - 11
PREZENTĂRI - 8
Comunicări ştiinţifice la manifestări internaţionale, naţionale, în cadrul Universităţii
privind experienţa şi modelele BŞ USARB
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 50
AFILIERI - Membru ABRM (din 2011)
REFERINŢE - 4
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CENTRUL CULTURA INFORMAŢIEI
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Coordonarea / asigurarea promovării modululi Bazele Culturii Informaţiei la toate
Facultăţile Universităţii, elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”.
yy Relaţii cu decanatele, orar pentru grupele studenţeşti, actualizarea pachetului didactic
al cursului Bazele Culturii Informaţiei, prezentări în PowerPoint.
yy Monitorizarea promovării orelor de către echipa de bibliotecari, organizarea evaluării,
prezentarea rezultatelor la decanate, secţia de studii a Universităţii.
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CENTRUL MANIFESTĂRI CULTURALE.
CENTRUL de DOCUMENTARE şi INFORMARE al ONU
(Organizaţiei Naţiunilor Unite)
CENTRUL de INFORMARE al UNIUNII EUROPENE
OBIECTIVE PRINCIPALE:
yy Integrarea în viaţa ştiinţifico-culturală a Universităţii.
yy Organizarea şi promovarea programelor culturale: lansări de carte, medalioane
literare; reviste orale ş.a.
yy Organizarea manifestarilor culturale în cadrul Clubului Cărţii.
yy Promovarea colecţiilor Bibliotecii prin intermediul diverselor expoziţii tematice
tradiţionale şi on-line.
yy Asigurarea difuzării culturale virtuale.
yy Mediatizarea evenimentelor ştiinţifico-culturale în mass-media locală şi naţională.
yy Asigurarea accesului la colecţia de documente legislative internaţionale în limbile
engleză, franceză, română, rusă, posibilităţi de accesare a bazelor de date ale ONU şi
ale agenţiilor ei, a EUI.
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VALENTINA TOPALO
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Data nașterii:
3 ianuarie
1957

2004 - prezent - şef Centrul Manifestări
Culturale. Centrul de Documentare a
ONU / Centrul de Informare al Uniunii
Europene, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
yy Valorificarea şi popularizarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Ştiinţifice
(simpozioane, conferinţe, seminarii, expoziţii, ghidare);
yy Activităţi specifice cercetării şi protejării colecţiilor;
yy Activităţi ştiinţifice, culturale, educaţionale legate de patrimoniul Bibliotecii
Ştiinţifice prin intermediul Clubului Cărţii, Clubului ONU Nord/Centrului Educaţie
Civică Europeană.;
yy Iniţierea, organizarea activităţilor inovative, metodice şi de formare profesională;
yy Activităţi de informare, documentare, consultanţă a utilizatorilor;
yy Elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale ale serviciului;
yy Autor de articole în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
yy Formator în cadrul Programului de instruire continuă a personalului BŞU, Filialei
ABRM Bălţi, Şcolii Noului angajat;
yy Membru al Consiliului Administrativ al BŞU, membru al Comitetului organizatoric BŞU,
membru al echipelor de lucru Vitualizarea serviciilor bibliotecare, Promotorii resurselor
infodocumentare, Formare profesională, Audit intern, membru al Clubului BiblioSpiritus
(2004), membrul colegiului de redacţie al revistei Confluenţe bibliologice (2005), membru
al colegiului de redacţie al revistei bibliotecilor universitare din Republica Moldova
BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica
Moldova, Secţiunea „Biblioteci Universitare”, membru al grupului de actualizare a site-ului
Bibliotecii, rubrica: Noutăţi/ Evenimente, Expoziţii tematice. http://www.libruniv.usarb.md;
yy Implicare în Proiectul „Zilele Bibliotecii Ştiinţifice la Facultate”;
yy Coordonator al programelor cultural-ştiinţifice: Ziua Naţională a Culturii, Săptămîna
Accesului Deschis , Zliele ONU, Ziua Europei, Zilele Tinetretului, Zilele Drepturilor
Omului etc.
yy Realizarea şi participare în Programele inovaţionale Zilele Bibliotecii şi
Bibliotecarului, Zilele Europei, Zilele ONU, Zilele Tineretului , Zilele Proprietăţii
Intelectuale etc.
