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Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015
Contribuţii ştiinţifice ale bibliotecarilor universitari
în evoluţia biblioteconomiei naţionale
Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor, parte integrantă a ştiinţei USARB, vizează
susţinerea actului educaţional academic prin modernizarea produselor infobibliotecare, generarea serviciilor inovaţionale, modelarea proceselor tehnologice de servire
etc.
Activitatea cercetătorilor Bibliotecii, inclusă în planul şi raportul USARB, integrată în programele cumulative ale Sistemului Naţional de Biblioteci de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, se desfăşoară pe cîteva direcţii prioritare: Management
participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare
profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor
informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte.
Prima direcţie de cercetare este axată pe problema managementului, cu precădere a managementului participativ, cu implicarea celor mai buni specialişti în
funcţionarea Bibliotecii actuale, asigurarea strategiei de dezvoltare, de schimbare a
psihologiei şi competenţelor profesionale; promovarea continuă a unui sistem bine
definit de formare profesională continuă, de recalificare a noilor angajaţi; monitorizarea activităţii calitative a structurii infobibliotecare, auditul subdiviziunilor; elaborarea
documentelor de reglementare; participarea şi organizarea conferinţelor, seminariilor,
atelierelor profesionale ş.a.
A doua direcţie Biblioteca 2.0/ web 2.0 - îmbunătăţirea serviciilor infobibliotecare pentru utilizatori; perfecţionarea paginii web, bibliografierea calitativă a lucrărilor didactico-ştiinţifice ale universitarilor (cadre didactice şi bibliotecari); desfăşurarea
cercetărilor sociologice privind relevanţa colecţiilor, serviciilor tradiţionale şi electronice; a produselor bibliotecare; elaborarea ghidurilor şi tutorialelor, contorizarea statisticii serviciilor virtuale.
A treia direcţie - dezvoltarea, diversificarea şi organizarea resurselor informaţionale; cercetarea şi analiza colecţiilor tipărite - cărţi şi publicaţii periodice în vederea
corespunderii cu procesele de studiu şi cercetare ştiinţifică, diagnosticarea situaţiei
actuale prin desfăşurarea studiilor bibliometrice asupra anumitor segmente din colecţii; nivelul de adaptare la schimbări prin crearea bibliotecii digitale, a bazelor de
date proprii: catalog electronic; SumarScanat; lucrări muzicale în MP3; oportunităţile
bazelor de date achiziţionate pe profilul universităţii; gradul de utilizare a resurselor
informaţionale.
Cercetarea bibliotecarilor cuprinde diverse forme: de la studii teoretice şi aplicative la organizarea de conferinţe ştiinţifice, colocvii, ateliere; participarea cu comunicări la manifestări ştiinţifice instituţionale, naţionale şi internaţionale, redactarea
rapoartelor ştiinţifice, a documentelor de transfer tehnologice, editarea publicaţiilor,
lansarea în proiecte şi realizări inovaţionale.
În ultimii zece ani ştiinţa bibliotecară USARB a evoluat în profunzime şi calitate,
fiind extinsă tot mai mult şi mai mult, îmbogăţindu-se cu importante realizări. Au fost
organizate 35 de manifestări ştiinţifice instituţionale de importanţă naţională şi internaţională (4 conferinţe; 5 conferinţe în cadrul Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare
5
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în cercetarea ştiinţifică, 3 ediţii Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci,
20 de ateliere profesionale naţionale, inclusiv în cadrul Centrului Biblioteconomic şi a
Filialei Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM, cu sediul la BŞ USARB. Bibliotecarii au
participat la peste 250 de reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale (conferinţe,
congrese, mese rotunde, workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale
etc.) cu comunicări şi intervenţii privind modelele BŞ USARB.
Activitatea editorială numără cca 540 lucrări editate (monografii, colocvii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, materiale promoţionale), 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
La manifestările organizate de Biblioteca universitară au participat oaspeţi din
ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai conducerii Universităţii, ai comunităţii profesionale şi instituţionale: biblioteci academice, naţionale, universitare, publice şi
specializate din Chişinău şi România, prieteni fideli. Ne-au onorat cu prezenţa invitaţi de onoare: Alexandru BUDIŞTEANU, Doctor arhitect, Ofiţer al Ordinului Naţional al
României „Serviciul credincios”, Membru al Consiliului Ştinţific al Institutului Naţional
pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU); Inginer Radu MOŢOC, Membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro
Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi.
Scopul principal al tuturor acestor acţiuni este evidenţierea rolului bibliotecilor
ca resurse principale de informare şi documentare în sprijinul procesului educaţional
şi ştiinţific universitar; amplificarea activităţii de cercetare, de descoperire a celor mai
eficiente modalităţi de activitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării instituţiei,
calificării angajaţilor, evoluţiei domeniului biblioteconomic instituţional şi naţional.
Participanţii s-au manifestat devenind actorii unor comunicări / intervenţii relevante, axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul de cercetare
biblioteconomică, au demonstrat preocupări de cercetare ale bibliotecarilor, inclusiv
de la Bălţi, grija lor permanentă de a păstra tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi
concrete la provocările atît de complicate ale timpului. Au fost prezentate peste 200
comunicări, intervenţii, tutoriale care au fost plasate în Internet (Slideshare http://
www.slideshare.net/libruniv/), şi publicate în lucrările respective, expuse pe site-ul Bibliotecii în rubrica Publicaţii.
Subiectele abordate au cuprins toată gama de probleme şi priorităţi privind
dezvoltarea domeniului, viitorul bibliotecilor etc.
Au fost organizate şi prezentate diverse expoziţii din Colecţia de Carte Rară, expoziţii personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie 2011) „STEAUA DE JOI”
şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...” Lucrări prezentate de Ludmila COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova; şi
Daruri de Carte Rară şi Vechi gravuri din secolul XV-XVI, ex-librisuri de epocă, adunate
şi prezentate de inginerul Radu MOŢOC aduse de secretarul Asociaţiei Culturale Pro
Basarabia şi Bucovina, filiala „Costachi Negri” din Galaţi ; Valori culturale religioase din
colecţia „IOAN NICORICI”, păstrată în colecţiile USARBi; Produsul ştiinţific editorial al Bibli-
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otecii Ştiinţifice USARB (2000 – 2014);
Participanţii au asistat la mai multe lansări de carte, reviste, site-uri, bloguri etc.:
Dicţionarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autor Gheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2011. – P. 116; Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de informare şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev.
de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18; Ciobanu, Petru. Mitropolitul
Visarion Puiu: File de monografie pastoral-istorică. – Alba-Iulia : Reîntregirea, 2010.
–254 p.: foto. – (Pastorală Misionară / Misiologie Pastorală; 19). – Bibliogr.: p. 218-232.
– ISBN 978-606-509-129-0; Revista Confluenţe Bibliologice; Aculova, Taisia. Indexarea
pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari; Biblioteca şi bibliotecarii universitari din
Bălţi : indice bibliografic (1945-2010); Cartea rară în limba franceză (secolul 18/20); Ganea, Varvara. Anuarul publicaţiilor cadrelor didactice/bibliotecarilor : 2009; Harconiţa,
Elena. Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene; Harconiţa,
Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare (Manual al calităţii); Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar; Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului;
Mihaluţa, Lina. Cărţi cu autograf şi dedicaţii : Catalog; Colloquia Bibliothecariorum
„Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 februarie 2014; Margarita TETELEA : IN HONOREM; „FAINA
TLEHUCI – 90 de ani de la naştere", Colloquia bibliothecariorum; BIBLIOUNIVERSITAS@
ABRM.md - revista electronică a bibliotecilor universitare din R. Moldova.
Manifestările au fost însoţite de derulare videofilmelor realizate, de asemenea
de bibliotecari, Silvia Ciobanu fiind regizorul şi designul principal: Eugeniu Coşeriu Colosul de la Tubingen, ABRM-20 de ani de activitate, Premiile anului; Faina Tlehuci…
spirit activ, molipsitor, ofensiv... In Memoriam; Directoarea şi Biblioteca Ei; Faina Tlehuci: IN MEMORIAM; Regina Cărţii în Nord etc.
În cadrul celei de-a 67–a aniversări a Bibliotecii a fost inaugurat Muzeul Memorii
peste timp, actualizat şi remodelat într-un concept nou, în care sînt prezentate evoluţia
şi performanţele Bibliotecii, imaginile celor mai valoroşi bibliotecari care prin munca
lor s-au zidit în memoria instituţiei, partenerii din ţară şi străinătate care ne susţin în
diversificarea resurselor informaţionale, serviciilor modernizate şi dotării materiale.
La 22-24 august s-a desfăşurat, în premieră la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, la care au participat 200 bibliotecari din diferite tipuri de
biblioteci din întreaga republică şi din România. În cadrul Conferinţei, Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura informaţiei, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică a BŞ
USARB Biblioteca – portal educaţional intelectual şi informaţional in edificarea Societăţii
Cunoaşterii la care au participat 30 de bibliotecari. Programul a inclus 13 comunicări
teoretico-aplicative (7 ale bibliotecarilor universitari bălţeni) fiind abordat subiectul
promovării în biblioteci a Cursului de Cultură a informaţiei.
La 12 octombrie 2010 a avut loc prima ediţie a COLLOQUIA PROFESSORUM
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, bibliotecarii participînd la toate cinci ediţii,
evidenţiind rolul Bibliotecii de partener şi inovator al procesului educaţional şi de
cercetare ştiinţifică universitară. La ediţia a 4-a COLLOQUIA PROFESSORUM Biblioteca
universitară În contextul Societăţii informaţionale şi a cunoaşterii (2013) Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat Diploma de Excelenţă Colec7
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tivului Bibliotecii Ştiinţifice a Univerităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi pentru realizări
remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, activitate prodigioasă în promovarea
culturii, profesionalism avansat, contribuţie în realizarea programelor şi proiectelor de
bibliotecă şi colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
În anul 2013, a fost inaugurat Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, cu participare naţională şi internaţională, devenit o tradiţie anuală, în luna februarie 23 – ziua
de naştere a d-nei Faina Tlehuci, predecesoarea de 40 de ani a actualei directoare Elena Harconiţa, fiind editate şi lucrările cu acelaşi titlu. De obicei, lucrările se desfăşoară
în 2 secţiuni: Colecţiile bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat bibliotecar, Bibliotecile
viitorului: posibilităţi infinite care adună studii privind particularităţile de dezvoltare a
colecţiilor, în special prin donaţii şi proiecte de investiţii, cercetări bibliometrice asupra
conţinutului fondurilor, modului în care se aplică în Bibliotecă noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, webul Bibliotecii, bazele de date pentru utilizatori, serviciile electronice, contorizarea lor ca măsură a eficienţei activităţii bibliotecare.
Atmosfera deosebită a acestor colocvii a fost creată de oamenii care cu multă
energie pozitivă şi pasiune şi-au depănat amintirile, şi-au împărtăşit cunoştinţele, au
demonstrat că se află în deplină armonie unii cu alţii, cu sine însăşi, cu propria memorie care le menţine viu trecutul, pentru a asigura prezentul şi a construi viitorul.
Programul, comunicatele şi comunicările au fost promovate / mediatizate în
presă şi online: pe site-ul, blogul Bibliotecii, reţelele sociale Facebook, Twitter, Google+, Slideshare, Calameo, Flickr.
Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor au dus la
crearea unui complex de programe şi conţinuturi educaţionale moderne, sporind calitatea proceselor şi serviciilor bibliotecare. Cercetările au contribuit la creşterea imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului universitar, promovarea bunelor practici şi a noilor
produse infobibliotecare.
Menţionăm importanţa acestor evenimente profesionale şi atmosfera deosebită, dialogul profesional constructiv creat de bibliotecarii consacraţi ştiinţei biblioteconomice, care prin comunicări originale şi inovaţionale vin să amplifice recunoaşterea
valorii profesionale a bibliotecarului, precum şi creşterea vizibilităţii bibliotecilor în
societatea contemporană.

8

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015
CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE
4 noiembrie, 2005
CONFLUENŢE ŞI INTEGRARE CALITATIVĂ A CĂRŢII,
ACTIVITĂŢII BIBLIOTECARE ŞI A INFRASTRUCTURII INFORMAŢIONALE
ÎN PROCESUL DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC UNIVERSITAR
„Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar” : Conf. şt. (2005 ;
Bălţi). Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activităţii
bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul
didactico-ştiinţific universitar” : Materialele conf. şt. consacrate aniversării a 60-a a Bibl. Univ. bălţene, 4 noiemb.,
2005 / coord. E. Harconiţa ; colegiul de red. A. Moraru, E.
Stratan, V. Topalo, L. Alexanchin ; design S. Ciobanu. – Bălţi,
2005. – 137 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-015-9; http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/conf_bibl.pdf
PROGRAM
10.00 – 12.00
Mesaje de de felicitare la aniversarea bibliotecii
60 de ani de politici bibliotecare la Universitatea bălţeană
Elena HARCONIŢA, director, BŞ a USB „Alecu Russo”
Recital liric Cartea. Biblioteca

Elevii şcoli nr. 21, director Valentina GOIMAN

13.00-14.00
Sesiune de comunicări
Moderatori: Elena HARCONIŢA, Valentina TOPALO
Adaptarea curriculumului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării la
obiectivele procesului de la Bologna la Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Nelly ŢURCAN, conferenţiar universitar,
prodecan la Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM
Bibliotecarul de referinţe. Dilemele unei profesii în devenire
Dr. Tamara PETROV, lector universitar,
şef serviciu Bibliografic, Referinţe, Cercetare Ştiinţifică, BCU Timişoara
9
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Managementul şi dezvoltarea carierei bibliotecarilor: abordări conceptuale
Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM
Managementul resurselor umane: strategii, politici, proceduri
Tatiana COŞERI, director adjunct BM „B. P. Hasdeu”
Priorităţile bibliotecii academice americane în mediul electronic. Experienţa bibliotecii UIB
Mariana HARJEVSCHI, absolventa JFDP 2004-2005 (Junior Faculty Development Program), program finanţat de Guvernul SUA şi administrat de Consiliul American
Rolul Bibliotecii în formarea mediului informaţional universitar
Zinaida STRATAN, Biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei,
Natalia ZAVTUR, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM
Prezentarea publicaţiilor Bibliotecii la a 60-a aniversare
Elena SCURTU, şef serviciu BŞ a USB „Alecu Russo”
Comunicarea informaţiei economice în Republica Moldova
Dr. Silvia GHINCULOV, director Biblioteca Ştiinţifică ASEM,
Natalia CHERADI, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Biblioteca electronică didactică – noi oportunităţi pentru comunitatea universitară
Ecaterina ZASMENCO, director, Biblioteca Centrală Universitară USM,
Liubovi KARNAEVA, profesor, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională,
Igor EVTODIEV, inginer, USM
Open access - alternative în informarea comunităţii ştiinţifice agrare
Ludmila COSTIN, Directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
Valori axate pe consumatorii Universităţii bălţene
Lina MIHALUŢĂ, şef serviciu Catalogare, Clasificare, BŞ a USB „Alecu Russo”
Arta cărţii (Colecţia de Carte Rară a Bibliotecii Ştiinţifice)
Larisa ROŞCA, şef serviciu Literatură în Limbi Străine,
Lilia MELNIC, bibliotecar principal BŞ a USB „Alecu Russo”
Programe aplicative privind eficientizarea şi rentabilizarea proceselor bibliotecare în Biblioteca Ştiinţifică a USB Alecu Russo
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, BŞ a USB „Alecu Russo”
Imaginea virtuală a bibliotecii ştiinţifice a USB: prezentare
Silvia CIOBANU, şef serviciu Săli de Lectură BŞ a USB „Alecu Russo”
10
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Biblioteca şi proprietatea intelectuală

Petre RACU, Director Biblioteca AGEPI

Bibliotecarul-contact: element al structurii bi-modale în biblioteca universitară
Svetlana ZBÂRNEA, şef oficiu Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM
Cultura informaţională a beneficiarilor bibliotecii universitare (abordări în
contextul aderării R. Moldova la procesul de la Bologna)
Angela AMORŢITU, şef serviciu Informare Bibliografică şi Documentară,
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Locul desfăşurării: Sala de Conferinţe a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, etaj 2, str.
Puşkin, 38, mun. Bălţi.

