
 

    
 

Elena Harconița - 60 
Pledoarie  

pentru profesia aleasă 



,,Doamna Harconiţa  

este o personalitate remarcabilă,  

un biblioteconomist aşezat  

şi un om ,,rodit lăuntric ca un pom  

cu roşii mere”,  

vorba lui Grigore Vieru”. 
 

ALEXE RĂU, director general,  

Biblioteca Naţională a Republicii  Moldova  

 



,,Ce ar fi azi biblioteconomia naţională fără Elena Harconiţa?  

Este un nume care identifică domeniul profesional, contribuind 

substanţial la dezvoltarea managementului biblioteconomic,  

indelebil influenţând diverse domenii ale biblioteconomiei, 

informării, documentări, preocupările bibliotecilor  

şi bibliotecarilor. Elena este un lider în profesie, „înflorind” 

profesional graţie capacităţii de a gândi divergent,  

de a acţiona ca o persoană care este în plină căutare,  

căci gândurile schimbă lumea. ” 

LUDMILA CORGHENCI, director-adjunct, DIB ULIM 

 

 



 „ Printre biblioteconomiştii care au influenţat,  

pe parcursul ultimilor decenii,  dezvoltarea sistemului naţional  

de biblioteci şi şi-au adus aportul la modelarea acestuia  

în conformitate cu experienţa şi practica internaţională,  

un loc distinct îi revine doamnei Elena Harconiţa.  

Ascensiunea pe verticală a ei s-a produs ferm şi constant pe parcursul  

mai multor ani, dar a cunoscut o explozie spectaculoasă   

în anii ce au urmat numirii în funcţia de director al Bibliotecii Universităţii 

de Stat „A. Russo” din Bălţi. A muncit mult  la începuturi  

şi munceşte în continuare, adăugând valoare nu numai bibliotecii  

şi colectivului, dar şi profesiei în întregime”. 

VERA OSOIANU, director-adjunct, Biblioteca Naţională a R. Moldova 

 



,,În primul rând vreau să subliniez că Doamna Elena Harconița este un om integru  

și o adevărată patriotă a pământului său. Tot ce face ea este o materializare a dragostei sale pentru țara și 

neamul său. În toate gândurile şi acțiunile ei predomină  

o clară principialitate și corectitudine. Nimeni nu poate spune că există alte rațiuni  

în ceea ce face şi - slava Domnului - are o activitate impresionantă în domeniul culturii,  

pe care o serveşte cu atâta devotament dezinteresat, dar foarte eficient. 

Doamna Elena Harconița este Directoarea Bibliotecii Știinţifice a Universității de Stat  

„Alecu Russo” din Bălţi. Dar acest titlu nu reuşeşte să cuprindă tot ce face această minunată doamnă. 

Bineînțeles că soarta bibliotecii, de care dânsa răspunde, are un rol foarte important în activitatea 

Universității din Bălți - Capitala nordului Republicii Moldova.  

Bibliotecă Universității de acolo este un element focal unde se concentrează dincolo de timp bogăția 

tipărită, de fapt culturală, importntă ca volum şi calitate, care stă la dispoziția  

nu numai a studenţilor și a corpului profesoral, ci și a tuturor celor care doresc să beneficieze  

de valorile, acumulate în cuprinsul bibliotecii. Biblioteca asigură și o mare parte a relațiilor culturale 

naționale şi internaţionale ale Universităţii. Impresionează funcţionalitatea eficientă şi bunul gust, care 

domnesc în toate secțiile componente ale bibliotecii.  

Spaţiul corespunzător ca mărime, ocupat de Biblioteca Universității „Alecu Russo”  

este şi un rezultat al fermităţii doamnei Elena Harconița, care a reuşit să asigure necesităţile bunei 

funcţionări a acestui important for de cultură”. 

 

BUDIŞTEANU ALEXANDRU, doctor-arhitect, Doctor Honoris Cauza al UASRB, România 

 



Modernitatea şi postmodernitatea au pătruns organic  

în structura bibliotecii, iar grija pentru calitatea cărţii, pentru sporirea 

numărului cărţilor de valoare şi a celor utile studenţilor şi profesorilor  

de la USARB au devenit de mult preocuparea principală a Elenei Harconiţa 

şi a colectivului ei inimos. Doamna Director a urmat la funcţie după 

directoratul Fainei Tlehuci, în preajma căreia s-a format.  

Trebuie să ai o educaţie aleasă, să fii un om aşezat în cumsecădenie  

ca să cultivi în colectiv o atmosferă de firească apreciere şi respect pentru 

predecesori. Elena Harconiţa a continuat să muncească, desăvîrşind, în 

formulă adecvată timpului, un proiect comun  

(Tlehuci-Harconiţa) de bibliotecă universitară exemplară,  

cum nu există o alta, cel puţin, în Republica Moldova.  

Universitatea din Bălţi are o bibliotecă, construită cu migală, în timp,  

care îi face mare cinste. 