yy Elaborarea programelor culturale şi ştiinţifice desemnate de UNESCO, ONU,
Guvernul Republicii Moldova;
yy Elaborarea / planificarea expoziţiilor, TV informaţii, monitorizarea organizării a
350-400 de expoziţii anuale în BŞ USARB;
yy Iniţiere / participare la Clubul Bibliotecarilor universitari bălţeni BiblioSpiritus,
elaborarea materialului promoţionale;
203

Bibliotecarii USARB: dicţionar biobibliografic
2001-2004 - şef Mediatecă, Centru de Documentare al ONU/Centru de Informare a
Uniunii Europene. Manifestări Culturale (2001).
yy Membrul colegiului de redacţie al ziarului bibliotecarilor universitari bălţeni
BiblioTransNord, redactor - responsabil al buletinului informativ CLUB ONU NORD.
1998-2001 - şef Mijloace şi materiale audiovizuale
yy Promovarea colecţiilor Bibliotecii, elaborarea materialelor promoţionale şi acţiuni de
marketing cultural;
yy Asigurarea desfăşurării diverselor manifestări, participare, coordonare, mediere a
şedinţelor Cenaclului „Pridvorul Casei”, „Salonul Literar”, „Salonul Muzical”,
„Cenaclul de Joi”, „Atheneumul Universitar”, „Club ONU” (2001), „Clubul
Educaţie Civică Europeană” (2008).
1993-1998 - Metodist-coordonator
yy Relaţii de colaborare cu bibliotecile şcolare patronate privind asistenţa metodică;
yy Realizărea de studii sociologice, evalurea gradului de satisfacţie a cititorilor privind
serviciile oferite;
yy Realizarea Programului Institutului Societăţi Deschise din Budapesta, Fundaţia
SOROS-Moldova „Proiectul Journal Donation Project” Social Research;
1997-1993 - şef secţie Literatură didactică şi metodică
yy Valorificarea optimă a colecţiei didactice şi metodice;
yy Participare la elaborarea planului tematico-tipologic de achiziţii şi reiterfişierului de asigurare
didactică a disciplinilor curriculare studiate în Institutul Pedagogic „Alecu Russo”;
yy Consultarea planurlor editoriale şi participare la stabilirea precomenzilor de
documente necesare procesului de instruire;
1981-1987 - Bibliotecar superior
yy Deservirea, educaţia utilizatorilor, ghidarea informaţională şi documentară.
1980 - Bibliotecar
yy Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cititorilor comunităţii
Institutului Pedagogic „Alecu Russo”.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 - 2014 - Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/
confirmarea gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM;
20 martie - 11 aprilie 2014 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată
„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 ore), Centrul de
Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova;
2008 - Stagiu de documentare în Bulgaria, Sofia;
2003 - Stagiu de documentare pentru bibliotecarii din Republica Moldova”. România, Constanţa;
1998 - Stagiu de documentare timp de 11 zile în Republica Federală Germania, Wursburg;
1996 - Studiu de Documentare desfăşurat în Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din
Galaţi Romănia;
1995 - International Programme for supporting Libraries (Bucureşti, 1995) cu Bursa
„Preot Igor Jechiu” acordată de Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala
„C. Negri”, Galaţi pentru documentare în bibliotecile din Romănia;
1976-1980 - Facultatea de Limbi Străine, Institul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.
Diploma de absolvire jb nr. 909491: Specialitatea Învăţător de Limbă Engleză.
1974 - Şcoala de cultură generală, or. Floreşti, Republica Moldova
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
PUBLICAŢII - 78
(Articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din ţară, în revistele
Universităţii, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.
net, resurse electronice, ghiduri, materiale promoţionale.
PROIECTE
yy Implicaţii în Proiectul Tempus MISISQ – Modern Information Services for
Improvement Study Quality. Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt
de calitate (2014 – 2016).
yy Implicaţii în Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO
Publishing, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice (2001- present)
yy PROIECTUL Overview of Information Literacy Resources Worldwide, realizată sub
egida UNESCO (2014). 19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB
au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor
privind Cultura informaţiei la nivel mondial,apărut sub egida UNESCO în acest an
la Paris, 668 pagini. List of Selected Information Literacy Resources Available in
the Romanian (Română) Language in the Republic of Moldova / preparend by: Lilia
Tcaci // Overwien of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest Woody
Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – Disponibil: http://infolit.org/
wpcontent/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.
yy Implicare în PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR
DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: Centrul de Documentare al ONU (2001),
Centrul de Informare a Uniunii Europene (2011), Colecţia JDP -Journal Donation
Project (SUA), 1994 Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, „C. Negri” Galaţi,
România (1992)
REUNIUNI PROFESIONALE (conferinţe, congrese, mese rotunde workshop-uri,
traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) - 80
DISTINCŢII
2015
yy PREMIUL III. Secţiunea lucrări bibliografice. Categoria Biobibliografii.
yy Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Concursul naţional „Cele mai
reuşite lucrări ale anului 2014 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”.