COMUNICAT
Inaugurarea evenimentului aniversar s-a produs în sala de Conferinţe a Universităţii de Stat Alecu Russo” cu participarea oaspeţilor din ţară şi de peste hotare,
bibliotecari, reprezentanţi ai conducerii Universităţii, prieteni fideli ai Bibliotecii.
Mesajele de salut au înglobat felicitări, aprecieri şi omagii rostite de rectorul
Universităţii, academician N. Filip, vice prim-prorector V. Cabac, prorector pentru Ştiinţă I. Gagim, colegii de breaslă directorul Bibliotecii Naţionale A. Rău, Preşedintele
ABRM, director al BRŞA L. Costin, directorul BCU E. Zasmenco, director general DIB
ULIM Z. Sochircă, director al Şcolii de Biblioteconomie L. Corghenci, director adjunct
al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” T. Coşeriu, şef serviciu Bibliografic, Referinţe,
Cercetare Ştiinţifică, BCU Timişoara T. Petrov, director adjunct BNC „Ion Creangă” E. Bejan, director Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” mun. Bălţi, A. Botezatu, metodist la
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” L. Ouş.
Elena Harconiţa, directorul general al Bibliotecii, printr-o intervenţie sugestivă
60 de ani de politici bibliotecare la Universitatea bălţeană a evocat momentele
semnificative din trecutul şi prezentul instituţiei omagiate, imaginile verbale fiind susţinute de secvenţele CD-ului Regina Cărţii în Nord, elaborat cu acest prilej.
Manifestarea profesională a continuat în incinta Bibliotecii cu derularea lucrărilor Conferinţei Ştiinţifice (moderatori: Elena Harconiţa, Valentina Topalo) nu
înainte însă de a savura recitalul liric - spectacolul Cartea. Biblioteca prezentat de
copiii şcoli nr. 21 (viitorii cititori, director Goiman Valentina). Atmosfera sărbătorească
a fost întregită de momentul decernării Diplomei de Excelenţă Bibliotecii Ştiinţifice din
partea Universităţii cu prilejul a 60 de ani de la fondare Pentru excelenta organizare a
activităţii, şi implementarea proiectelor menite să amplifice şi să faciliteze accesul
la informaţii, idei şi cunoaştere precum şi diplome pentru înalt profesionalism unui
grup de bibliotecari merituoşi.
Participanţii la lucrările conferinţei au devenit actorii unor comunicări/intervenţii relevante axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul de
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cercetare biblioteconomică actuală cu titluri sugestive: Bibliotecarul de referinţe.
Dilemele unei profesii în devenire (dr. Tamara Petrov, lector universitar, şef serviciu Bibliografic, Referinţe, Cercetare Ştiinţifică, BCU Timişoara); Managementul şi
dezvoltarea carierei bibliotecarilor: abordări conceptuale (Ludmila Corghenci,
director adjunct DIB ULIM); Managementul resurselor umane: strategii, politici,
proceduri (Tatiana COŞERIU, director adjunct BM „B. P. Hasdeu”); Priorităţile bibliotecii academice americane în mediul electronic. Experienţa bibliotecii UIB (Mariana
Harjevschi, absolventa JFDP 2004-2005); Rolul Bibliotecii în formarea mediului informaţional universitar (Zinaida Stratan, Biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei,
Natalia Zavtur, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM); Prezentarea publicaţiilor Bibliotecii la a 60-a aniversare (Elena Scurtu, şef serviciu BŞ a USB
Alecu Russo); Valori axate pe consumatorii Universităţii bălţene (Lina Mihaluţă, şef
serviciu Catalogare, Clasificare, BŞ a USB „Alecu Russo”); Arta cărţii (Larisa ROŞCA, şef
serviciu Literatură în Limbi Străine, BŞ a USB „Alecu Russo”); Programe aplicative privind eficientizarea şi rentabilizarea proceselor bibliotecare în Biblioteca Ştiinţifică a USB Alecu Russo (Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, BŞ a USB „Alecu
Russo”).
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22 august, 2007
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ PORTAL EDUCAŢIONAL INTELECTUAL ŞI INFORMAŢIONAL
ÎN EDIFICAREA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII
ORGANIZATĂ ÎN CADRUL SECŢIUNII BIBLIOTECI UNIVERSITARE
ŞI COMISIEI CULTURA INFORMAŢIONALĂ
Buletinul ABRM : Publ. periodică. - Ed. spec. - 2008. - Nr 1(7).
În conţ. : Materialele Conf. an. a Asociaţiei Bibliotecarilor
din Rep. Moldova „Instruirea continuă – cerinţă inerentă
a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”, Conf. şt.
spec. a BŞU „Alecu Russo” Biblioteca – portal educaţional
intelectual şi informaţional în edificarea societăţii
cunoaşterii BŞU „Alecu Russo, Bălţi, 2007 : http://www.
abrm.md/files/abrm_buletin7.pdf

PROGRAM
Cursul Bazele Culturii informaţionale la Universitatea de Stat „Alecu Russo”
Elena HARCONIŢA, director,
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ a USB „Alecu Russo”
Surse de referinţă : Bibliografii. Enciclopedii. Dicţionare: experienţa prezentării
unei teme în cadrul cursului Bazele Culturii Informaţionale
Elena SCURTU, şef serviciu, BŞ a USB „Alecu Russo”
Biblioteca V. A. Urechia – partener în realizarea programelor educaţionale
Letiţia BURUIANĂ, şef serviciu, Biblioteca V. A. Urechia, Galaţi
Cunoaştere şi interactivitate în bibliotecile pentru copii
Eugenia BEJAN, director adjunct , Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Formarea beneficiarilor: experienţa Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF
Nicolae Testemiţeanu
Liubovi KARNAEVA, director, Silvia CIUBREI, director adjunct,
Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF „N. Testemiţanu”
Biblioteca V. A. Urechia şi conceptul deschiderii globale: rolul colecţiilor speciale
Valentina ONEŢ, bibliotecar responsabil, Colecţii speciale,
Biblioteca V. A. Urechia, Galaţi
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Campania în sprijinul absolventului ULIM - formă eficientă de servire informaţional-bibliografică
Inesa SOLTAN, bibliograf,
Victoria CORCODEL, coordonator al Centrului de Informare şi Documentare, DIB ULIM
Cultura Informaţională: definiţii, conţinut, evoluţie
Natalia LUNIC, bibliotecar principal, BŞ a USB „Alecu Russo”
Modalităţi şi mijloace de formare a utilizatorului în Biblioteca Ştiinţifică a US
Alecu Russo
Silvia CIOBANU, şef serviciu,
Ludmila RĂILEANU, bibliotecar principal, BŞ a USB „Alecu Russo”
Importanţa sporită a serviciilor de referinţe
Natalia CULICOV, şef serviciu, BŞ a USB „Alecu Russo”
Cartea şi computerul: puncte de interacţiune
Lolita CANEEV, şef serviciu, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Mediateca - componentă a spaţiului informaţional universitar
Olga DASCAL, şef serviciu, BŞ a USB „Alecu Russo”
Servicii şi facilităţi pentru instruirea şi cercetarea ştiinţifică muzicală
Elena ŢURCAN, şef oficiu,
Ariadna MUSTEAŢĂ, bibliotecar, BŞ a USB „Alecu Russo”
COMUNICAT
La 22-24 august s-a desfăşurat pentru prima dată în Republică şi în premieră
la Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” din Bălţi Conferinţa anuală a Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă
inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, la care au participat 200 bibliotecari
din diferite tipuri de biblioteci din întreaga republică şi din România.
La manifestările ABRM au participat invitaţii din România: Ivona Olariu,
reprezentant al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Biblioteca Centrală Universitară
M. Eminescu din Iaşi; dr. Eleonora Drăgănescu, directoarea Bibliotecii Universităţii
Agrare şi Medicină Veterinară din Iaşi; Rodica Istrati, şef serviciu la Biblioteca Universităţii
Tehnice Gh. Asachi, Iaşi; Zanfir Ilie, directorul Bibliotecii Judeţene V. A. Urechia din
Galaţi împreună cu Letiţia Buruiană, şef serviciu Relaţii cu publicul şi Valentina Oneţ,
bibliotecar responsabil Colecţii Speciale; dr. Cristian Căldăraru, directorul Muzeului
de Istorie din Galaţi; ing. Radu Moţoc, Membrul de Onoare al Senatului Universităţii
bălţene, secretarul Asocieţiei Pro Basarabia şi Bucovina, filiala „C. Negri” din Galaţi;
Herciu Iulian, manager Books Limited Informa din Bucureşti.
La 22 august, în cadrul Conferinţei anuale, Secţiunii Biblioteci universitare şi
Comisiei Cultura informaţională, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Biblioteca
18
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– portal educaţional intelectual şi informaţional în edificarea Societăţii Cunoaşterii
(moderatori: E. Harconiţa, L. Carnaeva) la care au participat 30 bibliotecari. Programul
a inclus 13 comunicări teoretico-aplicative (7 ale bibliotecarilor universitari bălţeni)
fiind abordate următoarele subiecte: promovarea în bibliotecă a Cursului Cultura
informaţională; biblioteca - partener în realizarea programelor educaţionale; rolul
colecţiilor speciale şi conceptul deschiderii globale; mijloace de formare a beneficiarilor,
experienţe reprezentative ale BŞU; forme eficiente de servire infobibliografică (servicii
de referinţă etc.); mediateca – componentă a spaţiului infouniversitar etc.
Menţionăm cu satisfacţie autorii comunicărilor: E. Scurtu Surse de referinţă:
Bibliografii, Enciclopedii. Dicţionare: prezentarea temei în cadrul cursului Bazele Culturii
Informaţionale; E. Harconiţa, E. Stratan Cursul Bazele Culturii Informaţionale în procesul de
învăţămînt superior; Eugenia Bejan, Cunoaştere şi interactivitate în bibliotecile pentru copii;
Liubovi Karnaeva, Silvia Ciubrei, Formarea beneficiarilor: experienţa Bibliotecii Ştiinţifice
Medicale a USMF Nicolae Testemiţeanu; Inesa Soltan, Victoria Corcodel, Campania
în sprijinul absolventului ULIM - formă eficientă de servire informaţional-biliografică;
Natalia Lunic, Cultura Informaţională: definiţii, conţinut, evoluţie; Silvia Ciobanu, Ludmila
Răileanu, Modalităţi şi mijloace de formare a utilizatorului în Biblioteca Ştiinţifică a US
„Alecu Russo”; Culicov Natalia, Importanţa sporită a serviciilor de referinţe; Lolita Caneev,
Cartea şi computerul: puncte de interacţiune; Olga Dascăl, Mediateca - componentă a
spaţiului informaţional universitar; Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă, Servicii şi facilităţi
pentru instruirea şi cercetarea ştiinţifică muzicală.
Comunicările colegilor din România: Biblioteca V. A. Urechia – partener în realizarea
programelor educaţionale, L. Buruiană; Biblioteca V. A. Urechia şi conceptul deschiderii
globale: rolul colecţiilor speciale, V. Oneţ au fost audiate cu un sporit interes profesional,
iar publicarea lor în buletinul ABRM le va face cunoscute întregii comunităţi bibliotecare
din Moldova.
Implicaţiile bibliotecarilor universitari în activitatea Conferinţei anuale ABRM
(comisii, secţiuni, ateliere, şedinţă în plen): 60 participanţi, 8 moderatori, 26 comunicări,
5 publicaţii editate (lansare), 10 expoziţii, 4 excursii documentare, 2 programe culturale.
Conducerea ABRM a decernat diplome de excelenţă pentru susţinerea activităţii
Asociaţiei rectorului USB E. Plohotniuc, academicianului N. Filip, bibliotecarilor: L.
Corghenci, C. Balaban, V. Osoianu, E. Harconiţa, D. Caduc, I. Afatin, E. Stratan, L. Mihaluţa,
E. Scurtu, V. Topalo, S. Ciobanu, A. Hăbăşescu, A. Cebotari.
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25 ianuarie, 2011
BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII BĂLŢENE - PARTENER IMINENT
AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PROGRAM
8.00 – 9.00
Păstrînd tradiţiile răspundem provocărilor timpului

Elena HARCONIŢA, director

Importanţa prelucrări şi stocării calitative a resurselor Bibliotecii: catalogare,
sistematizare, indexare
Lina MIHALUŢA, director adjunct
Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate
Elena STRATAN, şef serviciu
Tehnologii inovaţionale în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal serviciul Dezvoltarea Colecţiilor.
Biblioteca Ştiinţifică în era tehnologiilor informaţionale
Felicia LUPAŞCU, inginer programist, serviciul Informatizare. Mediateca
Achiziţia şi eliminarea documentelor – procese esenţiale în menţinerea unei
colecţii calitative
Lucia ZADIRAICO, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor,
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea/Conservarea colecţiilor
O panoramă selectivă a cărţilor rare
Elena SCURTU, şef serviciu, Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
serviciul Documentare/Informare Bibliografică
Ponderea colecţiei de carte rară în formarea viitorilor profesionişti
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea / Conservarea Colecţiilor
Specificul formării şi promovării colecţiilor muzicale

Elena ŢURCAN, şef oficiu,
Ariadna MUSTEAŢĂ, bibliotecar, oficiul Documente Muzicale

Particularităţile colecţiei de resurse informaţionale în limbile străine
Polina SPÎNU, bibliotecar principal,
Lilia MELNIC, bibliotecar principal, oficiul Literatură în Limbi Străine
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Eficienţa utilizării sistemului de referinţe de către utilizatori: anii 2006-2010
Natalia CULICOV, şef serviciu Referinţe Bibliografice
Optimizarea accesului la documentele Bibliotecii
Adella CUCU, bibliotecar principal,
Ala LÎSÎI, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor
Publicaţiile periodice – eficientizarea promovării şi utilizării lor de către
beneficiari
Adella CUCU, Galina BELCOVSCHI, Angela HĂBĂŞESCU,
bibliotecari principali, serviciul Comunicarea Colecţiilor
Parteneriat: Bibliotecă - Facultate- Catedră - Cadru didactic: reflecţii, sugestii
Elena SCURTU, şef serviciu, Maria FOTESCU, Ana NAGHERNEAC,
bibliografi principali, serviciul Documentare / Informare Bibliografică
Promovarea cărţii şi a lecturii prin activitatea expoziţională şi păstrarea
spiritualităţii bibliotecii
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, CD ONU,
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială
Biblioteca Universitară şi transferul de informaţie către utilizatori: rezultatele
sondajului
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC, bibliotecari,
serviciul Comunicarea Colecţiilor
De ce indicii statistici? Studiu comparativ anii 2006 – 2010
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor,
Liliana IAVORSCHI, bibliotecar principal
Practici de fişare analitică în sistem automatizat
Taisia ACULOVA, bibliotecar principal,
Margarita IULIC, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor
Bibliotecarul şi opera sa în universul bibliografic
Varvara GANEA, şef servicu Catalogare, Indexare
Новые тенденции в профессиональной периодике
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, serviciu Dezvoltarea Colecţiilor
Prezentarea retrospectivă a filmelor documentare despre Biblioteca universităţii
bălţene: 2000, 2005, 2010
Silvia CIOBANU, Felicia LUPAŞCU, Artiom CEBOTARI
Locul desfăşurării: Sala de Conferinţe
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COMUNICAT
Au fost prezentate 20 de comunicări, rezultatele investigaţiilor în domeniu pe 3 direcţii
principale: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe /
efecte; Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională
continuă, comunicare profesională; Biblioteca/Utilizatorul 2.0 în aplicare.
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08 -10 februarie, 2012
CERCETĂRI BIBLIOTECONOMICE ÎN ANUL 2011:
CONSTATĂRI CALIMETRICE
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. – Antetit. : Bibl.
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50067-8 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/conf_
st_2012.pdf
PROGRAM
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
Direcţia nr. 1:
Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională
continuă, comunicare profesională:
Comunicări în formula Pecha Kucha – 20 de slide-uri în 6 min. 40 secunde
Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor universitari bălţeni în anul 2011
Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN
Impactul revistei Confluenţe Bibliologice ( 2005 – 2011) în dezvoltarea culturii
intelectuale a bibliotecarilor
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB
Evaluarea personalului: paradigme temporale (2008-2010)
Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova: situaţii statistice, anul 2010
Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN, Elena ŢURCAN
20 de ani ai ABRM în fotografii – film

Silvia CIOBANU, şef serviciu, BŞ USARB
29

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015
Internetul – cel mai nou instrument de promovare al Bibliotecii
Felicia LUPAŞCU, inginer programator, BŞ USARB
Prezentari / intervenţii (de lucrări editate, tutoriale, ghiduri, concepte, documente
de transfer tehnologic) – 3-5 minute
Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare în BŞU: Ghid
Elena HARCONIŢA, Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN
Ghidul Bibliografului

Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal, BŞ USARB

Fişa Postului bibliotecarului: modelare europeană: concept
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB
TEST DE EVALUARE a personalului Bibliotecii în corespundere cu Euroreferenţialul
în Informare & Documentare: concept
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB
Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI
Ludmila RĂILEANU, Elena ŢURCAN, Varvara GANEA
Revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS @ABRM.md – revistă de teorie şi practică
a bibliotecilor universitare din R.Moldova - elaborare concept
Silvia CIOBANU, şef serviciu, BŞ USARB
Direcţia de cercetare nr. 2:
Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare: 13 comunicări/ intervenţii
Biblioteca universitară: calitatea serviciilor şi condiţiilor de muncă pentru
utilizatori: studiul sociologi
Adella CUCU, bibliotecar principal,
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal, BŞ USARB
Oportunităti infobibliotecare în viziunea studenţilor şi profesorilor de la
Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC, bibliotecare, BŞ USARB
Rata de succes a cautarilor in catalogul electronic pe subiecte
Natalia CULICOV, şef serviciu, BŞ USARB
CD al ONU - 10 ani de activitate

Valentina TOPALO, şef serviciu, BŞ USARB

Scriitori basarabeni uitaţi

ing. Radu MOŢOC, Galaţi, România
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Eugen Coşeriu - Colosul de la Tubingen: pagina bălţeană : film
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ USARB
Prezentari/intervenţii (lucrări editate, tutoriale, ghiduri, concepte, documente
de transfer tehnologic) – 3-5 minute
Expoziţia anuală Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor
USB în anul 2010, ediţia 2011
Elena SCURTU, şef serviciu BŞ USARB
Diseminarea Selectivă a Informaţiei pentru cercetători - Fişa DSI pe site-ul
Bibliotecii
Elena SCURTU, şef serviciu BŞ USARB
Punctul de Informare NATO: ghidul utilizatorului
Galina BELCOVSCHI, bibliotecar principal, BŞ USARB
Proiectul de investiţii Journal Donation Project (JDP) din SUA pentru cercetatorii
de la Bălţi
Lilia ABABI, bibliotefcar principal, BŞ USARB
Profilul Bibliotecii în reţeaua de socializare Google+
Elena STRATAN, şef serviciu BŞ USARB
Publicaţii editate în anul 2011

Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB

Noua versiunie a site-ului Bibliotecii: Echipa de lucru: Elena HARCONIŢA, Lina
MIHALUŢA, Igor AFATIN, Elena STRATAN, Silvia CIOBANU
Prezentarea posterului Acces deschis la informaţie
Silvia CIOBANU, şef serviciu BŞ USARB
Direcţia de cercetare nr. 3:
Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe /
efecte : 10 comunicări/ intervenţii
Стратегия комплектования библиотечных фондов
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, BŞ USARB
Evoluţia colecţiei de publicaţii periodice. Colecţia de publicaţii periodice 2006 2010: studiu comparativ
Polina SPÎNU, bibliotecar, BŞ USARB
Colecţia de publicaţii periodice moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional
Elena CRISTIAN şef serviciu, Natalia COSTIUCENCO bibliotecar, BŞ USARB
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Dimensiunile valorice ale colecţiei de publicaţii periodice editate în România
Marina MAGHER, Gherda PALII, bibliotecare, BŞ USARB
Publicaţii periodice în colecţia de documente în limbi străine
Lilia ABABI, bibliotecar proncipal, BŞ USARB
Cărţi miraculoase din colecţia Bibliotecii
Elena CRISTIAN şef serviciu, Natalia COSTIUCENCO bibliotecar, BŞ USARB
Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale
Adella CUCU, bibliotecar principal, BŞ USARB
Voci tinere: versuri, proză, dramaturgie scrise de poeţi tineri
Dorina COSUMOV, bibliotecar, BŞ USARB
Romanul, ca gen literar, în interpretări bibliometrice: (1990-2010)
Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB
Studiu bibliometric asupra unor segmente din colecţia Bibliotecii
Elena STRATAN, şef serviciu BŞ USARB
Management (65) Galina BELCOVSCHI;
Literatura Universală (820/89; 820/89.09) Adella CUCU;
Teoria Literaturii (82.0) Marina MAGHER, Gherda PALII;
Organizarea şcolară (371) Angela HĂBĂŞESCU, Valentina VACARCIUC;
Muzică/Vioara (78.1) Elena ŢURCAN, Ariadna MUSTEAŢĂ;
Metodica predării limbilor străine (802/809 (072)) Lilia MELNIC;
Istorie (94) Natalia CULICOV.
Extinderea volumului informaţional al catalogului electronic prin retroconversie
şi barcodarea documentelor
Varvara GANEA, bibliotecar principal, BŞ USARB
Asigurarea păstrării şi integrităţii colecţiilor: Modalităţi şi mijloace de verificare,
conservare, păstrare
Natalia COSTIUCENCO, Svetlana CECAN, bibliotecare, BŞ USARB
Prezentare document de transfer tehnologic - 3-5 minute
Prelucrarea ştiinţifică a publicaţiilor periodice: Hartă – traseu
Lina CRUGLOV, bibliotecar, BŞ USARB
Expoziţie: Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţională şi on-line 2011 (referinţe inclusiv din Carta Opinii şi sugestii ale musafirilor de onoare)
Natalia CULICOV, şef serviciu, BŞ USARB
Derulare videofilme: Eugeniu Coşeriu - Colosul de la Tubingen, ABRM-20 de ani de
activitate, Premiile anului 2011
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Lansări:
Dicţionarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autor Gheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed.
Bibliotheca, 2011. – P. 116
Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de informare
şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev. de şt. şi cultură
filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18.
Discuţii
Comitetul de organizare
Preşedinte al Comitetului de organizare,
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Membri:
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.
com)
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)

COMUNICAT
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate
Scopul:
Evidenţierea rolului Bibliotecii în calitate de resursă majoră de informare ce
asigură colectarea, prelucrarea, depozitarea, diseminarea şi utilizarea informaţiei în
sprijinul procesului educaţional universitar.
Amplificarea activităţii de cercetare - instrument esenţial de evaluare a
problemelor emergente şi de descoperire a celor mai eficiente modalităţi de activitate
pe bază de studiu teoretic, metodologic şi empiric.
Augmentarea oportunităţilor de cercetare cu un impact pozitiv asupra
dezvoltării instituţiei, calificării angajaţilor, evoluţiei domeniului biblioteconomic
instituţional şi naţional.
Programul conferinţei s-a axat pe trei direcţii de cercetare:
Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională
continuă, comunicare profesională;
Biblioteca 2.0 / Utilizatorul 2.0 în aplicare;
Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe/efecte.
Conţinuturi: au fost prezentate 21 comunicări în formula Pecha Kucha (20 de
slide-uri în 6 min. 40 secunde); 15 intervenţii despre lucrări editate, inclusiv documente
de transfer tehnologic, ghiduri, concept, tutorial.
Subiecte abordate: activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor, impactul revistei
Confluenţe Bibliologice în dezvoltarea culturii intelectuale a bibliotecarilor, paradigme
de evaluare a personalului, auditul intern în servicii, normarea proceselor bibliotecare,
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bibliotecile şcolare din Republica Moldova în date statistice, Internetul – instrument
modern de promovare al Bibliotecii, studii sociologice privind calitatea serviciilor şi
condiţiilor de muncă pentru utilizatori, facilităţi infobibliotecare în viziunea studenţilor
şi profesorilor Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, rata de succes a căutărilor în
catalogul electronic, CD al ONU la 10 ani de activitate, strategia de completare a
colecţiei, evoluţia colecţiei de publicaţii periodice, studii bibliometrice asupra unor
segmente din colecţie, romanul ca gen literar în interpretări bibliometrice, scriitori
basarabeni uitaţi din literatura română, retroconversie şi barcodarea documentelor,
mijloace de verificare/ conservare/ păstrare a colecţiilor;
Prezentări: filme: 20 de ani ai ABRM în fotografii, Eugeniu Coşeriu - Colosul de la
Tubingen; Ghidul Bibliografului; Concept: Revista electronică a bibliotecilor universitare
din R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md; Fişa Postului bibliotecarului: model
European, Fişa DSI pe site-ul Bibliotecii; posterul Accesul deschis la informaţie; Proiectul
de investiţii Journal Donation Project din SUA, Punctul de Informare NATO; Cataloage
de expoziţii: Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale, Voci tinere: versuri,
proză, dramaturgie; Harta–traseu Prelucrarea ştiinţifică a publicaţiilor periodice.
Participanţi: 55 bibliotecari universitari
Expoziţii:
Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţională şi on-line în anul 2011
(referinţe inclusiv din Cartea Opinii şi sugestii ale musafirilor de onoare)
Cărţi miraculoase din colecţia Bibliotecii
Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor USB în anul 2011,
ediţia 2012
Lansări:
Publicaţiile Bibliotecii editate în anul 2011
Noua versiunie a site-ului Bibliotecii
Profilul Bibliotecii în reţeaua de socializare Google+
Dicţionarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autor Gheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed.
Bibliotheca, 2011. – P. 116
Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de
informare şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev. de şt. şi
cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18.
Videofilmul Faina Tlehuci… spirit activ, molipsitor, ofensiv... In Memoriam
Impactul:
Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor au dus
la crearea unui complex de programe şi conţinuturi educaţionale moderne, menite să
sporească calitatea proceselor şi serviciilor bibliotecare.
Cercetarile au contribuit la creşterea imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului
universitar, promovarea bunelor practici şi a noilor produse infobibliotecare.
Promovarea lucrărilor conferinţei:
Amplasarea programului, comunicatului conferinţei şi a comunicărilor pe site-ul
blogul, microblogul Bibliotecii, reţelele sociale Facebook, Twitter, Google+, Slideshare,
Calameo, Flickr.
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi
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COLLOQUIA PROFESSORUM
TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

15 decembrie , 2010
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ - 65 DE ANI ÎN ROLUL DE PARTENER ŞI INOVATOR
AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARĂ
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
Topalo, Lidia Alexanchin ; design/cop/machetare : Silvia
Ciobanu. - Bălţi, 2011. – 202 p. – (Biblioteca – 65). – ISBN
978-9975-50-052-4. http://tinread.usarb.md:8888/tinread/
fulltext/bibl_65/materiale_conf.pdf

PROGRAM
10.00 – 10.30
Înregistrarea participanţilor (Biblioteca Ştiinţifică a Universitatăţii de Stat „Alecu
Russo”, et.2, Sala de Conferinţe, str. Puşkin 38)
10.30 – 13.00
Alocuţiune de deschidere şi prezentarea participanţilor
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţificea USB „Alecu Russo”
Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani:
Păstrînd tradiţiile răspundem provocărilor timpului
Elena HARCONIŢA, director BŞ a USB „Alecu Russo”
Importanţa prelucrări şi stocării calitative a resurselor Bibliotecii: catalogare,
sistematizare, indexare
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ a USB „Alecu Russo”
Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate,
BŞ a USB „Alecu Russo”
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Mesaje de salut şi felicitări din partea oaspeţilor:
Mesajul rectorului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof. univ. dr. hab.
Gheorghe POPA
Mesajul prorectorului pentru activitatea ştiinţifică, Preşedintelui Consiliului
Bibliotecar, conf. univ. dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI
Mesajul preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, Ludmila
COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii
Agrare din Moldova
13.00 - 13.30
Pauză de cafea
13.30 – 14.30
Comunicare şi lansări de publicaţii:
Valori culturale religioase din colecţia „IOAN NICORICI”, păstrată la Biblioteca
Ştiiinţifică de la Bălţi
Petru CIOBANU, licenţiat în Teologie şi Istorie, masterat în Teologie Comparată,
Universitatea „1 decembrie Alba-Iulia”
Lansarea lucrării: Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu : File de monografie
pastoral-istorică. – Alba-Iulia : Reîntregirea, 2010. –254 p.: foto. – (Pastorală Misionară /
Misiologie Pastorală; 19). – Bibliogr.: p. 218-232. – ISBN 978-606-509-129-0
Lansarea publicaţiilor Bibliotecii:
Revista Confluenţe Bibliologice 2010, nr. 1/4
Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari
Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : indice bibliografic (1945-2010)
Cartea rară în limba franceză (secolul 18/20)
Ganea, Varvara. Anuarul publicaţiilor cadrelor didactice/bibliotecarilor : 2009
Harconiţa, Elena. Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene
Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare (Manual al calităţii)
Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar
Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului
Mihaluţa, Lina. Cărţi cu autograf şi dedicaţii : Catalog
Expoziţii:
Vechi gravuri din secolul XV-XVI, ex-librisuri de epocă, autor ing. Radu MOŢOC,
secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, filiala „Costachi Negri”, Galaţi
(parter)
Lucrări editate de bibliotecari (anii 2000 - 2010)
14.30 – 15.00
Program cultural
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Excursii prin Bibliotecă
15.00
Masa festivă

Comunicări ce pot fi consultate pe paginile revistei Confluenţe Bibliologice, pe
site-ul Bibliotecii, în slideshare http://www.slideshare.net/libruniv/
Generic: La 65 de ani Biblioteca 2.0, Web 2.0 în aplicare
Tehnologii inovaţionale în dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii
Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal serviciul Dezvoltarea Colecţiilor,
BŞ a USB „Alecu Russo”
Achiziţia şi eliminarea documentelor – procese esenţiale în menţinerea unei
colecţii calitative
Lucia ZADIRAICO, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor,
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea/Conservarea colecţiilor,
BŞ a USB „Alecu Russo”
O panoramă selectivă a cărţilor rare
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea/Conservarea Colecţiilor,
BŞ a USB „Alecu Russo”
Ponderea colecţiei de carte rară în formarea viitorilor profesionişti
Elena SCURTU, şef serviciu, Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
serviciul Documentare / Informare Bibliografică, BŞ a USB „Alecu Russo”
Specificul formării şi promovării colecţiilor muzicale
Elena ŢURCAN, şef oficiu, Ariadna MUSTEAŢĂ, bibliotecar,
oficiul Documente Muzicale, BŞ a USB „Alecu Russo”
Particularităţile colecţiei de resurse informaţionale în limbile străine
Polina SPÎNU, bibliotecar principal,
Lilia MELNIC, bibliotecar principal, oficiul Literatură în Limbi Străine,
BŞ a USB „Alecu Russo”
Bibliotecarul şi opera sa în universul bibliografic
Varvara GANEA, bibliotecar principal,
serviciul Documentare/Informare Bibliografică, BŞ a USB „Alecu Russo”
Optimizarea accesului la documentele Bibliotecii
Adella CUCU, bibliotecar principal, Ala LÎSÎI, bibliotecar principal,
serviciul Comunicarea Colecţiilor, BŞ a USB „Alecu Russo”
41

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015

Parteneriat: Bibliotecă - Facultate - Catedră - Cadru didactic: reflecţii, sugestii
Elena SCURTU, şef serviciu, Maria FOTESCU, bibliograf principal,
serviciul Documentare / Informare Bibliografică, BŞ a USB „Alecu Russo”
Educaţia pentru informaţie a studenţilor bălţeni
Natalia CULICOV, şef serviciu Referinţe Bibliografice, BŞ a USB „Alecu Russo”
Promovarea cărţii şi a lecturii prin activitatea expoziţională şi păstrarea
spiritualităţii bibliotecii
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, CD ONU,
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială, BŞ a USB „Alecu Russo”
De ce indicii statistici? Studiu comparativ anii 2006 – 2010
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor,
Liliana IAVORSCHI, bibliotecar principal, BŞ a USB „Alecu Russo”
Publicaţiile periodice – eficientizarea promovării şi utilizării lor de către
beneficiari
Adella CUCU, Galina BELCOVSCHI, Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecari principali,
serviciul Comunicarea Colecţiilor, BŞ a USB „Alecu Russo”
Biblioteca Universitară şi transferul de informaţie către utilizatori: rezultatele
sondajului
Margarita IULIC, Valentina VACARCIUC, bibliotecari,
serviciul Comunicarea Colecţiilor, BŞ a USB „Alecu Russo”
Eficienţa utilizării sistemului de referinţe de către utilizatori: anii 2006-2010
Natalia CULICOV, şef serviciu Referinţe Bibliografice, BŞ a USB „Alecu Russo”
Practici de fişare analitică în sistem automatizat
Taisia ACULOVA, bibliotecar principal,
Margarita IULIC, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor, BŞ a USB „Alecu Russo”
Новые тенденции в профессиональной периодике
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, serviciu Dezvoltarea Colecţiilor,
BŞ a USB „Alecu Russo”
Prezentarea retrospectivă a filmelor documentare despre Biblioteca
universităţii bălţene: 2000, 2005, 2010
Silvia CIOBANU, Felicia LUPAŞCU, Artiom CEBOTARI, BŞ a USB „Alecu Russo”
Echipa de organizare a Conferinţei:
Asigurarea logistică:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
42

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015

Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (bsu.sas@usb.md)