Dr. MARIA SLEAHTITCHI, Şefa Departamentului Cercetare şi Inovare, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 



,,Un capitol aparte îl constituie în activitatea domniei sale 

cercetarea ştiinţifică în domeniul de activitate, care s-a fructificat 

cu o multitudine de lucrări publicate, prezentate la diverse  forurii 

şi înalt apreciate de specialişti, fapt atestat de numeroasele şi 

valoroasele distincţii pe care le deţine. 

Patrimoniul bibliotecii este permanent completat cu ediţii de ultimă 

oră pe toate domeniile de activitate ale USARBUlui prin procurare 

de carte aleasă, donaţii din ţară şi străinătate datorită credibilităţi 

imaginii „SFINTEI SFINTELOR” pe care  a creat-o colectivul dirijat 

de bagheta distinsei doamne Elena Harconiţa” 

PAVEL TOPALĂ, Dr. hab., Prof. univ., USARB 



,,În era internetului şi a exploziei tehnologiilor informației, funcțiile bibliotecii  

s-au modificat radical, acestea fiind mai responsabile, mai dificile. 

 În aceste condiţii, Doamna Director Harconiţa, cu abilitatea-i caracteristică,  

a creat în Biblioteca Ştiințifică a Universităţii de Stat  „Alecu Russo” din Bălți 

un mediu fertil pentru accesul la informaţie, pentru consiliere şi asistenţă. 

Chiar dacă, în ultimii câţiva ani, unii cititori ai celei mai celebre Biblioteci  

ai capitalei de nord i-au pășit mai rar pragul real, aceştia preferă pragul virtual, 

accesând http://libruniv.usarb.md/, unde au la dispoziţie servicii  

şi instrumente flexibile şi eficiente pentru a se informa.” 

 

VALERIU ABRAMCIUC, doctor în fizică și matematică,  

conferenţiar universitar, USARB 
 

http://libruniv.usarb.md/


  Născută  

la 15 martie 1955  

în Bălţi, Republica 

Moldova 

 



EDUCAŢIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala medie nr. 4 feroviară, mun. Bălţi, Republica Moldova 

(1972 ) 

 

 

Bibliotecar - bibliograf, - 

Universitatea de Stat, Chişinău; 

Facultatea Biblioteconomie şi 

Bibliografie. Diplomă cu 

menţiune nr. 254356 eliberată 

la 30 iunie 1976  (1972 – 1976) 

 

 



   ANII DE ŞCOALĂ  



UNIVERSITATEA 



FORMARE  
1976-2014 

 Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea/confirmarea 

gradului de calificare superior, Ministerul Culturii al RM.  

 Curs de specializare de scurtă durată Managementul inovaţional al instituţiilor 

infodocumentare, USM. 

 Seminarul Naţional „Managementul colectivului de femei: aspecte de gender", 

Biblioteca Ştiinţifică ASEM.  

 MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL, training, NOVATECA şi Compania AXA 

MANAGEMENT CONSULTING, Chişinău. 

 Atelier profesional „Advocacy in sustinerea OA in mediul electronic". Prezentarea 

proiectului „ OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova" implementat 

de ABRM, Biblioteca Centrală a Universitatii de Stat din Moldova 

 Cursuri de formare continuă Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi, Proiectul Fundaţiei SOROS 

 



 

 

 Şcoala de vară „Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente” (Sadova, 

Călăraşi) 

 Atelier profesional „Creativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul” AGEPI, Centrul de 

Informare şi Documentare, ABRM, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova, 

Chişinău 

 Seminar „Planificarea strategică în biblioteci”, Şcoala de Biblioteconomie din 

Moldova 

 Seminar pentru metodiştii responsabili de activitatea bibliotecilor 

şcolare Monitorizarea şi evaluarea activităţii bibliotecilor şcolare , Ministerul 

Educaţiei al RM 

 Catalogarea şi clasificarea colecţiilor: aspecte teoretice şi aplicaţii practice în regim 

de bibliotecă, Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, BŞ USARB  

 

 



 Servicii moderne de bibliotecă, Şcoala de Biblioteconomie din Moldova, 

BŞ USARB 

 Seminar: Colaborarea interbibliotecară. Utilizarea în comun a resurselor. 

Strategii manageriale Managementul schimbării: Biblioteca publică în 

perioada tranziţiei spre biblioteca modern, Şcoala de Biblioteconomie din 

Moldova  

 Seminar naţional al managerilor de bibliotecă  Sisteme integrate de 

biblioteci în Republica Moldova - prezent şi perspective  

 



Curs de specializare de scurtă durată Managementul 

inovaţional al instituţiilor infodocumentare, USM 



STAGIERI 
 Estonia, Polonia, România, Rusia, Statele Unite ale Americii, Lituania 

1982-2014 

 Proiectul  Information Services for Improvement Study Quality, MISISQ:  Proiect 

TEMPUS, lansarea la 10-15 martie 2014 la Biblioteca Universităţi de Ştiinţe 

Medicale din Kaunas, Lituania. 