Bibliotecii Ştiinţifice a USARB pentru lucrarea Margarita Tetelea : In honorem:
pianist, pedagog
2014
yy PREMIUL I, Secţiunea BIBLIOTECONOMIE, pentru lucrarea ,,Faina Tlehuci – 90
de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecariorum, ed.
a 1-a, 25 febr. , ABRM,
yy Diplomă de gradul I din partea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo”grupului
de autori pentru lucrarea ,,Margareta Tetelea: ÎN HONOREM”, Bălţi
yy Diplomă de gradul II din partea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo”grupului
de autori pentru lucrarea ,,Colloquia Bibliotecariorum Faina Tlehuci”, Ediţia a II-, Bălţi
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yy

Diplomă de gradul I din partea Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo”grupului
de autori pentru lucrarea ,,Rolul Agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemeice
şi sociale”,Bălţi
2012
yy Distincţia de Stat Medalia ,, Mihai Eminescu”
yy Diploma Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova ,,Cel mai Eficient
Coordonator al Uniunii Europene”
2011
yy Diploma de excelenţă pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct
Moldova şi cu prilejul aniversării a zecea de la înfiinţarea Consorţiului eIFL Direct
Moldova(25 ianuarie 2001).
2010
yy Diploma Ministerului Culturii cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Zilei Mondiale a
Cărţii şi a Dreptului de Autor, în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 189-V din 8 februarie 2010.
2013
yy Diploma pentru participarea la Atelierul profesional ,,Advocacy în susţinerea OA în
mediul academic”.
yy Diploma AGEPI cu menţiune specială a juriului pentru participare la concursul
Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale, ediţia a IV-a.
yy Diploma de merit în cadrul concursului Cel mai eficient/relevant autor de expoziţii
tematice on-line cu prilejul Zilei Bibliotecarulu.
yy Diploma de merit în cadrul grupului de lucru pentru iniţierea/promovarea Zileleor
Bibliografiei în subdiviziuni şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
2010
yy Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru profesionalism
şi calitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fundarea
Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo” .
2009, 2007, 2002
yy Diploma de onoare şi premiul rectoratului USB pentru profesionalism, receptivitate
la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă; Pentru activitate profesională
îndelungată, demers creativ şi competent, vocaţie şi talent managerial (50 de ani de la
naştere şi 25 ani de activitate în domeniu); Pentru Contribuţii deosebite la formarea
profesională a bibliotecarilor în calitate de formator şi mentor; pentru profesionalism,
receptivitate la nou, abnegaţie, corectitudine, perseverenţă, disciplină şi fidelitate;
Mulţumiri din partea Rectoratului, din partea Direcţiei.
2008
yy Premii ABRM în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării.
2007, 2005
yy Diploma ABRM Pentru performanţe profesionale şi contribuţii remarcabile în
susţinerea activităţii ABRM; Cu prilejul aniversării a 60-a a Bibliotecii Ştiinţifice
şi pentru merite deosebite în activitatea profesională; Pentru rezultate remarcabile în
activitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă.
2013, 2011, 2009, 2007, 2005
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yy Diploma AGEPI pentru participare activă la Concursul „Biblioteca publică-partener
în promovarea proprietăţii intelectuale”; Premiul I Concursul AGEPI „Biblioteca –
partener în promovarea proprietăţii intelectuale”.
2005
yy Diplomă din partea Primăriei mun. Bălţi pentru merite esenţiale în procesul educativinstructiv şi în legătură cu aniversarea de 60 de ani a Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
2002
yy Premiul Mare Profesional ,,Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2002”
2001-2005
yy Premiul Gazetei Bibliotecarului pentru cea mai interesantă publicaţie.