Program cultural:
Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale (bsu.cmc@usb.md)
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (bsu.cme@usb.md)
Irina Zalîgaeva, şef oficiu Catalogare, Indexare bsu.sci@usb.md
Elena Scurtu, şef serviciu Documentare / Informare Bibliografică (bsu.sdib@usb.md)
Varvara Ganea, şef serviciu Catalogare, Indexare (bsu.sci@usb.md)
Asistenţa tehnică:
Artiom Cebotari, şef serviciu Informatizare (cebotari_artiom@mail.ru)
Fotograf:
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (bsu.cme@usb.md)
COMUNICAT
Generic: Pe 15 decembrie, într-un cadru fastuos şi agreabil s-a desfăşurat
Conferinţa Ştiinţifică aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi
inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară.
Participanţi: Evenimentul s-a produs în sala de Conferinţe a Bibliotecii cu
participarea reprezentanţilor comunităţii profesionale şi instituţionale: biblioteci
academice, universitare, publice şi specializate, ai Bibliotecii Naţionale pentru
Copii „Ion Creangă”, ai Camerei Naţionale a Cărţii, ai Comitetului Tehnic nr. 1 pentru
Standardizare.
Deschiderea conferinţei: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice,
după alocuţiunea de deschidere şi prezentarea participanţilor, a prezentat
comunicarea Biblioteca Ştiinţifică la 65 de ani: Păstrînd tradiţiile răspundem provocărilor
timpului. Dumneaei a evocat istoricul instituţiei precum şi performanţele actuale
ale Bibliotecii care a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, în calitate de instituţie
infodocumentară, realizînd diverse servicii şi produse bibliotecare atît tradiţionale,
cît şi online. Comunicarea a inclus lansarea producţiei editoriale ale bibliotecarilor în
anul de referinţă, 3 bibliografii, 2 ghiduri, 2 cataloage, Catalogul publicaţiilor editate de
bibliotecarii Universităţii bălţene, dicţionarul Bibliotecarii universitari bălţeni, Biblioteca
Ştiinţifică: cadru de reglementare etc.
Mesaje de salut: Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof.
univ. dr. hab. Gheorghe Popa în mesajul de felicitare a menţionat îndeosebi că
succesul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor universitari se datorează în mare
parte efortului şi contribuţiei Bibliotecii şi bibliotecarului care ştiu să structureze,
să evalueaze şi să ofere utilizatorului informaţia necesară. Domnul rector a felicitat
echipa Bibliotecii, dorindu-le multă sănătate, noi succese şi asigurări de susţinere în
continuare a demersului infobibliotecar.
Mesaje de felicitare din partea colegilor din ţară:
Ludmila Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,
directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare din
Moldova: „Continuitatea şi prestanţa sînt valenţele spirituale ale bibliotecarilor
universitari bălţeni, măsura profesionalismului lor, pe care îl dovedesc în orice
moment, cu orice activitate înscriind pagină după pagină în istoria acestei instituţii.
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Inovatori şi creativi îşi fac meseria cu măiestrie, depunînd efort, dăruire, abnegaţie,
perseverenţă, răbdare, în vederea oferirii serviciilor de calitate şi creării condiţiilor
favorabile lecturii, studiului şi informării pentru utilizatorii săi”;
Alexe Rău, director general, Biblioteca Naţională a R. Moldova: „Voi sunteţi
maeştri şi mari maeştri şi cred că astfel de titluri ar trebui să li se confere celor din
breaslă, din ghildia bibliotecarilor... Fie ca în ziua conferinţei lumina gîndurilor voastre
să lumineze cu lumina revelaţiei frumoasa voastră bibliotecă şi lumina voastră să se
reverse şi asupra-ne”.
Zinaida Sochircă, director general, Departamentul Informaţional
Biblioteconomic ULIM: „Cu prilejul frumosului jubileu Vă dorim, Distinşi Colegi
Universitari Bălţeni, să deţineţi încă mulţi ani înainte Cheile Succesului, să deschideţi
cu ajutorul lor multe uşi şi porţi pe tărîmul profesional, fiind susţinuţi şi sprijiniţi de
către comunitatea servită şi cea profesională!”
Dr. Lidia Kulikovski, director general, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”:
„...Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” este o componentă
indispensabilă a comunităţii biblioteconomice care prin muncă şi talent transformă
în soluţii orice provocări. Biblioteca este o personalitate care înscrie evenimente şi
fapte concrete în dezvoltarea biblioteconomiei naţionale ...”
Claudia Balaban, director general, Biblioteca Naţională Pentru Copii „Ion
Creangă”: „Valoarea şi prestigiul Bibliotecii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
sunt recunoscute nu doar de comunitatea biblioteconomică şi de cea academică şi
culturală. Această instituţie serveşte ca exemplu de sistem managerial, are o cultură
organizaţională distinctă, aplică tehnologii moderne în promovarea informaţiei şi
cunoştinţelor... Vă urăm să perseveraţi în continuare în realizarea misiunii pe care o
aveţi şi să fiţi utili societăţii.”
Valentina Chitoroagă, director general, Camera Naţională a Cărţii: „ Publicaţia
de specialitate Confluenţe Bibliologice, bibliografiile şi biobibliografile pe care le editaţi
vin să dea noi dimensiuni actului biblioteconomic bălţean... În contextul reformei
universitare şi al procesului de la Bologna, prin introducerea dimensiunii europene,
promovînd criterii de performanţă aţi atins obiectivele propuse.”
Dr. Aurelia Hanganu, director, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan a
AŞM”: “… Primiţi pentru munca asiduă elanul de gratitudine, iar viitorul să vă devină
călăuză pentru noi realizări profesionale…”
Rodica Avasiloaie, director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice: „Reprezentaţi o bibliotecă dinamică, în unele domenii chiar model, o
bibliotecă cu tradiţii, cu viziuni noi, cu colaborări frumoase şi succese vizibile. Vă
dorim să vă menţineţi în topul celor mai performante biblioteci şi de asemenea multă
sănătate, rezistenţă şi cît mai multe lucruri frumoase în viaţa profesională şi personală.”
Lilia Bolocan, director general, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală
a R. Moldova (AGEPI): „Vă aducem sincere cuvinte de recunoştinţă pentru colaborarea
fructuoasă stabilită între instituţiile noastre privind promovarea informaţiei din
domeniul proprietăţii intelectuale în rîndul studenţilor şi doctoranzilor, corpului
profesoral didactic din cadrul Universităţii şi altor persoane interesate.”
Maria Nicorici, şef Catedră Geografie, Biologie şi Chimie: „Îmi doresc din toată
inima ca activitatea fructuoasă care există la moment între Bibliotecă şi Facultate să
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persiste mereu, să realizăm şi mai multe activităţi educaţionale pe viitor. Colectivul
Dvs. este o constelaţie deosebită de oameni cu fermă verticalitate şi stil profesionist
de-a fi!”
Lansări: Ioan Vasile Nicorici, locuitorul mun. Bălţi a prezentat bibliotecă
personală de cărţi, adusă în dar Bibliotecii, constituită din 750 exemplare în 694 de
titluri în valoare de 177 977, 00 lei din domeniul teologiei şi istoriei care a aparţinut
regretatului preot şi cărturar Gheorghe Armaşu, precum şi o colecţie de cărţi din
domeniul ştiinţelor naturii.
Colecţia donată include cărţi şi publicaţii periodice în limbile latină, greacă,
slavona veche, română şi rusă, editate cu precădere între anii 1800-1950 la edituri
cu o arie geografică variată: Chişinău, Bucureşti, Cernăuţi, Kiev, Odesa, Moscova,
Sankt-Petersburg, Regensburg, Munchen, Stuttgardt, Leipzig, Viena, Paris, Roma etc.
Proprietarul valorilor de patrimoniu, Ioan Nicorici, în actul de donaţie îşi exprimă
marea satisfacţie că această bogăţie de documente scrise „va susţine firul tradiţiilor
întru păstrarea şi sporirea cunoştinţelor despre istoria civilizaţiei, cultura naţională,
valorile moral-spirituale”.
Petru Ciobanu licenţiat în Teologie şi Istorie, masterat în Teologie Comparată,
Universitatea „1 decembrie Alba-Iulia” a realizat o trecere în revistă a expoziţiei Valori
culturale religioase din colecţia „IOAN NICORICI”, păstrată la Biblioteca Ştiiinţifică de la
Bălţi şi a lansat lucrarea personală Mitropolitul Visarion Puiu : File de monografie
pastoral-istorică. Prezentarea expoziţiei realizată din perspectiva unui teolog s-a
distins printr-o nuanţare profundă a rolului acestor publicaţi, comori ale trecutului
care au servit la citirea şi cîntarea bisericească şi constituie cea mai vizibilă mărturie
de continuitate a spiritului românesc. Amintim aici revista Episcopia Hotinului, cu
informaţii preţioase desprea viaţa bisericească din Bălţi la începutul secolului XX.
Expoziţii organizate: Vechi gravuri din secolul XV-XVI, ex-librisuri de epocă,
autor ing. Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, filiala
„Costachi Negri,” Galaţi (parter); Lucrări editate de bibliotecari (anii 2000 - 2010)
Comunicări: Bibliotecarii universitari au pregătit 20 de comunicări cu prilejul
celei de-a 65-a aniversări a Bibliotecii, care pot fi consultate pe paginile revistei
Confluenţe Bibliologice, pe site-ul Bibliotecii, în slideshare http://www.slideshare.net/
libruniv/
Aprecierea meritelor personalului Bibliotecii: Cu distincţii de stat din partea
Ministerului de resort, ABRM, Rectoratului şi a Administraţiei Bibliotecii au fost
menţionaţi bibliotecarii:
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: Elena Harconiţa,
Lina Mihaluţa, Ludmila Răileanu;
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;
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: Silvia Ciobanu, Elena Cristian,
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Natalia Culicov, Taisia Aculova, Angela Hăbăşescu;
Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru
profesionalism şi calitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării 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;
Diploma Administraţiei Bibliotecii Ştiinţifice Pentru promovarea exemplară
a resurselor informaţionale şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fondarea Bibliotecii
Ştiinţifice: Elena Ţurcan, Marina Magher, Gherda Palii, Natalia Costiucenco.
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15 octombrie 2011
BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIALOG 2.0 :
INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI,
EDIŢIA A II-A
Biblioteca şi utilizatorul în dialog 2.0: Inovaţie şi
informaţie pentru toţi : colocviu (2; 2011; Bălţi).
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[online]/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, 2012. – 106 p.
– Antetit. : Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
– ISBN 978-9975-50-084-5; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/bsu/colloquia_2011.pdf

PROGRAM
Deschiderea lucrărilor Colocviului
Şedinţa plenară
9.00-10.00. Sala de festivităţi, bl. I
Moderator: Maria ŞLEAHTIŢCHI, prorector pentru activitatea ştiinţifică
Secretar: Oxana NICULICA, metodist
Mesaj de salut
Dr. habil. prof. univ. Gheorghe POPA, rectorul Universităţii
Comunicări:
Ştiinţa muzicii în contextul epistemologiei moderne
Ion GAGIM, Dr. habil. prof. univ., USARB
Titlu rezervat

Boris BOINCEAN, Dr. habil. conf. cercet.
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Literatura ca spaţiu al reprezentării : ce şi cum propune spre „consum”
cititorului
Maria ŞLEAHTIŢCHI, Dr. conf. univ., USARB
Lansarea volumului Abordarea prin competenţe a formării universitare:
probleme, soluţii, perspective
10.00-10.20
Pauză de cafea
10.20-12.00
Şedinţe în secţiuni şi ateliere
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
Conferinţa Ştiinţifică
BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIALOG 2.0 :
INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI
Motto: Anul 2011 – Anul Utilizatorului 2.0
PROGRAM
10.20 – 12.00. Sala de conferinţea, et.2
Moderator: Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
ARHITECTURA CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE: COMUNICĂRI
Atelierul/modul 1. Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici,
particularităţi, experienţe/efecte
Impactul Bibliotecii Universitare asupra formării viitorilor specialişti
Elena HARCONIŢA, director,
Lina MIHALUŢA, director adjunct, BŞ USARB
Susţinerea informaţională şi documentară a cercetărilor ştiinţifice universitare
Valentina TOPALO, şef CD a ONU, şef CIEUI, BŞ USARB
Subiectul accesului deschis la informaţie în publicaţiile periodice de
specialitate: studiu bibliometric
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB
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Asigurarea accesului deschis la publicaţiile periodice editate de universitarii
bălţeni: aspecte statistice de utilizare.
Lina MIHALUŢA, director adjunct, BŞ USARB
Aplicarea AWStats pentru măsurarea eficienţei diseminării informaţiei ştiinţifice
şi a resurselor educaţionale
Elena HARCONIŢA, director,
Igor AFATIN, dir. adjunct Informatizare, BŞ USARB
Atelierul/modul 2. Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi
formare profesională continuă, comunicare profesională.
Managementul participativ în asigurarea eficienţei activităţii Bibliotecii
Elena HARCONIŢA, director, BŞ USARB
Comunicarea profesională pe platforma 2.0

Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB

Aspectul uman şi particularităţile psihologice în relaţiile bibliotecar-utilizator
Marina MAGHER, bibliotecar, BŞ USARB
12.00-12.20 Pauză de cafea
12.20-13.30 Comunicări
Atelierul / modul 3. Biblioteca / Utilizatorul 2.0 în aplicare
Oportunităţile erei electronice şi utilizatorul 2.0.
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu, Elena SCURTU, şef serviciu,
Anişoara NAGHERNEAC, bibliotecar principal, BŞ USARB
Abordarea prin competenţe a căutării informaţiei pentru o rată de succes
Natalia CULICOV, şef serviciu, BŞ USARB
Comunicarea cu utilizatorii, evaluarea produselor Bibliotecii în cadrul
comunităţilor online Facebook, Flickr, Youtube, Twitter, Slideshare.
Silvia CIOBANU, şef serviciu, BŞ USARB
Dimensiunile eticii servirii utilizatorului Web 2.0
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu, Ala LÎSÎI, bibliotecar principal, BŞ USARB
Aplicaţii: Prezentare generală a tutorialelor recente
Consorţiul REM. Navigare în bazele de date EBSCO
Gabriela CAZACU, bibliotecar, BŞ USARB
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Catalogul on-line
Biblioteca e-Books