 Stagiu de documentare în Polonia (Varşovia). 

 Stagiu de documentare pentru bibliotecarii din Republica Moldova, România, 

Constanţa.  

 Vizita de documentare la Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol 1”, Bucureşti, Romănia.  

 

 

 



 Vizită de documentare timp de 3 săptămîni în SUA în cadrul Programului Vizite 
Internaţionale, SUA. 

 Desăvîrşirea activităţii metodice în bibliotecile instituţiilor superioare 

     de învăţământ”, Tartu, Estonia.  

 Seminarul reprezentanţilor centrelor metodice la Biblioteca Pedagogică de Stat  

      „K. D. Uşinski”, Moscova.  

 Activitatea ştiinţifico-metodică a bibliotecii instituţiei de învăţământ superior” , 
Celeabinsk, Sverdlovsk , Rusia.  

 



          VIZITE INTERNAŢIONALE 



EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 2001 – prezent, Director Biblioteca Ştiinţifică  

             a Universităţii de Stat „Alecu  Russo” din Bălţi 

1993 – 2001 Director-adjunct 

1981 – 1993 Şefa secţiei metodice Biblioteca Ştiințifică USARB 

1976 – 1981 Bibliotecar, şef sector, bibliograf superior 

  

 

  

  

 



TREPTELE ACTIVITĂŢII PROFESIONALE –  

de la bibliotecar pînă la director 













ORGANIZAREA CONFERINŢELOR ŞTIINŢIFICE, COLOCVIILOR 
 
 



LANSAREA COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM FAINA TLEHUCI,  
EDIŢIA A  I- III (2013 - 2015) 

 



COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA 

ŞTIINŢIFICĂ. SECŢIUNEA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB, EDIŢIA I-V (2011-2014) 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_2011.pdf


CLUBUL  

 





ZILELE BIBLIOTECARULUI 



PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

 
1995-2015 

CONGRESE, CONFERINŢE 

 Conferinţa a IV-a a Asociaţiei Bibliotecarilor din învăţămîntdin România, Iaşi  

 Conferinţa ABIR, România  

 Conferinţa ANBPR, Galaţi, România  

 Congresul alumni – absolvenţii proiectelor Ambasadei  SUA  

 Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, Conferinţa Internaţională , 

Biblioteca Ştiinţifică şi Catedra „Teorie şi Politici Economice" a Facultăţii  de Economie Generală şi 

Drept a ASEM  

 Conferinţa Ştiinţifică  anuală a cadrelor ştiinţifico- didactice a Bibliotecii Ştiinţifice USMF „Nicolae 

Testimiţanu”, prilejuită de aniversarea a 68-a, BŞ USMF 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Biblioteca Ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii 

cunoaşterii”, Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, Biblioteca Ştiinţifică Centrală 

„Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 Impactul accesului deschis la informaţie asupra calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice”, BŞM a 

USMF „Nicolae Testemiţanu" : conferinţă, Chişinău  

 Cunoştinţe fără frontiere”, prilejuită de aniversarea a 10-a a înfiinţării Consorţiului eIFL Direct 

Moldova: masa rotundă, BŞ ASEM 

 

 

 

  



 Repozitoriul instituţional: structură, conţinut, impact”: video-conferinţa susţinută de 

către: Stephen H. Dew, PhD Collections & Scholarly Resources Coordinator, 

University Libraries of North Carolina, DIB ULIM. 

 „Rolul bibliotecilor universitare în comunicarea ştiinţifică”: sesiune de comunicări, 

Biblioteca UTM.  

 Conferinţa Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifică a UTM „Valorificarea potenţialului bibliotecii 

universitare în contextul schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii, 

comunicare”. 

 Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries?” (Copyright: un 

impediment sau un promotor al accesului la informaţie realizat prin intermediul 

bibliotecilor?): Conferinţă Internaţională. Biblioteca ASEM.  

 „Euromonitor Internaţional – sistem informaţional on-line pentru învăţămînt, 

cercetare şi afaceri”: conferinţa on-line, BŞ ASEM „Biblioteca ca sistem tehnologic 

normalizat” : atelier specializat, BRITŞ. 

 Biblioteca şi resursele informaţionale în contextul modernizării învăţămîntului ştiinţei 

şi inovării; Conferinţă, BRŞA a UASM.  

 

 



 Conferinţa aniversară Biblioteca Municipală pentru viitor – Dezvoltare. Progres. 
Parteneriat; Masa rotundă „Biblioteca şi Proprietatea Intelectuală în viziunea 
promotorilor de informaţie”. Biblioteca Stiinţifică în promovarea Proprietăţii 
Intelectuale.  