2001-2009
yy Diplomă şi premii municipale de Ziua Internaţională a Tineretului
AFILIERI - Membru al ABRM
REFERINŢE – 74
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FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

2006
yy Standardizarea – garant al calităţi (formator: Elena Harconița)
yy Catalogare / Clasificare: actualizare, modificare, aplicare (formator Lina Mihaluța)
yy Comunicarea în instituţia bibliotecară (moderator: Elena Stratan; formator: Angela
Hăbășescu);
yy Standardul interstatal GOST 7.1.2003 - Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire (formator: Lina Mihaluța)
yy Prezentări în Power Point (formator: Igor Afatin)
yy Publicaţii seriale: aspecte privind catalogarea tradiţional şi electronic (moderator:
Ludmila Răileanu, Lina Cruglov)
yy Împrumut de documente în regim automatizat (formator: Igor Afatin)
yy TinRead: şcolarizare (formator: Igor Afatin)
yy Operare Programul Roman Net Send (formator: Mihai Surlaru)
yy Descrierea bibliografică a documentelor (formator: Lina Mihaluța)
2007
yy Training: Utilizarea eficientă a Tehnologiilor Informaţionale (Microsoft Word, EXCEL, Power Point (formator: Mihai Surlaru)
yy Training: Modulul TinRead (formator: Igor Afatin, dir. adjunct Informatizare)
yy Seminar: Ergonomia locului de muncă (moderator: Natalia Culicov, formator: Marina Magher)
yy Atelier: 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 (formator: Ana Nagherneac).
yy Atelier: Descrierea bibliografică conform Standardului Interstatal GOST 7.1 -2003
– „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de
aplicare” (formator: Lina Mihaluţă).
yy Atelier profesional Învăţăm profesionalismul în Asociaţie (moderator: Elena Harconița, 6 martie).
yy Atelier profesional: Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii (moderatori: Dora Caduc, Elena Stratan).
yy Training: Prezentarea Bazei de date juridice HeinOnline (formator: Mariana Harjevschi, Directorul BP de Drept)
2008
yy Atelier: 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 (formator: Ana Nagherneac).
yy Diseminarea Conferinţei Internaţionale „Copyright: Enabling Access or Creating
Roadblocks for Libraries?” (Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la informaţie realizat prin intermediul bibliotecilor?). ASEM (formatori: Elena
Harconița, Valentina Topalo)
yy Diseminarea lucrărilor Forului Internaţional eIFL General Assembly, Sofia, Bulgaria
– formator: Valentina Topalo.
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yy Diseminarea Conferinţei BRŞA a UASM „Biblioteca şi resursele informaţionale în
contextul modernizării învăţământului, ştiinţei şi inovării” (formatori: Elena Harconița, Valentina Topalo, Lina Mihaluța)
yy Diseminarea Lucrărilor Congresului VI al Bibliotecarilor din RM (formatori Elena
Harconița, Ludmila Răileanu, Elena Stratan) ;
yy Tehnologii moderne în aplicarea serviciilor în Mediatecă (formator: Olga Dascăl);
yy Biblioteca Virtuală: conţinut servicii funcţionalitate (formatori: Olga Dascăl, Silvia
Ciobanu);
yy Servicii de animaţie culturală la Bibliotecă (trainer: Valentina Topalo);
yy Deceniul Apă pentru viaţă (Valentina Topalo);
yy Anul Mondial al Limbilor (formatori: Lilia Melnic, Larisa Roşca);
yy Seminar SM ISO 4:2003 Informare şi documentare. Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii. ГОСТ ИСО 832- Библиографическое
описание и ссылки. Правила сокращения слов и словосочетаний на иностранных языка (formator: Lina Mihaluța);
yy Raportarea activităţii Bibliotecii (formator: Elena Harconița);
2009
yy Ora Memoriei regretatului poet Grigore Vieru (formatori: Elena Harconița, Elena
Țurcan, Silvia Ciobanu);
yy Organizarea expoziţiilor în Bibliotecă : Ciclu de lecţii (formatori: Valentina Topalo,
Adela Cucu, Gabriela Cazacu, Liliana Iavorscaia, Ala Lîsîi, Ludmila Răileanu, Natalia Culicov, Marina Magher, Angela Hăbășescu, Nelea Lichii, Margareta Iulic, Elena
Țurcan);
yy EBSCO Host 2.0 : Training interactiv (formator: Elena Harconița, Valentina Topalo);