Natalia CULICOV, şef serviciu, BŞ USARB
Renata TONCOGLAZ, bibliotecar, BŞ USARB

Discuţii
Prezentarea publicaţiilor Bibliotecii (2001-2011)
Organizatori:
Asigurarea logistică:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena Stratan, şef serviciul Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.
com)
Asistenţa tehnică: Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Fotograf: Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@
gmail.com)
Închiderea lucrărilor Colocviului. Şedinţa plenară
13.30-14.15. Sala de festivităţi, bl. I
Moderator: Maria ŞLEAHTIŢCHI, prorector pentru activitatea ştiinţifică, USARB
Secretar: Oxana NICULICA, metodist
Discursuri de totalizare a lucrărilor Colocviului
Dr. habil. prof. univ. Pavel TOPALĂ, decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale
Dr. conf. univ. Ludmila CABAC, decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
Dr. habil. prof. univ. Ion GAGIM, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte
Dr. conf. univ. Stanislav STADNIC, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie
Grad did. super. Olga ELPUJAN, directorul Liceului şi Colegiului „Ion Creangă”
Grad de calificare super. Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Universitare
Dr. conf. univ. Maria ŞLEAHTIŢCHI, prorector pentru activitatea ştiinţifică
Comitetul de organizare:
Preşedinte al Comitetului de organizare
Dr. conf. univ. Maria Şleahtiţchi
Membri:
Dr. habil. conf. univ. Vasilii Şaragov
Dr. conf. univ. Valeriu Guţan
Dr. conf. univ. Nina Socoliuc
Dr. lect. univ. Oxana Chira
Prof. Veronica Brăduleac
Grad de calificare super. Lina Mihaluţa
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COMUNICAT
Colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice au participat la Colocviul universitar Tradiţie
şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a 2-a, în anul 2011 cu genericul Biblioteca şi
utilizatorul în dialog 2.0: inovaţie şi informaţie pentru toţi.
În cadrul acestei activităţi de manifestare şi exprimare profesională bibliotecarii
au fost segmentaţi pe trei secţiuni cu teme de organizare şi funcţionare specifice
domeniului biblioteconomic şi activităţii instituţiei infobibliotecare: Biblioteca
universitară în infrastructura de instruire şi cercetare; Managementul resurselor umane.
Reţele de comunicare; Servicii de calitate pentru utilizatorii 2.0.
Impactul bibliotecii universitare asupra formării viitorilor specialişti,
transformarea mediului cărţii într-un mediu de transmitere a cunoştinţelor pe diverse
suporturi informaţionale, locul şi rolul bibliotecilor în societate, modul în care acestea
influenţează evoluţia civilizaţiei umane, condiţiile de creare şi prestare a serviciilor,
difuzarea şi gradul de utilizare a colecţiilor şi produselor bibliotecare în Universitatea
de Stat „Alecu Russo” şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” de la Bălţi au fost prezentate
detaliat în comunicarea de inaugurare a lucrărilor Colocviumului.
Dăinuirea eternă a bibliotecilor datorită funcţiilor indispensabile societăţii
impun asigurarea bunei lor evoluţii prin investiţii şi susţinere adecvată. Importanţa
bibliotecilor devine şi mai vizibilă în calitatea lor de parte integrantă a procesului de
cercetare ştiinţifică, în cazul nostru universitară. Nici o instruire de calitate nu poate
avea loc fără carte, cu atît mai mult o investigaţie ştiinţifică bazată pe studierea unei
multitudini de resurse informaţionale tradiţionale şi moderne, bine structurate anume
în colecţiile bibliotecare, asigurat accesul la cele mai credibile şi consistente baze de
date doar prin intermediul instituţiei bibliotecare.
Începînd cu anul 2001 bogăţia documentară a Bibliotecii universitare s-a extins
prin inaugurarea diverselor structuri internaţionale şi incluziunea unor colecţii distincte
cu ajutorul cărora studenţii şi cadrele didactice de la Bălţi devin mai puţin vulnerabili
din perspectiva accesului la informaţia naţională şi globală. Mişcarea mondială Open
Acces - Acces Deschis, mai întîi prin declaraţiile de la Budapesta, Bethesda, Berlin, IFLA
şi Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a ajuns să fie inclusă în activitatea
instituţiei, aducînd bibliotecarilor universitari bălţeni Diploma internaţională de gradul
I pentru deosebite contribuţii la promovarea Accesului Deschis ca o normă în învăţămînt
şi cercetare.
Evaluarea resurselor şi infrastructurii informaţionale de pe site-ul bibliotecii
are loc prin aplicarea contorului specializat, cel mai eficient fiind considerat AWStats.
Timp de un an instalaţia a devenit generatorul principalelor indicatori de apreciere
a efortului unui colectiv de entuziaşti în vederea integrării produselor bibliotecare
electronice în circuitul informaţional global.
Succesele instituţiei, în mare măsură, se datorează managementului participativ
care se sprijină pe fundamentul juridic, decizional, motivaţional şi care este realizat
timp de un deceniu printr-un randament înalt al tuturor proceselor. O deosebită
importanţă în acest context îl are comunicarea profesională intra şi interbibliotecară cu
ajutorul sistemului modern de înţelegere şi transmitere a informaţiilor: intranet, site-uri,
wiki, bloguri, reţele sociale. Socializarea comunicării profesionale îi apropie pe bibliotecarii
din toată lumea pentru a obţine o mai mare plus valoare spre beneficiul utilizatorilor.
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Comunicarea umană, alături de cunoaşterea noilor tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale, rămîne să fie obiectul de interes al bibliotecarilor, egalaţi în funcţie
cu agenţii sociali, menirea cărora este de a face şi menţine un climat agreabil şi de a
stimula oamenii în obţinerea de noi cunoştinţe. Pentru aceasta bibliotecarii au nevoie
de anumite facultăţi şi abilităţi, pe care trebuie să le înveţe şi să le utilizeze în activitatea
cotidiană.
Studiul sociologic privind calităţile umane ale bibliotecarilor din Serviciul
Comunicarea colecţiilor a identificat comportamentul bibliotecarilor cu utilizatorii
bazat pe politeţe, tact, delicateţe, amabilitate, bunăvoinţă, solicitudine, comoditate,
rapiditate, relevanţă. Acesta este şi fundamentul tuturor serviciilor şi oportunităţilor
create de bibliotecari în era electronică, ele fiind centrate pe utilizator, cu componente
video şi audio, cu extindere pe reţele de socializare, cu un conţinut deschis mai bogat
şi mai variat ca altă dată pentru utilizatorii reali şi potenţiali, deschisă oriunde, cu o
permanentă disponibilitate, cu o rată mai mare de succes în căutările din catalogul
electronic creat de bibliotecari.
Aprecierea lucrărilor Colocviului, obiecţiile, schimbul de idei şi propuneri ale
participanţilor a fost precedat de prezentarea a 3 tutoriale elaborate pentru facilitarea
accesului (achiziţionat anual din 2001) la bazele de date EBSCO, catalogul electronic
care conţine 60% din toate titlurile deţinute în colecţiile Bibliotecii, Biblioteca e-book
– o bibliotecă electronică locală cu circa 400 de cărţi descărcate din Internet, aranjate
pe domenii de ştiinţă.
11 comunicări şi 3 tutoriale, 15 vorbitori din cei 55 de participanţi la manifestare,
au demonstrat preocupările de cercetare ale bibliotecarilor universitari de la Bălţi,
grija lor permanentă de a păstra tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi concrete la
provocările atît de complicate ale timpului.
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11-12 octombrie, 2012
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: SPAŢII REALE ŞI VIRTUALE
EDIŢIA A III-A
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 [et al.]. – Bălţi : Bibl. Şt., 2012. – 128 p. – Antetit. :
Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 9789975-931-89-2;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_
reale.pdf

PROGRAM
11.10 – 11.30 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii polivalente, bl. I
11.30 – 12.30 – Deschiderea solemnă a lucrărilor Colocviului. Şedinţă în plen.
12.00 -12.30 – Pauză de cafea
13.00 – 16.00 – Şedinţe în secţiuni. Blocurile de studii.
16.00 – 16.30 – Închiderea solemnă a lucrărilor Colocviului. Sala polivalentă.
Comunicările nu vor depăşi 15 de minute
Deschiderea lucrărilor Colocviului
Mesaj de salut
Gheorghe POPA, dr. habil., prof. univ., rectorul Universităţii
Comunicări în plen:
Moderator: Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi
relaţii internaţionale
Secretar: Oxana NICULICA, metodist
59

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015
Transdisciplinaritatea - imperativ al gîndirii ştiinţifice moderne
Ion GAGIM, dr. habil., prof. univ., USARB
Restructurarea ecologică - şansa dezvoltării durabile a sectorului agrar
Boris BOINCEAN, dr. habil., prof. cercet
Provocări şi oportunităţi de stimulare a excelenţei ştiinţifice: reflecţii asupra
Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., USARB

LUCRĂRI ÎN SECŢIUNI
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ:
SPAŢII REALE ŞI VIRTUALE
8.00 – 9.00. Sala de conferinţe, et. 2
Moderatori: Elena Harconiţa, director, BŞ USARB
Lina Mihaluța, director adjunct, BŞ USARB
Secretar: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Aistenţa de specialitate. BŞ USARB
SECȚIUNEA: MANAGEMENTUL PARTICIPATIV.
DIMENSIUNI NOI DE FORMARE A COMPETENŢELOR TEHNOLOGICE
Performanţa instituţiei – rezultatul eficienţei angajaţilor
Elena HARCONIŢA, directorul BŞ USARB
Statistica: program informatizat de evidenţă
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, BŞ USARB
Proiectul Anului: Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori. Blogul
Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM
Lina MIHALUŢA, director adjunct,
Elena STRATAN, şef serviciu, BŞ USARB
Lucrările universitarilor bălțeni în Biblioteca deschisă Open Library
Lina MIHALUTA, director adjunct,
Renata TONCOGLAZ, bibliotecar, BŞ USARB
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Produsul ştiinţific al cadrelor didactice şi al bibliotecarilor de la Universitatea din
Bălţi pe Calameo – cel mai mare catalog internațional de publicații
Silvia CIOBANU, şef serviciu, BŞ USARB
Despre revista electronică a bibliotecilor universitare din R. Moldova
BIBLIOUNIVERSITAS@ ABRM.md
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
SECŢIUNEA: OPORTUNITĂŢI ŞI SERVICII MODERNIZATE PENTRU UTILIZATORI
Comunicarea ştiinţifică în mediul universitar: Profesori
Elena SCURTU, şef serviciu, Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal, BŞ USARB
Utilizarea revistelor de ştiinţă şi cultură filologică din colecţia sălii de lectură
Ştiinţe Filologice
Adella CUCU, bibliotecar principal, BŞ USARB
Cunoaşterea literaturii române din R. Moldova de studenţii bălţeni
Adella CUCU, bibliotecar principal,
Ludmila RAILEANU, şef serviciu, BŞ USARB
Baze de date internaţionale accesibile în Biblioteca universitară
Valentina TOPALO, şef serviciu, BŞ USARB
Oportunităţile sălii de lectură virtuale : Biblioteca electronică a Tezelor de doctor
a Bibliotecii de Stat a Rusiei
Renata TONCOGLAZ, bibliotecar, BŞ USARB
AUF propune noi spaţii ştiinţifice şi culturale
Tatiana POGREBNEAC, bibliotecar, BŞ USARB
Baza de date Opere muzicale în MP3: dezvoltare, oportunităţi pentru utilizatori,
facilităţi pentru bibliotecari
Elena ŢURCAN, şef oficiu, Ariadna MUSTEAŢĂ, bibliotecar,
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, BŞ USARB
SECȚIUNEA: DEZVOLTAREA COLECŢIILOR ŞI ORGANIZAREA INFORMAŢIILOR
Particularităţile de dezvoltare a resurselor informaţionale în 20 de ani de
independenţă a R. Moldova 1991 - 2011: studiu
Elena HARCONIŢA, directorul, Snejana ZADAINOVA, bibliotecar, BŞ USARB
Depozit legal Universitaria - fond intangibil în patrimoniul universitar
Elena CRISTIAN, şef serviciu, Svetlana CECAN, bibliotecar, BŞ USARB

61

Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015
Sintagma Mit şi Poezie în colecţiile Bibliotecii: studiu bibliometric
Dorina COSUMOV, Marina MAGHER, Gherda PALII, bibliotecare, BŞ USARB
Fişarea analitică în catalogul electronic: experienţe bălţene: ghid
Taisia ACULOVA, bibliograf, BŞ USARB
Experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale
Irina ZALÎGAEV, şef oficiu, BŞ USARB
Expoziţie: Biblioteconomie şi ştiinţele informării: apariţii editoriale 2012
Discuţii
Comitetul de organizare
Preşedinte:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Membri:
Lina MIHALUŢA, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.
com)
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Valentina TOPALO, şef serviciu valeandrew@gmail.com
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
Închiderea lucrărilor Colocviului
Şedinţă în plen
Orele 16.00 -16.45. Sala polivalentă, bl. I
Discursuri de totalizare a lucrărilor Colocviului
Moderator: Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi
relaţii internaţionale, USARB
Secretar: Oxana NICULICA, metodist, USARB
Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Filologie
Pavel TOPALĂ, dr. habil., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale
Iulia IGNATIUC, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
Ion GAGIM, dr. habil., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte
Valeriu CAPCELEA, dr. habil., conf. univ., decanul Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă
Socială
Veaceslav PÎNZARI, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept
Alla TRUSEVICI, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Economie
Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie
Olga ELPUJAN, grad did. sup., directorul Liceului şi Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”
Elena HARCONIŢA, grad de calificare superior, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Universitare
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale
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COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale
Membri:
Lilia RĂCIULĂ, dr., conf. univ.
Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ.
Oxana CHIRA, drd., lect. univ.
Lilia GRANEŢKAIA, dr., lect. sup.
Nicoletta CANŢER, lect. univ.
Ion DĂNOI, dr., lect. univ.
Corina NICHITCIN, drd, lect. univ.
Vasilii ŞARAGOV, dr. habil., conf. univ.
Veronica BRĂDULEAC, profesor de psihologie
Elena HARCONIŢĂ, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
COMUNUCAT
Participanţi: 55 de bibliotecari universitari
Sărbătorirea celei de-a 67–a aniversări a Universităţii şi a Bibliotecii a început
cu inaugurarea Muzeului Memorii peste timp, actualizat şi remodelat într-un concept
nou, în care sunt prezentate evoluţia şi performanţele Bibliotecii, imaginile celor mai
valoroşi bibliotecari care prin munca lor s-au zidit în memoria instituţiei, partenerii
din ţară şi străinătate care ne susţin în vederea diversificării resurselor informaţionale,
serviciilor modernizate şi dotării materiale.
Concept organizaţional: Au fost prezentate 18 comunicări, rezultatele
investigaţiilor în domeniu pe 3 direcţii principale: Managementul participativ.
Dimensiuni noi de formare a competenţelor tehnologice; Oportunităţi şi servicii
modernizate pentru utilizatori; Dezvoltarea colecţiilor şi organizarea informaţiilor.
Subiecte abordate: managementul personalului, profesionalizarea angajaţilor
şi motivarea pentru asigurarea performanţei şi competitivităţii Bibliotecii; realizarea
Programelor de informatizare: Statistica – evidenţa în format electronic a indicilor
principali de activitate; Baza de date Opere muzicale în MP3; fişarea analitică în
catalogul electronic; experienţe de catalogare a publicaţiilor în serie de tip Anale;
accesul la informaţiile despre colecţiile, serviciile şi produsele universitarilor bălţeni
prin Biblioteca deschisă Open Library şi Calameo – cel mai mare catalog internațional
de publicaţii; bazele de date internaţionale accesibile prin Biblioteca universitară,
utilizarea oportunităţilor sălii de lectură virtuale Biblioteca electronică a Tezelor de
doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei; noi spaţii ştiinţifice şi culturale propuse de AUF;
marketingul bibliotecar prin Blogurile Bibliotecii şi reţelele de socializare; rezultatele
studiilor socioogice privind comunicarea ştiinţifică în mediul universitar; revistele
de ştiinţă şi cultură filologică în instruirea şi cercetarea studenţilor şi profesorilor;
cunoaşterea literaturii române din R. Moldova de către studenţii de la Bălţi;
particularităţi de dezvoltare a resurselor informaţionale în 20 de ani de independenţă
a R. Moldova: 1991 - 2011; Depozit legal Universitaria - fond intangibil în patrimoniul
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universitar; sintagma Mit şi Poezie în colecţiile Bibliotecii.
Expoziţii, lansări: Lansarea revistei electronice a bibliotecilor universitare din
R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md; Expoziţia BIBLIOTECONOMIE ŞI STIINŢELE
INFORMĂRII: APARIŢII EDITORIALE 2012.
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11 octombrie, 2013
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI A CUNOAŞTERII,
EDIŢIA A IV-A

Biblioteca universitară în contextul societăţii
informaţionale şi a Cunoaşterii : Materialele Colloquia
Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”,
ed. a 4-a, 11 oct. 2013 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ;
colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; rez. în lb.
engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machetare/tehnored.
: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 98 p. – Antetit. : Bibl. Şt. a Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – ISBN 978-9975-50-122-4 ;
http://ru.calameo.com/books/001133349324ce7e38352

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.usb.
md:8888/tinread/fulltext/usarb/colloq2013.pdf