 Conferinţa ştiinţifico-practică Informaţia şi cunoaşterea-elemente 
indispensabile societăţii informaţionale, Camera Naţională a Cărţii. 

 Conferinţa consacrată aniversării a 45-a de învăţămînt superior din RM 
(Chişinău, Catedra de Biblioteconomie, Asistenţă informaţională şi Arhivistică) . 

 Conferinţa internaţională Managementul resurselor electronice în bibliotecile 
din Moldova, BŞ ASEM. 

 Conferinţa participanţilor la programele Ambasadei SUA (Chişinău) . 

 Sistemul informaţional - biblioteconomic suedez. Structură şi servicii; 
Conferinţa de diseminare a Proiectului Tempus - Tacis, DIB ULIM. 

 Seminarul Naţional „Biblioteca şi Comunitatea, BNRM . 

 Concursul republican Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii 
intelectuale, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ABRM. 

 

 

 

 

 

 

 



 Conferinţa ştiinţifică internaţională Rolul 

tehnologiilor informaţionale în pregătirea 

profesională a specialiştilor profilului economic 

USARB, Catedra Economie. 

 Colocviul Ştiinţific Studenţesc 

INTERUNIVERSITARIA, ediţia a VI-a, consacrată 

aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de 

Stat „Alecu Russo” şi a Bibliotecii Ştiinţifice din 

Bălţi. 

 Conferinta Stiintifico-practica Internationala 

„Integrarea specialistului cu studii superioare pe 

piata muncii: aspecte nationale si 

international”,USB, Facultatea de Economie, Bălţi. 

 Conferinţa Ştiinţifică practică internaţională, 

Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, 

„Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a 

învăţămăntului preşcolar şi primar”, Bălţi. 

 Stresul ocupaţional: perspective teoretico - 

praxiologice, Conferinţa USB FPPAS UŞB. 

 Probleme actuale şi de perspectivă ale pedagogiei 

muzicale: conf.şt. a Universităţii de Stat „A. 

Russo”.  

 

 

   

 



SIMPOZIOANE, COLOCVII 

 Simpozion Internaţional Programe internaţionale pentru sprijinirea bibliotecarilor, Bucureşti. 

 SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, Ediţiile I-VII, DIB ULIM, Chişinău. 

 Simpozionul „VALORI BIBLIOFILE”, Zilele Vasile Alecsandri - Mihai Eminescu, BNRM. 

 COLOCVII DE VARĂ la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Bibliotecile nu dispar! Se revitalizează, se 

reinventează ! 

 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii. 

MESE ROTUNDE 

 Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice,Comisia Politici, advocacy  

 şi fundraising din cadrul ABRM în colaborare cu Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a 

Universităţii de Stat din Moldova: masa rotundă 

  Comunicarea profesională – miza dezvoltării instituţionale şi individuale: masa rotundă DIB ULIM (2013) 

 „Tendinţe corporative în activitatea bibliotecilor universitare": masa rotundă a Secţiunii Biblioteci 

universitare, BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu‟.  

 Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică; simpozion ştiinţific naţional; Masa rotundă 

„Învăţământul biblioteconomic din Republica Moldova: realizări, probleme şi perspective” (Universitatea 

de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Biblioteconomie şi 

Asistenţă Informaţională). 

CLUBURI PROFESIONALE 

 CLUBUL BIBLIOGRAFILOR BIBLIOARTIS: 55 de ani de la apariţia primului număr al bibliografiei naţionale,  

DIB ULIM, CNC; Şedinta Clubului Bibliografilor „BiblioArtis” Biblioteca Municipala „B. P. Hasdeu”. 
 Întîlnirea cu Fiona Bradley coordonator Program BSLA şi Winnie Vitzansky, trainer IFLA, Chișinău.  

 Clubul Biblioteca Mov,  BM „ B. P. Hasdeu ”. 

 

 







CONTRIBUŢII ÎN ABRM  

1992-2014 

• Congresul bibliotecarilor din Republica Moldova.  

• Conferinţa anuală ABRM.  

• Anul Bibliologic. 

• Atelier profesional  Fişierele de autoritate (nume şi subiecte) în 

sistem automatizat: realităţi şi tendinţe: BŞ USARB, Asociaţia 

Bibliotecarilor din RM. Secţiunea Biblioteci uiniversitare, Comisia 

Catalogare şi Indexare.  

 

 





CONFERINŢA ANUALĂ ABRM „INSTRUIREA CONTINUĂ - CERINŢĂ 

INERENTĂ A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ŞI A CUNOAŞTERII”  

BĂLŢI, USARB 2007 
 



CATALOAGE 
 

A prospectat patrimoniul bibliografic naţional, 

colaborînd cu bibliotecile ştiinţifice din Republică şi 

a  publicat Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile 

universitare şi specializate din Republica Moldova 

(2008 - prima ediţie; 2011 - a doua ediţie) -  mesagere 

onorabile ale demersului ştiinţific bibliotecar din 

Republica Moldova de la finele secolului XX şi primul 

deceniu al secolului XXI-lea. 