yy Tabele de autori: explicaţii şi preliminarii : Atelier (formatori: Rodica Cazacu, Lilia
Ucraineţ);
yy Standarde în vigoare: Atelier ( formator: Irina Zalîgaeva, Lina Mihaluța);
yy Fişiere de autoritate: Vedete de subiect. Algoritmul de constituire : Şedinţă de instruire (formatori: Lina Mihaluța, Taisia Aculova);
yy Descrierea analitică : Training (formator: Ana Nagherneac);
yy Cerinţe de bază pentru prezentarea unui document în Word, Power Point: Training
(formator: Silvia Ciobanu);
yy Elaborarea unui material promoţional: Training (formator: Silvia Ciobanu);
yy Utilizarea bazei de date Jurist: Training (formator: Natalia Culicov);
yy Utilizarea catalogului electronic - platforma TinRead/WebOPAC: Training (formator: Marina Magher);
yy Baza de date Inregistrări Muzicale în format MP 3: Training ( formator: Elena Țurcan);
yy Servicii de referinţe tradiţionale / online. Utilizarea instrumentelor de cercetare:
dicţionare, enciclopedii, baze de date, metamotoare, web-uri etc.: Atelier (formatori:
Natalia Culicov, Taisia Aculova);
yy TINREAD: noţiuni generale. Formatul UNIMARC. SIBIMOL: Catalogul Naţional
Colectiv Partajat: Şedinţă (formator: Igor Afatin);
yy Organizarea / prezentarea unei reviste bibliografice : Prelegere aplicativă (formator:
Varvara Ganea);
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yy Diseminare informaţii cu privire la activitatea promovată în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova la Biblioteca Publică „B.P.Haşdeu” din 23 aprilie - Ziua
Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor. (formator: Elena Harconița);
yy Atelier profesional „Creativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul”, dedicat Anului European
al Creativităţii şi Inovării (diseminare, formatori: Elena Harconița, Valentina Topalo,
Lina Mihaluța);
yy Diseminarea informaţiilor de la întrunirea susţinută de Andrei Socolov, reprezentantul companiei EBSCO Publishing în Rusia, Belarus, Moldova, desfăşurată la
Chişinău pe 7-8 aprilie 2009 privind posibilităţile de navigare EBSCO Host 2.0 (formatori: Elena Harconița, Valentina Topalo);
yy Şedinţa de diseminare a întrunirilor ştiinţifice: „Accesul Deschis оn Republica
Moldova” Masa rotundă consacrată Săptămоnii Accesuloui Deschis şi Zilei Internaţionale a Accesului Deschis (14 octombrie 2009, Chişinău); Conferinţa Anuală a
ABRM (15-17 octombrie 2009, Chişinău) (Diseminare, formatori: Elena Harconița,
Lina Mihaluța, Elena Stratan, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu);
yy Cum se scrie o lucrare ştiinţifică : Ghid general : (Formarea Formatorilor) HINARI –
accesul la iniţiativa de cercetare : Atelierul Profesional (Diseminare, formatori: Lina
Mihaluța, Ludmila Răileanu);
yy Salonul Internaţional de Carte (Diseminare, formator: Elena Harconița);
yy Despre Raportul lui Evghenii Kuzimin, Preşedintele Comitetului UNESCO în Rusia
(Diseminare, formator: Elena Harconița);
yy Diseminarea informaţiilor de la simpozionul „Anul Bibliologic 2008” cu genericul
„Anul Promovării Lecturii” (formatori: Elena Harconița, Ludmila Răileanu);
yy Stresul ocupaţional: perspective teoretico - praxiologice (Conferinţa USB FPP. AS USB).
2010
yy Animaţii culturale: tehnologii, organizare, dedicată Zilelor Eminescu (160 ani de la
nastere); concursul Organizarea celei mai originale expoziţii (workschop);
yy Vedetă de subiect: consideraţii privind corectitudinea prezentării conţinutului în document. Aplicarea competențelor în practică imediată: Elaborarea Ghidului metodic
pentru bibliotecari Indexarea pe subiecte (atelier) ;
yy Tehnologii Web 2.0, rețele sociale. (formatori: Artiom Cebotari, Sergiu Stupacenco,
Vadim Damian, Renata Toncoglaz, Elena Stratan) ;
yy Diseminarea lucrărilor Conferinţei Anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica
Moldova cu genericul „Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil” (BŞ ASEM) (formator: Elena Harconița);
yy Diseminarea lucrărilor Clubul Bibliografilor BiblioArtis (Biblioteca Municipală B. P.