Biblioteca Universitară în contextul Societăţii
Informaţionale şi a Cunoaşterii, 11 oct. 2013 „Tradiţie şi
inovare în cerecetarea ştiinţifică” : Colloquia Professorum,
ed. a 4-a : Cronica evenimentelor din Zilele Bibliotecii
Ştiinţifice USARB / alcăt. : Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa ;
design: S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt. USARB, 2014. – 23 p.
– ISBN 978-9975-50-123-1 ; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/bsu/cronica.pdf ; http://www.calameo.
com/books/001133349442838bf935d
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TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ:
COLLOQUIA PROFESSORUM, Ediţia a IV-a
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI A CUNOAŞTERII
PROGRAM
10.00 - 11.30
SECŢIUNEA: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL COMUNICAŢIILOR
ŞTIINŢIFICE
Dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale pentru educaţie şi ştiinţă
Dr. Silvia GHINCULOV, director,
Natalia CHERADI, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Dezvoltarea cunoaşterii şi gîndirii divergente a studenţilor: intervenţii ale
bibliotecii universitare
Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM
Viitorul Bibliotecii Universitare şi al Bibliotecarului Universitar: reflecţii
conceptuale
Axenia VASCIUC, bibliotecar, DIB ULIM
Oportunităţi moderne: săptămîni de OA la Biblioteca universităţii bălţene
Valentina TOPALO, şef centru Manifestări Culturale, CD ONU, EUI, BŞ USARB
Repozitoriul USARB: conceptualizare şi abordare practică
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor:
Semion Băncilă, Pavel Topalo, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa.
Elena SCURTU, şef serviciu, Maria FOTESCU, bibliograf principal,
Serviciul Informare şi Cercetare bibliografică, BŞ USARB
Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice USARB - parte componentă a
managementului calităţii
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, CIAR, BŞ USARB
Creşterea vizibilităţii USARB în infrastructura globală
Silvia CIOBANU, şef centru Marketing. Activitate Editorială, BŞ USARB
11.30 - 12.00 Pauza de cafea
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SECŢIUNEA: PRACTICI COMUNICAŢIONALE ÎN SERVICIILE BIBLIOTECARE
Buletinul electronic informativ Achiziţii recente: feedback 2012 - 2013
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB
Lunarul Licenţiatului, Masterandului şi Doctorandului în Biblioteca USARB
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
Serviciul Informare şi cercetare bibliografică, BŞ USARB
Blogul profesional - cartea de vizită a bibliotecarului secolului XXI
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
Blogurile Bibliotecii USARB: postări, accesări, comentarii
Adella CUCU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Interacţiunea utilizatorului modern cu spaţiul informaţional
Snejana ZADAINOV, bibliotecar Mediateca, BŞ USARB
13.30 - 14.00 Discuţii, schimb de opinii
Expoziţie:
Produsul ştiinţific editorial al Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Comitetul de organizare:
Preşedinte:
Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Membri:
Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@gmail.
com)
Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Valentina Topalo, Șef serviciu (valeandrew@gmail.com)
Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
COMUNICAT
Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii.
Au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 reprezentanţi de la Biblioteca
Ştiinţifică ASEM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca
Republicană Ştiinţifică Agrară a UASM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice
din R. Moldova, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Camera Naţională a Cărţii.
Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat Diploma
de Excelenţă Colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Univerităţii de Stat„ Alecu Russo” din
Bălţi pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, activitate prodigioasă
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în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie în realizarea programelor şi
proiectelor de bibliotecă şi colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
Au fost susţinute 13 comunicări în cadrul a două secţiuni: Biblioteca universitară
în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice; Practici comunicaţionale în serviciile bibliotecare.
Subiecte abordate: dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale; dezvoltarea
cunoaşterii şi gîndirii divergente a studenţilor; viitorul Bibliotecii Universitare şi
al Bibliotecarului Universitar; săptămîni de OA la Biblioteca universităţii bălţene;
Repozitoriul USARB; aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii
cercetătorilor; estimarea site-ului BŞ USARB; creşterea vizibilităţii USARB; Buletinul
electronic informativ Achiziţii recente; Lunarul Licenţiatului, Masterandului,
Doctorandului; blogul profesional; blogurile Bibliotecii USARB; interacţiunea
utilizatorului modern cu spaţiul informaţional.
În sală a fost organizată expoziţia: Produsul ştiinţific editorial al Bibliotecii Ştiinţifice
USARB.
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10 octombrie, 2014
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
ÎN SISTEMUL NECESITĂŢILOR INFORMAŢIONALE
ALE STUDENŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE,
EDIŢIA A V-A
PROGRAM
11.00 – 11.20
Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii polivalente, Corpul 1.
11.20 – 12.30
Deschiderea solemnă a lucrărilor Colocviului. Şedinţă în plen
12.30 – 13.00 – Pauză de cafea. Cantina studențească „Speranța”.
13.00 – 14.20
COMUNICĂRI:
Studiile sociologice pentru noile politici bibliotecare
Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB
Contribuţia bibliotecii ştiinţifice în procesul educaţional şi de cercetare
Tatiana CELPAN, Director interimar BŞC „A. Lupan” a AŞM
Importanța instituției info-documentare în acreditarea specialității de Drept
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB
Cultura informaţiei – axă a procesului de formare continua a bibliotecarilor
Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM
Performanţa cercetării ştiinţifice a universitarilor bălţeni: studiu scientometric
Anna NAGHERNEAC, şef serviciu
Elena SCURTU, bibliotecar, serviciul Informare Cercetare Bibliografică, BŞ USARB
Site-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate
Olesea DOBREA, şef secţie
Angela GHEORGHIŢA, bibliotecar, secţia Automatizare Tehnologii de Bibliotecă,
BŞM USMF „N. Testemiţanu”
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Implicarea bibliotecii universitare în procesul de evaluare a programelor de
formare profesională în domeniul de studii Drept: pe marginea experienţei
Departamentului Informaţional Biblioteconomic
Irina CERNEAUSCAITE, coordonator CID ULIM
Rolul Bibliotecii universitare în asigurarea informaţională şi crearea condiţiilor
pentru lucrul individual al studenţilor
Elizaveta CHIRIAC, şef serviciu Lectură Publică BŞ a UPS „Ion Creangă”
14.20 – 14.50 – Pauza de cafea
14.50 – 16.00
COMUNICĂRI:
Biblioteca universitară în viaţa virtuală a studentului
Mihaela STAVER, bibliotecar serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
Calitatea serviciilor de referinţe în viziunea studenților și cadrelor didactice
Natalia CULICOV, şef oficiu, serviciul Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Rolul cuvintelor-cheie în cercetarea și scrierea articolelor ştiinţifice
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, BŞ USARB
Depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului naţional
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea Conservarea Colecţiilor, BŞ USARB
Universul publicaţiilor periodice din domeniul pedagogiei în formarea viitorului
specialist
Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal,
Olga DASCAL, bibliotecar principal, BŞ USARB
Colecţiile particulare - parte componentă a patrimoniului universității bălțene
Ala Lîsîi, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecțiilor, BȘ USARB
Biblioteca universitară – o privire în viitor
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing şi Activitate Editorială, BŞ USARB
16.00 - Închiderea lucrărilor Colocviului
Şedinţă în plen Sala polivalentă, Corpul 1.
Discursuri de totalizare a lucrărilor Colocviului
Ala SAINENCO, dr.,conf. univ., decanul interimar al Facultăţii de Litere
Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului
Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte
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Igor COJOCARU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Olga ELPUJAN, grad did. sup., directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi
Elena HARCONIŢA, grad de calificare superior, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale
16.30
SALA DE CONCERTE, Corpul 2. „DUO DE PIAN”: Aliona VARDANEAN, conf. univ.,
Maestru în Arte; Irina SAVINA, lect. univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice
din Chişinău. Responsabil: Margarita TETELEA, dr., conf. univ.
COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Preşedinte al Comitetului ştiinţific - Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector
pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale
Membri:
Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte
Pavel TOPALA, dr. hab., prof. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale
Mediului
Ala SAINENCO, dr., conf. univ., decanul interimar al Facultăţii de Litere
Elena BOTNARI, dr., conf. univ., șeful Catedrei de Drept
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice
Adrian ŞIMON,dr., conf. univ., Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, România
Alexandrine SAINT-CAST, dr., Institutul Superior de Reabilitare Psihomotorie, Paris,
Franța
Esther NIETO MORENO DE DIEZMAS, dr., Universitatea Castilla La Mancha, Ciudad Real,
Spania
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte al Comitetului de organizare
Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale
Membri:
Vasilii ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ., prodecanul Facultății de Științe Reale, Economice
și ale Mediului
Lilia GRANEŢKAIA, dr., conf. univ. la Catedra de Arte și educație artistică
Vladimir BRAJUC, dr., conf. univ., prodecanul Facultății de Litere
Ina ODINOKAIA, dr., lect. sup. univ., prodecanul Facultății de Drept
Veronica BRĂDULEAC, profesor de psihologie, grad didactic II, Colegiul Pedagogic „Ion
Creangă” din Bălți
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing şi Activitate editorială, Biblioteca Ştiinţifică
USARB
Alexandra MELNIC, metodist-coordonator, Departamentul pentru activitate ştiinţifică
şi relaţii internaţionale
Oxana NICULICA, lect. univ., metodist, Departamentul pentru activitate ştiinţifică şi
relaţii internaţionale
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COMUNICAT
Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii.
Au participat 24 de bibliotecari, inclusiv 7 reprezentanţi: Ludmila Corghenci,
director adjunct, Irina Cerneauscaite, coordonator CID ULIM de la Departamentul
Informaţional Biblioteconomic ULIM, Ludmila Spinei, șef serviciu, Tatiana Ciornoluţchii,
bibliograf de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,Andrei Lupan” a AȘM, Olesea Dobrea,
şef secţie Automatizare Tehnologii de Bibliotecă, Angela Gheorghiţa, bibliotecar Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Elizaveta Chiriac, şef
serviciu Lectură Publică Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,
Margareta Diaconu de la Camera Naţională a Cărţii.
Participanţii la COLLOQUIA, au fost prezenţi la şedinţa în plen, moderată de
către Valentina Priţcan, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii
internaţionale, audiind comunicările: Mihaela Mocanu, dr., cerc. şt., Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Abordarea interdisciplinară – modă sau
necesitate în cercetarea științifică?; Vasile Şaragov, dr. hab., conf. univ. Experienţa în
utilizarea analizei de sistem în procesul de studiu.
Sala de Conferinţe a Bibliotecii a găzduit lucrările secţiunii Biblioteca universitară în sistemul necesităţilor informaţionale ale studenţilor şi cadrelor
didactice, susţinute fiind 15 comunicări. Au fost abordate următoarele subiecte:
studiile sociologice pentru noile politici bibliotecare; contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice
în procesul educaţional şi de cercetare; importanța instituției info-documentare în
acreditarea specialității de Drept; cultura informaţiei – axă a procesului de formare
continua a bibliotecarilor; performanţa cercetării ştiinţifice a universitarilor bălţeni:
studiu scientometric; site-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale prin prisma criteriilor de
calitate; implicarea bibliotecii universitare în procesul de evaluare a programelor
de formare profesională în domeniul de studii Drept: pe marginea experienţei
Departamentului Informaţional Biblioteconomic; rolul Bibliotecii universitare în
asigurarea informaţională şi crearea condiţiilor pentru lucrul individual al studenţilor;
biblioteca universitară în viaţa virtuală a studentului; calitatea serviciilor de referinţe
în viziunea studenților și cadrelor didactice; rolul cuvintelor - cheie în cercetarea
și scrierea articolelor ştiinţifice; depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a
patrimoniului naţional; universul publicaţiilor periodice din domeniul pedagogiei în
formarea viitorului specialist; colecţiile particulare - parte componentă a patrimoniului
universității bălțene; biblioteca universitară – o privire în viitor.
Colloquia a realizat un dialog profesional constructiv, prezentările au generat
dezbateri, participanţii au intervenit cu informaţii şi propuneri utile. Fiecare comunicare a avut o doză de inventivitate şi originalitate, creînd o atmosferă lucrativă şi
sentimentul de satisfacţie profesională pe tot parcursul manifestării.
Bibliotecarii au vizitat expoziţia Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor USARB care
a etalat încă odată bogăţia şi varietatea celor mai reprezentative lucrări editate în anii
2004 – 2014, fiind lansate lucrările:
• Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 februarie 2014
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_tlehuci.pdf
• Margarita TETELEA : IN HONOREM, 2014
http://ru.calameo.com/read/001133349c8ad9be86a65
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•

Confluenţe Bibliologice: Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării a
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo”, Nr. 1-2 (35-36), 2014
http://ru.calameo.com/read/00113334903b083a53590
COLLOQUIA PROFESSORUM a fost încheiat într-o atmosferă foarte agreabilă.
Finalul Colocviului a fost asociat cu un frumos moment artistic - master-class „Duo
de pian” cu: Aliona Vardanean conf. univ., Maestru în Arte și Irina Savina, lect. univ.,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice din Chişinău.
Atmosfera evenimentului a fost una distinsă. Activitatea a oferit posibilitatea
menținerii în actualitatea profesiei tuturor slujitorilor cărții, oferind sentimente de
mulţumire fiecărui participant.
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COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM
IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI
23 februarie, 2013
FAINA TLEHUCI – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE
EDIŢIA I

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
Sîmbătă, 23 februarie 2013, ora 8.00
Organizator, locul de desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universitatăţii de Stat
„Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, et.2, str. Puşkin 38, Bălţi
PROGRAM
Şedinţa în plen IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI
Faina TLEHUCI – Membru de Onoare al Senatului: secvenţe derulate de la Şedinţa
Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 8 octombrie 2001
Faina TLEHUCI în istoria biblioteconomiei naţionale
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB
„Memoria Doamnei va fi permanent în sufletul meu…”
Ing. Radu MOŢOC, membrul de Onoare al Senatului USARB,
secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina „Costache Negri”, Galaţi
Hаши предшественницы: у истоков библиотечного дела
Marina ŞULMAN, bibliotecar, serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
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FAINA TLEHUCI în amintirea colegilor
DIRECTOAREA ŞI BIBLIOTECA EI: video-film
I. COLECŢIILE BIBLIOTECII - GRIJA ŞI MÎNDRIA UNUI ADEVĂRAT BIBLIOTECAR
Danii de cărţi în 2 decenii de colaborare cu Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi
Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galaţi
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Omagiu Doamnei Faina TLEHUCI prin colecţia de Carte cu autograf şi dedicaţii
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea Conservarea Colecţiilor, BŞ USARB
Наши раритеты: книги по древнерусской литературе из коллекции Бельцкого Университета
Marina ŞULMAN, bibliotecar, serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Cercetarea bibliografică: trecut, prezent şi viitor

Elena SCURTU, şef serviciu,
Ana NAGHERNEAC, bibliotecar principal,
serviciul Informare Cercetare Bibliografică, BŞ USARB

Importanţa colecţiei originale WILHELMI pentru cunoaşterea limbii germane
Lilia ABABI, bibliotecar principal,
Margarita IULIC, bibliotecar, serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Colecţia „Biblioteca pentru toţi” la venerabila vîrstă de 118 ani
Adella CUCU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Particularităţile de dezvoltare a colecţiei Oficiului Documente Muzicale în 20 de
ani: 1992 – 2012
Elena ŢURCAN, şef oficiu,
Ariadna MUSTEAŢĂ, bibliotecar, oficiu Documente Muzicale, BŞ USARB
Lilia MELNIC. Cercetări bibliometrice:
Angela HĂBĂŞESCU, Valentina VACARCIUC, Maria POSTOLATI - Psihologie
Galina BELCOVSCHI, Antonina ANTONOV, Aliona PURICI - Contabilitate
Elena ŢURCAN, Ariadna MUSTEAŢĂ - Muzică. Compoziţie. Republica Moldova
Adella CUCU - Lingvistică, Marina MAGHER, Gherda PALII - Literatură populară. Folclor
Lilia MELNIC, Gabriela CAZACU - Teoria şi practica traducerii
II. BIBLIOTECILE VIITORULUI: POSIBILITĂŢI INFINITE
Virtualizarea comunicării cu utilizatorii Bibliotecii
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, BŞ USARB
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Webul Bibliotecii – portal de vizibilitate şi oportunităţi
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, BŞ USARB
Servicii electronice de pe pagina WEB a BŞ USARB
Lina MIHALUŢA, director adjunct,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal,
Snejana ZADAINOV, bibliotecar, BŞ USARB
Sporirea şi valorificarea fluxului informaţional prin baza de date SumarScanat
Lilia ABABI, bibliotecar principal,
Gabriela CAZACU, bibliotecar,
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, BŞ USARB
Expoziţii:
Daruri de Carte Rară: Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri» din
Galaţi; Ioan Vasile Nicorici din Bălţi
Rare, preţioase, unice

Elena CRISTIAN, şef serviciu,
Svetlana CECAN, bibliotecar,
serviciul Organizarea Conservarea Colecţiilor, BŞ USARB