A iniţiat şi editat cu prilejul aniversării a 20-a a Asociaţiei 

Bibliotecarilor din Republica Moldova catalogul: Concursul 

Naţional Cele mai reuşite lucrăr în domeniul 

biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010), 2011 

(prima ediţie – în anul 2008) în care sînt incluse 242 de 

lucrări admise la Concurs în aceşti ani. 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/catalog_bibl.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/catalog.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/concurs_national.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/concurs.pdf


PREŞEDINTELE FILIALEI  

BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMINT DIN NORD (BIN) ABRM 
 

ATELIERE PROFESIONALE 

2007-2015 

 Şedinţă de lucru Filiala Biblioteci de Învăţămint din NORD (BIN) în 

contextul consolidării regionale ABRM.  

 Atelierul profesional: Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / 

tehnoredactarea materialelor promotionale (ghiduri / flyere), Biblioteca 

Stiintifică USARB.  

 Atelier profesional ,,Bibliotecile şcolare - inovaţie, inspiraţie, creativitate”. 

Ministerul Educaţiei al RM, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, mun.Bălţi, 

Biblioteca Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr. 21, partener: Biblioteca 

Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.  

 Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu Fiona Bradley 

coordonator Program BSLA şi Winnie Vitzansky, trainer IFLA Bălți.  

 Atelierul profesional Aplicarea Standardului „Indicatori de performanţă 

pentru biblioteci” - ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de 

învăţămînt, Filiala BIN. 

 

 

 

 

 

 



 Training-ul Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar în conexiune globală, Filiala BIN, Bălți . 

 Atelierul profesional Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de 

informare, Filiala BIN; Conferinţa de diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al 

Bibliotecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!”, 

Filiala BIN (2012). 

 Conferinţa „Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, susţinute de Dr. Hermina G. B. 

Anghelescu, School of Library &Information Science Wayne State University Detroit, Michigan,   

Bălţi. 

 Seminar,, CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL: SUGESTII, OPINII, NECESITĂŢI, DIFICULTĂŢI 

ACTUALE, Bălţi.  

 Atelierul profesionalInstruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului 

şcolar BŞ USARB, Bălţi.  

 Atelierul profesional Metodologia de colectare şi prezentare a statisticilor în baza Standardului: 

Statistici internaţionale de bibliotecă, ISO 2789:2009 , Filiala Bălţi, BŞ USARB. 

 Reuniunea profesionala a bibliotecarilor universitari şi a bibliotecarilor din colegii şi şcoli 

profesionale şi atelierul „Măsurători statistici şi indicatori de performanţă în gestiunea 

bibliotecilor”, Filiala Bălţi, BŞ USARB.  

 Conferinţa şi atelierul profesional: Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 





PREŞEDINTE AL FILIALEI BIN ABRM,  BȘ USARB - CENTRU 

BIBLIOTECONOMIC  

PENTRU BIBLIOTECILE ŞCOLARE DIN NORDUL MOLDOVEI  

(15 RAIOANE ŞI MUN. BĂLŢI)  
 Monitorizează şi coordonează 

colectarea/sintetizarea/analiza 

datelor statistice prezentate de 

către 16 biblioteci şcolare din 15 

raioane din Nordul Republicii  

şi municipiul Bălţi.  

 

Editează lucrările de sinteză 

„Bibliotecile Şcolare din RM: 

Raport statistic”  

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_statist.pdf


PROIECTE 

 Proiectul Tempus MISISQ – Modern  Information Services for Improvement Study Quality. 

Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt de calitate (2014 – 2016). 

 Consorţiul REM Resurse electronice pentru Moldova - EBSCO Publishing, Biblioteca 

Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice  (2001- prezent). 

 Director de proiecte lansate de Fundaţia SOROS Moldova, anii 2000 - 2009: Dezvoltarea 

colecţiilor pe domeniul Administraţie publică şi politici publice - $4300; Dezvoltarea 

colecţiilor multimedia - $500; Dezvoltarea colecţiilor pentru Învăţămînt artistic - $2500;  

Programul de granturi mici pentru absolvenţii programelor Ambasadei SUA - $ 500.   

 Colaborare cu catedrele universitare în realizarea proiectelor: Implementarea Sistemului 

European de credite Transferabile; Asistenţă Socială, proiecte instituţionale cu susţinerea 

cărora au crescut colecţiile pe domeniile ştiinţelor socioumanistice, tehnice, asistenţă 

socială, în limbile străine. 