Hasdeu ) (formatori: Elena Harconița, Lina Mihaluța);
2011
yy Practici de indexare pe subiecte (workchop, formator: Taisia Aculova);
yy Practici de fişare analitică în sistem automatizat (atelier, formator: Taisia Aculova);
yy Concepte noi ale CZU (workchop, formator: Varvara Ganea);
yy Cadrul Naţional/Internaţional: Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(excepţii şi limitări pentru biblioteci) : nr.139 din 02.07.2010. Manifestul IFLA pentru statistica de bibliotecă. Declaraţia IFLA privind accesul deschis - clarificarea
poziţiei şi strategiei IFLA (atelier, formator: Elena Stratan);
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yy Noi tendinţe în evoluţia bibliotecilor universitare (workchop, formatori: Lina Mihaluța, Elena Stratan, Elena Țurcan, Ala Lîsîi, Veronica Barbaroș, Stela Covalciuc.);
yy Programul Word (training, formator: Felicia Lupaşcu);
yy Programul Microsoft Office PowerPoint (training, formator : Felicia Lupaşcu);
yy Programul Windows Movie Maker (training, formator: Felicia Lupaşcu);
yy Tehnologii Internet, web 2.0 (training, formator: Felicia Lupaşcu);
yy Baze de date EUBOOKSHOP, AUF, eLibraryWorldbank (formatori: Valentina Topalo, Tatiana Pogrebneac);
yy Curs de Limba engleza pentru bibliotecari (Elena Harconița, Igor Afatin, Ana Nagherneac, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu, Elena Stratan, Renata Toncoglaz, Lilia
Ababii, Natalia Culicov, Varvara Ganea, Olga Colina);
2012
yy Metode de calcul a Indicatorilor de performaţă în baza Standardului SM ISO
11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci
– Anexa A, B.1 Resurse, acces şi infrastructură, B.2 Utilizare, B.3 Eficienţa, B.4 Potenţialul şi dezvoltare (atelier, formatori: Ludmila Răileanu, Natalia Culicov);
yy Prezentarea referinţelor bibliografice şi a citări la resurse de informare în baza Standardului SM ISO 690:2012 Informare şi documentare – Reguli pentru referinţe bibliografice şi citări la resurse de informare (ISO 690:2010, IDT), abrobat 05.04 2012
(atelier, formatori: Ana Nagherneac, Lina Mihaluţa);
yy Sesiune de formare Competențele ALA ( MF);
yy Prezentări bibliografice a achizițiilor recente (grupul Promotorii cărții ;
yy Ciclul de traininguri Crearea Blogului în Blogger (formator: Elena Stratan);
yy Workshop bibliotecar: Competenţe tehnologice – priorităţi actuale ale bibliotecarilor universitari:
yyBiblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei (Elena Harconița, Igor Afatin);
yyBiblioteca Calameo, depozitul internaţional Issuu (Silvia Ciobanu, Elena Stratan);
yyBiblioteca deschisă Open Library (Lina Mihaluța, Elena Stratan);
yySite-ul web de păstrare şi partajare a documentelor Delicious (Tatiana Pogrebneac,
Elena Stratan);
yyPrezentări baze de date internaţionale EUBookchop (Valentina Topalo);
yyBiblioteca E-library WorldBanc (Galina Belcovscaia, Aliona Purici);
yyPrezentări bloguri Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice (Galina
Belcovscaia, Aliona Purici, Antonina Antonova); Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice
(Adela Cucu, Marina Magher, Gherda Palii); Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice (Angela Hăbășescu, Valentina Vacarciuc, Maria Postolati); Oficiul Documente Muzicale (Elena Țurcan, Ariadna Musteaţa); Oficiul Documente în Limbi Străine
(Lilia Ababii, Gabriela Cazacu, Lilia Melnic, Margareta Iulic, Tatiana Pogrebneac);
yyBlogul Filialei BIN (Lina Mihaluța, Elena Stratan);
yy Prezentări bibliografice a expoziţiilor dedicate evenimentelor şi personalităţilor omagiate în anul 2012 în Clubul Bibliospiritus
yy MIHAI CIMPOI - Critic, istoric literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de
la naştere, Clubul Bibliospiritus (Adela Cucu, Marina Magher);
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yy Spiridon Vangheli: prozator, poet, traducător şii editor - 80 de ani de la naştere,
Clubul Bibliospiritus (prezentare: Maria Postolati, Valentina Vacarciuc);
yy INSPIRAŢIE ŞI TRADUCERI – 30 septembrie Ziua Internaţională a Traducătorului, Clubul Bibliospiritus (prezentare: Lilia Melnic);
yy ALECU RUSSO – patronul spiritual al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Clubul Bibliospiritus, BȘU (masă rotunda, prezentare: Valentina Topalo, Gherda Palii, Tatiana Pogrebneac);
yy Comemorarea regretaților Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Clubul Bibliospiritus
(masă rotundă , prezentare: Valentina Topalo);
yy Program informatizat de evidență Statistica BȘU (atelier,formatori: Elena Harconița,
Igor Afatin)
yy Sala de lectură virtuală - Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de
Stat a Rusiei (formator: Elena Harconița).