Cercetarea bibliografică: trecut, prezent şi viitor
Elena SCURTU, şef serviciu, serviciul Informare Cercetare Bibliografică, BŞ USARB
Dimensiunile creativităţii
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, BŞ USARB
Echipa de organizare:
Preşedinte:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru)
Membri:
Lina MIHALUŢA, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@
gmail.com)
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru)
Valentina TOPALO, şef serviciu (valeandrew@gmail.com)
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare (prian.tatyana@gmail.com)
Snejana ZADAINOV, bibliotecar Mediateca (snejanazadainova@gmail.com)
Natalia COSTIUCENCO, şef oficiu (natalia.costiucenco18@gmail.com)
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COMUNICAT
La 23 februarie 2013 urmaşii recunoscători ai lui Faina Tlehuci au organizat
Colloquia bibliothecariorum Faina Tlehuci - 90 de ani de la naştere. Prima
ediţie a început cu şedinţa în plen şi derularea secvenţelor din video-filmul Faina
Tlehuci – Membru de Onoare al Senatului (8 octombrie 2001). Elena Harconiţa a făcut
o retrospectivă tematică Faina Tlehuci în istoria biblioteconomiei naţionale; inginerul
Radu Moţoc a fost prezent cu exegeza Memoria Doamnei va fi permanent în sufletul
meu…; Marina Şulman a vorbit despre Predecesorii noştri – la izvoarele biblioteconomiei
(Hаши предшественницы: у истоков библиотечного дела), Valentina Topalo şi Olga
Dascăl şi-au lansat propriile amintiri despre Directoarea lor.
A derulat foto-filmul Directoarea şi Biblioteca ei, realizat de Silvia Ciobanu şi Elena
Harconiţa.
Prima secţiune, întitulată Colecţiile bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat
bibliotecar, a adunat comunicări despre particularităţile de dezvoltare a colecţiilor,
în special prin donaţii şi proiecte de investiţii, prezentarea unor compartimente
valoroase de carte, studii bibliometrice asupra conţinutului fondurilor, istoria şi
prezentul cercetărilor bibliografice instituţionale.
A doua secţiune Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, a fost consacrată
reflectării modului în care se aplică în Bibliotecă noile tehnologii informaţionale
şi comunicaţionale: webul Bibliotecii, bazele de date pentru utilizatori, serviciile
electronice, contorizarea lor ca măsură a eficienţei activităţii bibliotecare.
Participanţii la manifestare au beneficiat de expoziţiile: Daruri de Carte Rară:
Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi; Ioan Vasile
Nicorici din Bălţi; Rare, preţioase, unicale; Cercetarea bibliografică: trecut, prezent şi viitor;
Dimensiunile creativităţii, organizate de Elena Cristian, Elena Scurtu, Valentina Topalo,
Svetlana Cecan.
Atmosfera deosebită a acestei zile a fost creată de oamenii care cu multă
energie pozitivă şi pasiune şi-au depănat amintirile, şi-au împărtăşit cunoştinţele, au
demonstrat că se află în deplină armonie unii cu alţii, cu sine însăşi, cu propria memorie
care le menţine viu trecutul, pentru a asigura prezentul şi a construi viitorul.
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27 februarie, 2014
EDIŢIA II
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. : V. 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
Organizator, locul de desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universitatăţii de Stat
„Alecu Russo”, Sala de Conferinţe, et.2, str. Puşkin 38, Bălţi
PROGRAM
09.30 -10.00
Înregistrarea participanţilor
10.00 - 10.10
Inaugurarea Colloquia Bibliothecariorum
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice
Lansarea lucrării FAINA TLEHUCI – 90 de ani de la naştere, Colloquia bibliothecariorum
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/coloquia_tlehuci.pdf;
http://ru.calameo.com/books/0011333496d2967c2a62f
http://ru.calameo.com/books/001133349c828d6cf703d
Mesaje de salut
10.10 - 10.40
Şedinţa în plen: FAINA TLEHUCI în amintirea contemporanilor
„Problema cea mai stringentă astăzi este completarea colecţiei cu carte în limba
română”: din discursul prezentat de către directoarea Faina Tlehuci la Jubileul de 50
de ani ai Bibliotecii Ştiinţifice USB, 1995 (Înregistrare audio).
FAINA TLEHUCI – Membru de Onoare al Senatului: secvenţe de la Şedinţa Senatului
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 8 octombrie 2001.
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Mesaj de suflet din partea lui Alexandru BUDIŞTEANU, Doctor arhitect, Ofiţer al
Ordinului Naţional al României „Serviciul credincios”, Membru al Consiliului Ştiinţific
al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române,
Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de
Limba Engleză (ESU).
O plecăşiune de respect şi admiraţie pentru Doamna
Ing. Radu MOŢOC, Membrul de Onoare al Senatului USARB
Bibliotecarii USARB: componenţă şi competenţe (2001 – 2013)
Elena HARCONIŢA, director, BŞ USARB
10.40 - 12.30
Secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija si mîndria unui adevărat bibliotecar
Tendinţe generale şi particulare de dezvoltare a colecţiilor în BŞ USARB
Adella CUCU, şef serviciu, Şvetlana ŞIŞCANU, bibliotecar principal,
Serviciul Dezvoltarea Colectiilor. Catalogare. Indexare, BŞ USARB
Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ,,A. Lupan” - tezaur al Comunităţii
Ştiinţifice
Liliana MELNIC, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan”, AŞM
Contribuţii internaţionale în asigurarea informaţională a proceselor de instruire
şi cercetare
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, CD ONU, EUI, BŞ USARB
Metode moderne de promovare a colecţiilor
Cristina CATEREV, director interimar, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan”, AŞM
Programul „Cunoaşte Cartea Profesorului Tău - metodă efectivă de promovare a
publicaţiilor ştiinţifice”
Elena ŢURCAN, sef Oficiu Sala de Lectura nr. 1, DIB ULIM
Parteneriat: bibliotecă – cadre didactice în colectarea, prezervarea şi promovarea
publicaţiilor profesorilor Universităţii bălţene
Elena SCURTU, bibliotecar, Maria FOTESCU, bibliograf,
Serviciul Informare, Cercetare Bibliografică, BŞ USARB
Asigurarea logistică a instruirii şi cercetării domeniului lexicografic în limbi
străine: cercetare bibliometrică
Lilia ABABI, bibliotecar principal, Sala de Împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine
Gabriela CAZACU, bibliotecar, sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, BŞ USARB
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Deservirea studenţilor cu documente didactice pentru studierea limbilor străine
la începutul anului de studii: particularităţi instituţionale, anii 2008-2013
Lilia MELNIC, bibliotecar, Sala de Împrumut nr. 4 Documente în Limbi Străine
Gabriela CAZACU, bibliotecar, sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, BŞ USARB
12.30 -13.00
Pauză de cafea
13.00 -14.30

Secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite

Informatizarea şi modernizarea serviciilor într-un pătrar de veac
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi Activităţi în reţea, BŞ
USARB
Metode şi mijloace de instruire informaţională în universitarul bălţean (19682013): studiu istoric
Elena HARCONIŢA, director, BŞ USARB
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, BŞ USARB
Modelul bibliografului nou: calităţi profesionale
Ana NAGHERNEAC, şef serviciu Informare, Cercetare Bibliografică, BŞ USARB
Monitorizarea indicatorilor statistici în sistem informatizat în corespundere cu
Standardul Statistici internaţionale de bibliotecă
Lina MIHALUŢA, director adjunct, BŞ USARB
Aplicarea programului dedicat Evidenţă statistică în Serviciul Comunicarea
Colecţiilor
Angela HĂBĂŞESCU, şef oficiu Săli de lectură, BŞ USARB
Codul de bare pe documentele bibliotecare: aspecte tehnologice
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizare şi Conservarea Colecţiilor, BŞ USARB
Marketingul în BŞ USARB - tradiţie şi inovare
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing şi Activitate Editorială, BŞ USARB
Practici consacrate şi noi modalităţi de asistenţă metodologică a bibliotecilor de
învăţămînt din Nordul Moldovei
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
14.30 -15.00
Înmînarea certificatelor de participare
Derulare videofilm: FAINA TLEHUCI: IN MEMORIAM
Expoziţie: Activitatea editorială a bibliotecarilor USARB
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COMUNICAT
Organizator: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Moderator: Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Au participat 50 de bibliotecari, inclusiv 7 reprezentanţi de la Biblioteca
Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan” a AŞM, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei.
De la Bucureşti cu un Mesaj de suflet a venit Dl Alexandru Budişteanu, Doctor
arhitect, Ofiţer al Ordinului Naţional al României „Serviciul credincios”, Membru al
Consiliului Ştinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al
Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale
a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU).
Cu O plecăşiune de respect şi admiraţie pentru Doamna, alături de participanţii
Colloquia a fost inginerul Radu Moţoc, membrul de Onoare al Senatului USARB,
secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina „Costache Negri” din Galaţi.
În cuvîntul de deschidere, Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice
USARB a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, consacrat directoarei
Faina Tlehuci, care timp de 40 de ani a construit Biblioteca cu propriile sale mîini, cu
inima şi cu sufletul.
Şedinţa în plen FAINA TLEHUCI în amintirea contemporanilor a inclus lansarea
primei ediţii a Materialelor Colloquia bibliothecariorum (23 februarie 2013) „FAINA
TLEHUCI – 90 de ani de la naştere», derularea secvenţelor din video - filmul Faina
Tlehuci – Membru de Onoare al Senatului (8 octombrie 2001), discursul (înregistrare
audio) prezentat de către directoarea Faina Tlehuci la Jubileul de 50 de ani ai Bibliotecii
Ştiinţifice USB, 1995 cu genericul „Problema cea mai stringentă astăzi este completarea
colecţiei cu carte în limba română”.
În comunicarea Bibliotecarii USARB: componenţă şi competenţe (2001 – 2013),
directoarea Bibliotecii a relatat despre evoluţia structurii organizatorice a Bibliotecii
timp de 12 ani, calitatea capitalului uman şi realizările bibliotecarilor USARB - cea mai
de preţ valoare a Bibliotecii.
În prima Secţiune Colecţiile Bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat
bibliotecar au fost susţinute 8 comunicări: Tendinţe generale şi particulare de
dezvoltare a colecţiilor în BŞ USARB (Adella Cucu, Svetlana Şişcanu); Colecţiile Bibliotecii
Ştiinţifice Centrale ,,A. Lupan” - tezaur al Comunităţii Ştiinţifice (Liliana Melnic);
Contribuţii internaţionale în asigurarea informaţională a proceselor de instruire şi
cercetare (Valentina Topalo, BŞ USARB); Metode moderne de promovare a colecţiilor
(Cristina Caterev, Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan”, AŞM); Programul „Cunoaşte
Cartea Profesorului Tău - metodă efectivă de promovare a publicaţiilor ştiinţifice” (Elena
Ţurcan, DIB ULIM); Parteneriat: bibliotecă – cadre didactice în colectarea, prezervarea şi
promovarea publicaţiilor profesorilor Universităţii bălţene (Elena Scurtu, Maria Fotescu,
BŞ USARB); Asigurarea logistică a instruirii şi cercetării domeniului lexicografic în limbi
străine: cercetare bibliometrică (Lilia Ababi, Gabriela Cazacu, BŞ USARB); Deservirea
studenţilor cu documente didactice pentru studierea limbilor străine la începutul anului
de studii: particularităţi instituţionale, anii 2008 – 2013 (Lilia Melnic, Gabriela Cazacu, BŞ
USARB).
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Secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite a inclus 8 comunicări:
Informatizarea şi modernizarea serviciilor într-un pătrar de veac (Igor Afatin, Tatiana
Prian, BŞ USARB); Metode şi mijloace de instruire informaţională în universitarul bălţean
(1968-2013): studiu istoric (Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu, BŞ USARB); Modelul
bibliografului nou: calităţi profesionale (Ana Nagherneac, BŞ USARB); Monitorizarea
indicatorilor statistici în sistem informatizat în corespundere cu Standardul Statistici
internaţionale de bibliotecă (Lina Mihaluţa, BŞ USARB); Aplicarea programului dedicat
Evidenţă statistică în Serviciul Comunicarea Colecţiilor (Angela Hăbăşescu, BŞ USARB);
Codul de bare pe documentele bibliotecare: aspecte tehnologice (Elena Cristian, BŞ
USARB); Marketingul în BŞ USARB - tradiţie şi inovare (Silvia Ciobanu, BŞ USARB); Practici
consacrate şi noi modalităţi de asistenţă metodologică a bibliotecilor de învăţămînt din
Nordul Moldovei (Elena Stratan, BŞ USARB).
Participanţii la manifestare au beneficiat de expoziţia Activitatea editorială a
bibliotecarilor USARB, derularea videofilmului FAINA TLEHUCI: IN MEMORIAM, donaţia
volumului Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, Colloquia bibliothecariorum, ed. I.:
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/coloquia_tlehuci.pdf
http://ru.calameo.com/books/0011333496d2967c2a62f
Album foto: http://ru.calameo.com/books/001133349c828d6cf703d
Biblioteca aduce mulţumiri Cristinei Caterev, director interimar al Bibliotecii
Ştiinţifice Centrale ,,A. Lupan”, Elizavetei Globa, director, Biblioteca Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei, Victoriei Toma, director USEFS pentru importantele donaţii de
carte oferite.
Atmosfera deosebită a acestei zile a fost creată de oamenii care cu multă energie
pozitivă şi pasiune şi-au împărtăşit cunoştinţele, au demonstrat că se află în deplină
armonie unii cu alţii, cu sine însăşi, cu propria memorie care le menţine viu trecutul,
pentru a asigura prezentul şi a construi viitorul.
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20 februarie, 2015
EDIŢIA A III-A

Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia
Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 3-a, 27 febr. 2015
/ red. resp. : Elena Harconiţa ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa,
Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./
machetare : Silvia Ciobanu. - Bălţi : Bibl. Şt. , 2015. - 140 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.
Organizator, locul de desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo”, Sala de Conferinţe, et. 2, str. Puşkin 38, Bălţi
PROGRAM
09.30 - 10.00
Înregistrarea participanţilor
10.00 - 10.20
Inaugurarea Colloquia Bibliothecariorum şi lansarea volumelor, ed. I și II a
Materialelor Colloquia Bibliothecariorum
Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Mesaje de salut
10.20 – 11.00
Şedinţa în plen: DESPRE NOBLEŢEA ŞI DĂRUIREA PROFESIONALĂ A DOAMNEI
FAINA TLEHUCI
Amintiri, reflecţii, aprecieri, impact
„Doamna”
ing. Radu MOŢOC, secretarul Asociaţiei Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi
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11.00 – 12.30

Secţiunea COLECŢIILE BIBLIOTECII GRIJA ŞI MÎNDRIA UNUI ADEVĂRAT BIBLIOTECAR

Abordarea sistemică a colecţiilor BŞ USARB

Elena HARCONIŢA, director
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB

Comunicarea colecțiilor în biblioteca universitară: forme și metode. Cazul DIB
ULIM
Cătălina GÂRLEA,coordonator, Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, DIB ULIM
Parteneriat educaţional: aspecte internaţionale şi instituţionale
Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea Colecțiilor
Olga DASCAL, bibliotecar principal, Mediateca, BŞ USARB
Bibliografii etnografice - forme noi şi tradiţionale de prezentare
Ana NAGHERNEAC, şef serviciu, Elena SCURTU,
Maria FOTESCU, bibliotecare, Serviciul Informare cercetare bibliografică, BŞ USARB
Lucrări reprezentative ale tiparului din sec. XVIII-lea în colecţia BŞ USARB
Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea Conservarea Colecţiilor, BŞ USARB
CZU – un limbaj de indexare întotdeauna actual
Elena ŢURCAN, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
Carte rară în limba engleză în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Tatiana POGREBNEAC, bibliotecar,
Serviciul Informare cercetare bibliografică, BŞ USARB
В хранилище веков: Издания русских классиков 19 века в редком фонде BŞ
USARB
Snejana ZADAINOVA, Marina ŞULMAN, bibliotecare,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
Lexicografi de talie mondială în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Lilia ABABI, bibliotecar principal, Lilia MELNIC, bibliotecar,
Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
Anatomia Cărţii

Varvara GANEA, bibliotecar principal,
Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare.Indexare, BŞ USARB