 



PROIECTUL  

Overview  of Information Literacy Resources Worldwide,  

realizată sub egida UNESCO (2014) 
 

19 resurse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB au 

fost incluse în  ediţia a 2-a a volumului  Privire de ansamblu 

asupra resurselor privind Cultura informaţiei la nivel 

mondial,apărut  sub egida  UNESCO  în  acest an la Paris, 668 

pagini.  List of Selected Information Literacy Resources 

Available in the Romanian (Română) Language in the 

Republic of Moldova / preparend by: Lilia Tcaci //  Overwien 

of Information Literacy Resources Worldawide / by Forest 

Woody Harton Jr. – 2nd ed. – Paris, 2014. – P. 530-540 . – 

Disponibil:  http://infolit.org/wp- 

content/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf. 



PROIECTE INVESTIȚIONALE DE INAUGURARE A CENTRELOR DE 

INFORMARE ŞI DOCUMENTARE, COLECŢIILOR INTERNAŢIONALE 

ŞI NAŢIONALE:  

Centrul de Documentare al ONU (2001)  

Colecţia  Parteneriatul Moldova și Germania (2013) 

Punctul de Informare a Uniunii Europene (2011) 

Punctul de Informare Documentare NATO (2010) 

Colecţia Lituania  (2010) 

Colecţia Institutului Cultural Român (2009) 

Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale (2008) 

Colecţia Punctului de Informare al Biroului Consiliului 

Europei (2007) 

Colecţia AGEPI (2007) 

Colecţia „Wilhelmi”, 2004 

Colecţia Institutului Goethe Bucureşti (2003) 

Colecţia JDP -Journal Donation Project (SUA), 1994 

Colecţia Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, „C. Negri” 

Galaţi, România (1992) 





 Proiecte de integrare a 6 colecţii particulare cea ce a dus o plus valoare 

importantă nu numai universităţii bălţene, dar şi întregului patrimoniu national: 

„Ioan Nicorici” ( Moldova)  „Mircea Druc” ( România), „Ioan Călin Dimitriu” 

(România), „Dr. Leonid Gheorghian” (Germania), „Pavel Proca”  (Moldova), „Dan 

Dumitrescu” (Suedia) cu documente de o valoare patrimonială inedită. 

 

 Proiectul  Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii 

puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu 

Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul 

Programului Novateca. 

 

 Biblioteca de Stat a Rusiei, Săla de lectură virtuală a Bibliotecii electronice a 

tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de Stat din Rusia. 

 

 

 

 



DONATORII BIBLIOTECII în anii  2001-2014 au îmbogăţit Colecţiile Bibliotecii   

cu 131 406 ex./ 2 309 abonamente la publicații  in serie în valoare de circa 5 mln lei.  



 

VIZIBILITATE ŞTIINŢIFICĂ: MEMBRU AL DIVERSELOR COMISII ŞI CONSILII 

 Membru al Consiliului Coordonator al Proiectului TEMPUS Information Services for 

Improvement Study Quality, MISISQ Servicii modernizate de informare pentru un învăţămînt 

de calitate (2013-2016), Membru al  Comisiei  Cultura Informaţiei  

 Consiliului de conducere al Consorţiului REM – EBSCO, SIBIMOL  

 Membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional - Preşedinte a Comisiei Protecţie Socială 

 Membru al Consiliului Director al bibliotecilor din învăţământul superior şi mediu de 

specialitate  

 Membru al Biroului ABRM (2004 - 2012), Secţinii ABRM Biblioteci universitare  

 Preşedinte al Juriului Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul 

biblioteconomiei şi ştiinţelor informării ABRM (2004-2012)  

 Membru al echipei naţionale de lucru la elaborarea proiectului „Strategii de dezvoltare a 

bibliotecilor din învăţămînt 2005 - 2010” şi Programului de implementare a Strategiilor de 

dezvoltare a bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt (2005 - 2010) 

 Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor din R.Moldova 2010 – 2020.  

 Membru al echipei naţionale de lucru privind redactarea Legii cu privire la biblioteci (2012). 

 Membru al Comisiei de atestare a bibliotecarilor din bibliotecile universitare din RM 

 Membru al Clubului profesional BiblioArtis de la DIB ULIM, Chişinău 

 Membru al Clubului  „BIBLIOTECA MOV", de la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”, Chişinău 

 

 



Membru al Senatului şi  Consiliului Administrativ USARB, Comisiile pentru Politici, Strategii şi 

dezvoltare instituţională, pentru Cercetare ştiinţifică şi relaţii de parteneriat, Comisia pentru Imagine, 

Marketing şi Relaţii cu publicul.  

Propuneri în Senat (2009-2014) referitor la crearea repozitoriului instituţional: anale, materiale ale 

conferinţelor, teze de doctor şi alte materiale relevante pentru comunitatea universitară, fapt care ar 

asigura accesul deschis al tuturor beneficiarilor la produsele ştiinţifice care ar spori, indubitabil, 

prestigiul universităţii bălţene. 