yy Cercetarea bibliometrică (seminar, formatori: Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena Stratan)
2013
yy Reguli de indexare Lives-ro: Locuri. Denumiri geografice. Istorie (atelier, formator:
Taisia Aculova);
yy Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi (atelier,
formator: Lina Mihaluța);
yy Formarea / atribuirea vedetelor de subiect: experiențe, probleme, aplicaţii practice
(seminar, formatori: Angela Hăbășescu, Aliona Purici, Gherda Palii, Irina Zalîgaeva,
Taisia Aculova);
yy Repozitoriul Instituţional – Open Research Arhive (ORA) – USARB (training, formator: Elena Harconița);
yy Formarea formatorilor în domeniul tehnologiilor comunicaționale (trainig, formator:
Tatiana Prian);
yy Curs de lecții practice și studiu de caz „Facilitati Microsoft Word” (formator: Tatiana Prian);
yy Funcţii, Word (trainig, formator: Tatiana Prian);
yy Inserare link-uri (trainig, formator: Tatiana Prian);
yy Curs de lecții practice și studiu de caz „Facilitati Microsoft Excel în activitatea bibliotecară” (formator: Tatiana Prian);
yy Funcții Excel (trainig, formator: Tatiana Prian);
yy Formatare Excel ( trainig, formator: Tatiana Prian);
yy Formule Excel (trainig, formator: Tatiana Prian);
yy „Blogul bibliotecarului: creare, design, postare informații, gadgeturi” (trainig - formator: Elena Stratan)
yy „Ziua Naţională a Culturii şi cea de-a 163 – a aniversare a poetului Mihai Eminescu„
15 ianuarie, BŞ USARB (Valentina Topalo, Silvia Ciobanu);
yy „Cernobîl: Istorie şi destine„ - Ziua comemorării victimelor catastrofei nucleare de la
Cernobîl, 26 aprilie, BŞ USARB (Galina Belcovscaia, Aliona Purici);
2014
yy Provocarea utilizatorilor prin Social Media, Web 3.0 ( Cloud, QR, Vine, Evernote
etc.) ( prezentare: Silvia Ciobanu);
yy Utilizarea produselor Google Drive în activitatea bibliotecarilor (foi de calcul, prezentări, formulare etc.) – ( formator: Tatiana Prian);
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yy Indicatorii bibliometrici pentru activitatea comunicării ştiinţifice. IBN - Instrumentul
Bibliometric Naţional. (formatori: Elena Scurtu, Lina Mihaluța, Maria Fotescu);
yy Factorii de impact personal, factorii de citări, nr. de citări per autor, per articol; indicatori ai vizibilităţii revistelor: aplicaţii: Publich of Perich, Google Academic- Google Scolar. – (formatori: Elena Harconița, Ana Nagherneac, Elena Stratan);
yy Practici de indexare pe subiecte – persoane fizice ( formator: Taisia Aculova);
yy Metode de calcul a Indicatorilor de performanţă în activitatea Bibliotecii ( formator:
Lilia Ababii);
yy Metode moderne de păstrare şi conservare a colecţiilor (prezentare: Elena Cristian);
yy Colecţii particulare în Biblioteca Ştiinţifică USARB (prezentare: Elena Cristian,
Svetlana Cecan, Gabriela Cazacu);
yy Modulul Tehnologii, (formator: Tatiana Prian);
yy „Despre Otletiana mondială (evoluţia învăţăturii lui Paul Otlet)” (oră de profesionalizare, prezentare: Maria Fotescu);
yy Cadrul de reglementare Naţional/Internaţional - Echipa managerială a Bibliotecii în
ajun de atestare.
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