12.30 – 13.30 Pauză de cafea
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13.30 – 14.00
Inaugurarea expoziţiilor personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie
2011) „STEAUA DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...”. (Lucrări prezentate
de Ludmila COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii
Agrare de Stat din Moldova)
Design expoziţional şi prezentare - Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate
editorială, BŞ USARB
14.00 – 15.30
Secţiunea BIBLIOTECILE VIITORULUI: POSIBILITĂŢI INFINITE
Utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abonate de Biblioteca
Ştiinţifică USARB
Valentina TOPALO, şef Centru Manifestări Culturale, BŞ USARB
ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanţă
Mihaela STAVER, bibliotecar, Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
Качественное предоставление информационных услуг в читальных залах
Научной Библиотеки USARB. По результатам анкетирования
Valentina VACARCIUC, Aliona PURICI, bibliotecare,Oficiul Săli de lectură, BŞ USARB
Impactul expoziţiilor virtuale asupra comunităţii universitare bălţene
Ala LÎSÎI, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea colecţiilor, BŞ USARB
Program aplicativ dedicat pentru gestionarea fondului de schimb
Adella CUCU, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare.Indexare,
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea
Analiza principiilor de construire a Vedetelor de subiect, nume geografice de
către Biblioteca Congresului SUA şi Biblioteca Natională a Franţei
Taisia ACULOVA, bibliograf principal, Oficiul Referinţe bibliografice BŞ USARB
15.30 – 16.00
Discuţii. Dezbateri
Echipa de organizare:
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice (elena.harconita@mail.ru)
Lina MIHALUŢA, director adjunct (aculina12@mail.ru)
Igor AFATIN, director adjunct Informatizare şi activităţi în reţea (iga_ike@mail.ru)
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate (elena.stratan1@
gmail.com)
Valentina TOPALO, şef serviciu Manifestări culturale (valeandrew@gmail.com)
Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)
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COMUNICAT
Pe 20 februarie 2015, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi a organizat cea de-a 3-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA
TLEHUCI la care au participat bibliotecarii universitari bălţeni şi colegi din instituţiile
similare din Chişinău.
În cuvîntul de deschidere, Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB,
a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, Doamna Faina Tlehuci,
consacrînd 40 de ani operei sale de o viaţă - Bibliotecii Institutului Pedagogic, apoi a
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
În cadrul ședinței în plen DESPRE NOBLEŢEA ŞI DĂRUIREA PROFESIONALĂ A
DOAMNEI FAINA TLEHUCI Amintiri, reflecţii, aprecieri, impact inginerul Radu Moţoc,
membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina,
Filiala „Costache Negri” din Galaţi a fost, ca de obicei, prezent cu un omagiul respectuos,
întitulat simbolic „Doamna”: „Această manifestare de re-memorare este o consecinţă
firească a respectului şi dragostei pe care colaboratorii din cadrul Bibliotecii o au faţă
de remarcabila profesionistă care a pus bazele acestei biblioteci de la proiectare - la
un stadiu de primă mărime pentru bibliotecile din republică şi din Europa Centrală”.
În secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija si mîndria unui adevărat bibliotecar
au fost prezentate nouă studii realizate de bibliotecarii bălţeni şi Cătălina Gârlea de la
Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, întitulat Parteneriat educaţional:
aspecte internaţionale şi instituţionale: cazul DIB ULIM. Tematica abordată a fost pe cît
de diversă atît de interesantă. Elena Harconiţa a vorbit despre abordarea sistemică
a colecţiilor BŞ USARB (anii 2001-2014); Angela Hăbăşescu şi Olga Dascal au descris
parteneriatul educaţional: aspecte internaţionale şi instituţionale; Ana Nagherneac,
Elena Scurtu şi Maria Fotescu au susţinut proiectul Bibliografii etnografice - forme noi şi
tradiţionale de prezentare; Elena Cristian a trecut în revistă unele lucrări reprezentative
ale tiparului din sec. XVIII-lea în colecţia BŞ USARB; Elena Ţurcan a evidenţiat etapele
evoluţiei CZU – unui limbaj de indexare întotdeauna actual; Marina Şulman a propus o
retrospectivă a colecţiei de carte rară în limba rusă; Lilia Melnic şi Lilia Ababi au adus în
faţa publicului numele lexicografilor de talie mondială în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice
USARB iar Varvara Ganea a propus un studiu detaliat asupra Anatomiei Cărţii.
Un moment semnificativ şi cutremurător al colocviului l-a constituit inaugurarea
expoziţiilor personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie 2011) „STEAUA
DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...”, lucrări oferite de Ludmila COSTIN,
directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din
Moldova, prezentate de Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială,
care a spus că „este pentru prima dată cînd spaţiile Bibliotecii noastre găzduiesc astfel
de expoziţii: ale regretatei fiice şi îndureratei mame”. Farmecul culorilor au inundat-o
pe tînăra talentată care a lăsat în urmă o trenă de picturi lucrate în acuarelă, pastel,
ulei prin care şi-a exprimat gîndurile şi visele adolescente... Expoziţia POEMELE MAMEI
scrise nopţi în şir cu acul pe pînză, înnecîndu-şi lacrimile şi durerile inimii în zestrea pe
care nici odată nu o va folosi scumpa şi unica fiică ... opresc toţi vizitatorii Bibliotecii
pentru un moment de reculegere.
La cea de-a II-a secţiune Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite s-au produs
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Valentina Topalo, care a vorbit despre utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de
date abonate de Biblioteca Ştiinţifică USARB; Mihaela Staver cu Arhiva electronică
instituţională ORA USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanţă.
Valentina Vacarciuc şi Aliona Purici au prezentat un studiu privind calitatea serviciilor
în sălile de lectură; Ala Lîsîi a analizat impactul expoziţiilor virtuale asupra comunităţii
universitare bălţene iar Taisia Aculova a făcut un studiu comparativ al principiilor de
construire a Vedetelor de subiect, nume geografice de Biblioteca Congresului SUA şi
Biblioteca Natională a Franţei.
În continuare Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate a
prezentat volumele, ed. I și II a Materialelor Colloquia Bibliothecariorum, editate de
Biblioteca Ştiinţifică USARB (col. de red. E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, S. Ciobanu,
V. Topalo, S. Şişcanu) ambele fiind expuse pe siteul Bibliotecii. Lucrările au fost premiate
în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţelor informării, Secţiunea Biblioteconomie.
Biblioteca aduce mulţumiri Victoriei Toma, director al Bibliotecii Universităţii de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru importantele donaţii de carte oferite.
În final participanţii au discutat, au făcut un schimb de idei şi experienţe,
dialogul fiind util, iar discursurile motivaționale. Menţionăm importanţa acestui
eveniment profesional şi atmosfera deosebită creată de bibliotecarii consacraţi
ştiinţei biblioteconomice, care vin să amplifice recunoaşterea valorii profesionale a
bibliotecarului, precum şi creşterea vizibilităţii bibliotecilor în societatea contemporană.
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ATELIERE PROFESIONALE
29 noiembrie 2013
FIŞIERE DE AUTORITATE (NUME ŞI SUBIECTE) ÎN SISTEM AUTOMATIZAT:
REALITĂŢI ŞI TENDINŢE
Grup ţintă: reprezentanţi ai bibliotecilor universitare şi specializate din Republica
Moldova
Scopul: Îmbunătăţirea procesului tehnologic de construire a fişierelor de autoritate;
consolidarea cunoştinţelor în domeniu; elucidarea cazurilor dificile; schimbul de
experienţă; soluţii şi recomandări.
Locaţie: mun. Bălţi, str. Puşkin 38, Biblioteca Ştiinţifică a USARB, Sala de conferinţe.
PROGRAM
10.00 - 10.15
Înregistrarea participanţilor
10.15 - 10.30
Inaugurarea atelierului
moderator: Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
10.30 - 12.00
Comunicări
Fişiere de autoritate - instrument de control bibliografic
Valentina CHITOROAGĂ, director general al Camerei Naţionale a Cărţii
Fişiere de autoritate pentru nume la Biblioteca Ştiinţifică USARB: autori persoane
fizice: cadre didactice/ bibliotecari, colectivităţi, entităţi geografice
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB
Reguli de indexare Lives-ro. Locuri. Denumiri geografice. Istorie
Taisia ACULOVA, bibliograf principal, BŞ USARB
Titluri rezervate
12.00 – 12.30
Pauză de cafea
Discuţii şi recomandări
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COMUNICAT
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea
Catalogare şi Indexare au organizat pe 29 noiembrie 2013, în spaţiile Bibliotecii
Ştiinţifice USARB, Atelierul profesional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem
automatizat: realităţi şi tendinţe.
Moderator: Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Au participat 30 de bibliotecari, inclusiv 16 reprezentanţi de la Biblioteca
Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Departamentul
Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a
UASM, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca TehnicoŞtiinţifică a Universităţii Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, Biblioteca Naţională Pentru Copii
„Ion Creangă”.
În cuvîntul de deschidere, Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice
USARB, a prezentat programul atelierului, menţionînd importanţa unor astfel de
întruniri pentru formarea profesională continuă, schimbul de experienţă, soluţionarea
problemelor în domeniu.
Lina MIHALUŢA, director adjunct, în comunicarea „Fişiere de autoritate
pentru nume la Biblioteca Ştiinţifică USARB: autori persoane fizice: cadre didactice/bibliotecari; colectivităţi; entităţi geografice” a relatat despre experienţa
creării fişierelor de autoritate la Biblioteca Ştiinţifică, proces început odată cu
implementarea soft-ului integrat de bibliotecă TinLib. Au fost prezentate etapele de
realizare, sursele de bază utilizate la construirea Fişierului de autoritate, conceptul,
harta-traseu, responsabilităţile, chestionarul, macheta cîmpurilor, mostre de fişiere de
autoritate Nume de persoane (Cadre didactice, bibliotecari) în TinLib şi webOPAC. De
asemenea, au fost elucidate unele dificultăţi în crearea fişierelor de autoritate (număr
mare de cîmpuri, imperfecţiunea sistemului de a păstra şi afişa informaţiile despre
autori, lipsa trimiterilor la formele asociate ale numelui însoţite de “vezi” şi “vezi şi”,
dispariţia informaţiilor din motive necunoscute din TinLib şi Web-OPAC, nedorinţa
unor cadre didactice de a furniza date personale).
În acest context, sînt binevenite propunerile de actualizare, la nivel naţional,
a procesului de partajare a funcţiilor privind crearea Fişierelor de autoritate: scriitori,
oameni de ştiinţă, de cultură, politicieni, personalităţi cu renume din diverse domenii
etc. de către Biblioteca Naţională şi Camera Naţională a Cărţii; bibliotecile universitare
– cadre didactice şi bibliotecari, bibliotecile publice – personalităţi locale. Aceste
date s-ar comasa într-un fişier de autoritate unic; determinarea cîmpurilor obligatorii
şi facultative din macheta FA; cel mai important - achiziţia unui soft care să poată
întreţine FA nu numai pentru nume de persoane, dar şi pentru colectivităţi, entităţi
geografice.
Atelierul a continuat cu comunicarea Silviei HABAŞESCU, şef secţie Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM „Utilizarea tezaurului multilingv EuroVoc: experienţe
ale Bibliotecii Ştiinţifice ASEM”. Vorbitoarea a prezentat tezaurul multilingv şi
multidisciplinar EuroVoc utilizat de către Biblioteca ASEM în crearea vedetelor de
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subiect (ediţii, versiuni lingvistice, domenii acoperite, convenţii, structura, domenii
şi microtezaure, conceptele care alcătuiesc tezaurul, termenii etc.) Tezaurul EuroVoc
acoperă terminologia domeniilor de activitate ale Uniunii Europene iar, începînd cu
ediţia 4.3, a fost publicat şi pus la dispoziţie pe (http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro)
în 23 de limbi oficiale ale UE, inclusiv limba română. Toate versiunile lingvistice au
acelaşi statut: fiecare termen preferat (descriptor) dintr-o limbă corespunde, în mod
necesar, unui termen preferat din toate celelalte limbi. Un termen include, în mod
automat, toate echivalenţele lingvistice ale termenului preferat.
Avantajele EuroVoc-ului: prin standardizarea terminologică a vocabularelor
de indexare, acesta permite efectuarea unor căutări documentare mai exacte;
multilingvism: stabilirea unor echivalenţe lingvistice între conceptele identice
exprimate în diverse limbi, permite indexarea documentelor în limba documentaristului
şi efectuarea căutărilor în limba utilizatorului; pasibil de a fi consultat şi descarcat în
ordinea alfabetică şi sistematică; accesibilitate; este publicat online. Limite: fiind
conceput pentru a răspunde nevoilor sistemelor de documentare generală cu privire
la activităţile Uniunii Europene, nu este un instrument optim pentru indexarea şi
căutarea documentelor specializate; EuroVoc nu poate pretinde că acoperă diversele
realităţi naţionale la un nivel suficient de detaliat; totuşi, se fac eforturi pentru a ţine
cont de nevoile utilizatorilor din afara instituţiilor UE.
„Indexarea pe subiecte. Indexarea documentelor cu privire la unele
obiecte geografice. Experienţe bălţene” este titlul comunicării prezentat de Taisia
ACULOVA, bibliograf principal, serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică, Biblioteca
Ştiinţifică USARB. Autoarea a vorbit despre terminologia, funcţiile, tipurile vedetelor
de subiect, cerinţele faţă de indexatori care trebuie să posede cunoştinţe aprofundate
în domeniul ştiinţei din care face parte documentul indexat, să ţină cont de necesităţile
utilizatorilor. De asemenea, dna Taisia Aculova a relatat despre experienţa Bibliotecii
privind indexarea documentelor bazată pe „Indexarea pe subiecte: Ghid metodic
pentru bibliotecari” (elaborat de bibliotecarii bălţeni), „Ghidul de indexare Lives-ro”
şi RAMEAU - experienţa Bibliotecii Naţionale din Franţa, Bibliotecii Congresului din
SUA, dar, în ultima instanţă, adaptate la cerinţele utilizatorilor noştri precum şi la
posibilităţile TinLib-ului. Adaptănd Ghidul de indexare Lives-ro la Catalogul Bibliotecii
s-a recurs la schimbarea vedetei de subiect REPUBLICA MOLDOVA în MOLDOVA,
iar pentru Moldova - regiunea României MOLDOVA (ROMÂNIA). Aceeaşi variantă
recomandă şi EuroVoc. Dna Aculova a mai relatat despre Grupul de profil pentru
crearea şi redactarea vedetelor de subiect, componenţa, responsabilităţile fiecărui
membru, evidenţa lucrului efectuat.
Zinaida SOCHIRCĂ, director general DIB ULIM a relatat despre experienţa
elaborării Fişierului de autoritate, autori persoane fizice, iniţiat la ULIM în anul 2006,
care s-a realizat în anii 2007-2009 (conceptul Fişierului, Chestionarul, prezentarea
în Senat a informaţiilor despre Fişierul de autoritate, autori persoane fizice (cadre
didactice), organizarea unui atelier pentru bibliotecarii din comunitatea profesională
cu această tematică etc.). La moment aceste chestionare necesită revizuiri, şi anume
simplificarea numărului de cîmpuri în macheta Fişierului de autoritate în softul TinLib.
S-a mai specificat că succesul acestui proces necesită o promovare, un marketing
eficient în comunitatea academică.
Despre experienţa Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat
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„Ion Creangă” a vorbit Adela NEGURĂ, şef-serviciu Automatizare. Informatizare în
comunicările: „Elementele de formare continuă a bibliotecarilor la Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi „Crearea vedetelor
de subiect în Programul specializat de bibliotecă Q-Series. Experienţa UPS „ION
CREANGĂ”.
În comunicări s-a menţionat că catalogarea şi indexarea cărţilor o realizează
bibliotecarii din serviciul de Catalogare, iar bibliotecarii din sălile de lectură se ocupă
de descrierea analitică a publicaţiilor periodice. În Bibliotecă sînt instituite şedințe
ale catalogatorilor la care se verifică corectitudinea desctierilor bibliografice, ale
vedetele de subiect. Impactul şedinţelor cu catalogatorii este unul benefic, pe parcurs
micşorîndu-se numărul de greşeli pe care le comiteau la început bibliotecarii din sălile
de lectură. De asemenea, s-a relatat succint despre experiența de creare a vedetelor
de subiect în Programul Q-Series. S-a specificat că crearea unor fişiere de autoritate în
conformitate cu regulile stabilite de forurile de specialitate este foarte importantă, fiind
necesară elaborarea unui tezaur naţional, compatibil cu toate programele specializate
de bibliotecă.
Rodica Avasiloaie, preşedinte al secţiunii Biblioteci Universitare ABRM, directoarea Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a felicitat participanţii
pentru abordarea unei teme actuale, menţionînd că este foarte important ca managerii
şi specialiştii care se ocupă de un domeniu anume să participe la astfel de ateliere unde
are loc împărtăşirea experienţelor şi căutarea soluţiilor pentru problemele comune.
Dna Avasiloaie a confirmat necesitatea creării unui Fişier de Autoritate de nume la
nivel naţional şi a elaborării unui Ghid de construire a Fişierelor de Autoritate (nume
persoane fizice, colectivităţi, entităţi geografice) şi de subiecte în bibliotecile din
Republica Moldova, la care să-şi aducă aportul Biblioteca Naţională, Camera Naţională
a Cărţii, bibliotecile universitare şi specializate.
În urma dezbaterilor pe marginea subiectului atelierului profesional naţional
Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe,
participanţii propun:
1. Crearea unui grup de lucru, sub egida Secţiunii Catalogare Indexare a ABRM,
pentru elaborarea Ghidului de construire a Fişierelor de Autoritate (nume
persoane fizice, colectivităţi, entităţi geografice) şi de subiecte în bibliotecile din
Republica Moldova în care s-ar regăsi:
1.1. Indicaţiile metodice necesare;
1.2. Modelul actualizat al Chestionarului pentru Fişierul de autoritate nume de
persoane fizice;
1.3. Prezentarea tuturor instrumentelor: standardelor, limbajelor de indexare
RAMEAU, LIVES-RO, EuroVoc, AgroVoc, Mech ş.a. pentru cunoaşterea şi aplicarea
în instituţiile bibliotecare din R. Moldova.
2. Actualizarea procesului de creare a Fişierului de autoritate – Personalităţi din
Republica Moldova la nivel naţional cu contribuţia Bibliotecii Naţionale, Camerei
Naţionale a Cărţii, bibliotecilor universitare, specializate şi publice cu posibilităţi
de import/export a înregistrărilor.
3. Instruirea continuă a bibliotecarilor din domeniul privind catalogarea şi indexarea
în sistem informatizat.
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