APRECIERI 
 

2005 - Medalia  ,,Mihai Eminescu”,  

cu prilejul Zilei Mondiale a Pedagogului, 
pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, 
contribuţie la perfecţionarea procesului 

instructiv-educativ şi activitate metodico-
didactică şi organizatorică intensă 

 

 

 

2005 - Medalia Comemorativă ,, Alecu Russo” 

 

 

2010 - Titlu Onorific ,,OM EMERIT”,  

pentru Merite în dezvoltarea 
biblioteconomiei,contribuţie la diverificarea 

serviciilor informaţionale şi colaborare 
interbibliotecară prodigioasă 

 

 

 



DIPLOMA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA, 2008  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 2014, 2010, 2005, 1985  

MINISTERULUI CULTURII, 2012, 2011  



DIPLOME 

 Diploma AGEPI  

  (2013, 2009, 2007, 2005 

 Diploma de excelenţă Pentru contribuţii    

   la promovarea Accesului Deschis  

   (2011, 2010) 

 Diploma ABRM  

    (2013, 2010, 2009, 2007, 2005  

 Laureată a Concursurilor Naţionale    

    ABRM 

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 

1993, 1999:  

OMUL LUNII – 2010 - pe situl Bibliotecii 

Naţionale a R. Moldova 

 



 CU PRIETENII BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE 

 



LANSAREA VOLUMULUI ALEXANDRU BUDIŞTEANU 



CU MUSAFIRI PRIN CATEDRALA CĂRŢII 









,, Din punct de vedere profesional Elena Harconiţa îmbină fructuos 

dependenţa cu inter-dependenţa. Bibliotecar format în tot sensul 

cuvântului, augmentează, fortifică în permanenţă piatra de temelie a 

biblioteconomiei. În acelaşi timp, Elena pledează pentru unitate  

şi coeziune profesională drept şansă de succes, promovând tinerii  

şi vechii colegii, instituţia în cadrul căreia a început şi continuă  

să fructifice cariera profesională… Este dependentă de sarcinile cotidiene 

ale managerului superior, de comunicarea cu colegii din Biblioteca 

USARB şi cu noi, cei de mai departe…” 

 

LUDMILA CORGHENCI, director adjunct, DIB ULIM 

 



Autor, redactor responsabil, coordonator,  director de publicaţii, prefaţator a peste 350 de 

publicaţii editate de Biblioteca Ştiinţifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicţionare, 

anuare, resurse electronice, ghiduri etc. Din iniţiativa directorului  Elena Harconiţa a intensificat 

editarea lucrărilor bibliografice, numărul lor ajungînd, în prezent, la 80 de titluri, sistematizate în 

colecţii originale: 

 Bibliographia Universitas  

Vestigia Semper Adora  

Facultas Biography – USARB 

 Personalităţi universtare bălţene,  

Universitari bălţeni  

Scriitori universitari bălţeni  

IN HONOREM 

 Promotori ai culturii   

Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Cauza ai universităţii bălţene.  

 

 

PUBLICAŢII 



În colaborare cu profesorii universitari dr.Teo-Teodor Marşalcovschi şi dr. Maria Abramciuc , Elena 

Harconiţa a actualizat 2 manuscrise apărute la Bălţi în secolul XIX: romanul istoric de dragoste Polidor 

şi Hariti (1843) şi un Miscelaneu (1848), autor Dimitrie Balica comisul.  



 DICŢIONARE BIOBIBLIOGRAFICE 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/dictionar_finql.pdf


Documente de transfer tehnologic 

Programe/Rapoarte de activitate BŞ USARB 1990-2014 



BIOBIBLIOGRAFII 
 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/berejan/berejan.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/filip/filip2005.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/popa_bio.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/cabac/cabac.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bancila/bancila.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/ion_gagim/gagim.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/sleahtitchi/sleahtitchi.pdf


http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/boincean.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/abramciuc/abramciuc.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/manoli/manoli.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/borta/borta.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/stupacenco/stupacenco.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/belinschi/belinschi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/dragan/dragan.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/babii/babii1.pdf


BIBLIOGRAFII 
 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/contrib_st_reale.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bibl_65/ind_bibliogr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/biblioteca_65.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_tfmi.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_dr.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ped_ps.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_fil.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_muz.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_ec.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/contr_st/contr_lls.pdf


http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/anuar.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2008.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2007.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/anuar/anuar_2002.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/publ_st.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/anuar_2011.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/contrib_final.pdf


„ Înainte de orice, scopul unei cărţi este  

să te facă să gîndeşti” 

Honore de Balzac 

COLECŢIA  VESTIGIA SEMPER ADORA 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/presa_rom.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_cu_autograf.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/carte_rara3.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/carte_rara2.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/carte_franceza.pdf


COLECŢIA  ,,CULTURA INFORMAŢIEI” 
 

Iniţierea şi editarea manualului Bazele Culturii Informaţionale şi a 

Curriculumului, Modulul 1 în cadrul cursului universitar Tehnologii 

Informaţionale şi Comunicaţionale, racordat la cerinţele procesului de la 

Bologna, lansarea colecţiei Cultura Informaţiei, editarea lucrării Ghidul 

utilizatorului http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf; integrarea 

în structura Bibliotecii a Centrului de Cultură Informaţională.  
 

 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/curriculum.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf
http://libruniv.usb.md/cercet/images/reguli_2012.jpg
http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/ghid_util.pdf


Activitatea redacţională include: fondarea în anul 2005 a revistei 

trimestriale de biblioteconomie şi ştiinţele informării Confluenţe 

Bibliologice, director de publicaţie, inclusiv şi în variantă 

electronică: http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html 

PUBLICAŢII PERIODICE  
 

http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20071-2conf.pdf
http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20061-2conf.pdf
http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20051conf.pdf
http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html


http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html
http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/conf2011-3-4.html
http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html
http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html
http://libruniv.usb.md/publicatie/rev/20083-4conf.pdf


În 2012 a iniţiat, în colaborare cu Secţiunea „Biblioteci Universitare” a ABRM, revista electronică 

a bibliotecilor universitare din R. Moldova Bibliouniversitas@abrm.md  - 

http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html,  menținută în continuare de echipa 

redacţională bălţeană. 

mailto:BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md
http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html


RESURSE ELECTRONICE 



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE  
 





Membru al colegiului de redacţie (începînd cu anul 2009) al revistei 

BiblioScientia, editată de  Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” 

a AŞM. 







ÎN SURSE DE REFERINŢĂ 

Nominalizarea Elenei 

Harconiţa în volumul lui 

Iulis Popa ,,Universitatea 

de Stat ,,Alecu Russo” din 

Bălţi, Oraşul Bălţi şi 

Oamenii lui” de Gheorghe 

Baciu, reprezintă o 

recunoaştere pe scara 

valorică în cultura 

naţională. 



 ÎN CALENDARUL NAŢIONAL  2015, 2005  







  
 

Era septembrie 2014 când am trecut prima oară pragul acestei 

Biblioteci și, cu o însuflețire ieșită din comun, doamna directoare 

Harconița avea să-mi prezinte, cu maximă atenție și o cantitate 

impresionantă de informații, universul în care își desfășoară 

activitatea profesională. 

O varietate, demnă de toată admirația: direcții de cercetare, resurse 

informaționale, servicii și produse bibliotecare, atât de necesare 

pentru potenţialii cititori. Firește, aveam să înțeleg şi de ce se 

numește ştiințifică. Biblioteca USARB răspunde bine nevoilor de 

informare şi intereselor studenților şi cadrelor didactice, principalii 

ei beneficiari, care, atunci când doresc să caute informaţii cu privire 

la o anumită temă, au şanse reale să găsească aici sursele necesare. 

  

VIZIBILITATE ÎN INTERNET  

DANIELA GÎFU – cercetător științific și cadru didactic asociat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, redactor şef al revistei Destine Literare, membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 

 Gîfu, Daniela. Criză de carte românească la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

[on-line]. Disponibil : http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-

alecu-russo-din-balti i 

http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/
http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/




PLATFORME INFORMAŢIONALE 

Google Academic 

slideshare 



ÎN REŢELE DE SOCIALIZARE 



RESURSE ELECTRONICE 

• http://libruniv.usarb.md 

• http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/autori/harconita http://www.abrm.md/menu5_3.html 

• http://biblioscientia.asm.md/about.php 

• http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/ 

• http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-

news/news/e_pub_brings_together_worldwide_information_literacy_resources_available_in_42_lang 

• http://ro.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_a_Universit%C4%83%C8%9Bii_de_Stat_%E2%80%9EAle

cu_Russo%E2%80%9D_din_B%C4%83l%C8%9B 

• http://oad.simmons.edu/oadwiki/Europe:_Open_Access_Week_2012#Moldova 

• http://agepi.gov.md/en/news/detail.php?ELEMENT_ID=26229 http://agepi.gov.md/en/news/detail.php?ELEMENT_ID=26229 

• htmlhttp://www.slideshare.net/Dib_ulim/harconita 

• http://www.slideshare.net/Dib_ulim/harconita-elena-mihaluta-lina 

• Gîfu, Daniela. Criză de carte românească la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți [on-line]. – 

Disponibil : http://uzp.org.ro/criza-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-stiintifica-a-universitatii-de-stat-alecu-russo-din-balti/ 

• https://www.linkedin.com/.../elena-harconita/ 

• https://www.facebook.com/public/ 

• ElenaHarconitahttp://filialabrmbin.blogspot.com/p/contact.htmlhttps:/ 

• /www.flickr.com/photos/bsu_balti/6429995681/ 

• http://usarb.academia.edu/ElenaHarconit 

• ahttps://plus.google.com/108430673622645910198/posts 

• http://www.library.utm.md/ 
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Realizatori: 

Valentina TOPALO, şef serviciu 

Lina MIHALUȚA, dir. adjunct 

Elena STRATAN, șef serviciu   

Silvia CIOBANU, şef seviciu 
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