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„Omagiul meu de recunoştinţă şi mulţumire se îndreaptă

către temerara echipă de bibliotecari, indispensabilă studentului, 

cadrului didactic în activităţile de cercetare şi  studiu. Demonstrînd 

alese calităţi de generatoare de idei, documentarişti,  manageri

ai cunoştinţelor, pedagogi şi psihologi dotaţi îşi onorează 

cu abnegaţie misiunile de informare, asistenţă, ghidare, 

consultanţă, instruire”

Biblioteca mea.

In: Magazin Bibliologic, 2005, nr. 3-4

Nicolae FILIP, 

Rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” 

din Bălţi (1985-2006), Membru de onoare 

al Academiei de Științe a Moldovei
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„Am cunoscut oameni dedicaţi românismului şi păstrării identităţii! 

„Am văzut una dintre bibliotecile care mi-au plăcut mult, 

o bibliotecă plină de viață, o bibliotecă ce mi-a confirmat proverbul 

„Omul sfințește locul", o bibliotecă condusă de o persoană

foarte inimoasă, care a reușit să facă din această instituție un loc 

în care oamenii să se întâlnească, să se informeze, să schimbe idei, 

să aibă acces și să se documenteze pe toate problemele care țin

de preocupările pe care cei ce doresc să învețe le au în această 

perioadă”

Jurnal Românesc,  www.jurnalromânesc.ro

Angel TÎLVĂR,

Ministrul delegat pentru Relaţiile

cu românii de peste hotare

Românii de pretutindeni
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„Urez Universităţii din Bălţi succese în domeniul educaţional, 

apreciez activitatea Bibliotecii Ştiinţifice care are o misiune nobilă 

de promovare a ştiinţei, de susţinere  a cercetărilor ştiinţifice şi 

didactice, o bază de dezvoltare  a personalităţii studenţilor”

Cartea Opinii şi sugestii

George PANAYOTOV, 

Ambasadorul Republicii Bulgaria 
în R. Moldova



„Sunt foarte impresionat.

Studenţii au mare oportunităţi aici. Felicitări”

Cartea Opinii şi sugestii

Alteţa Sa Regală Principele Nicolae

al României



„Revenind la Bălţi după un deceniu, 

regăsesc Biblioteca Universităţii modernizată, 

oferind servicii noi de secolul XXI. 

Cu  mări de succes pe viitor”

Cartea Opinii şi sugestii

Hermina ANGHELESCU, 

Dr. conferențiar la Facultatea

de Biblioteconomie și Știința

Informării de la Wayne State 

University,SUA
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„Felicitări din suflet pentru munca dumneavoastră plină de curaj, 

ce ţine vie această flacără în vremuri grele! 

Am fost impresionat pînă la lacrimi văzînd harta României Mari

şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova!

Succes şi curaj pe mai departe, cu speranţa luminii!”

Cartea Opinii şi sugestii

Cristian FOCŞA, 

Profesor Universitar la Universitatea 

din Lille, Franţa 



„Profund impresionat de zestrea de carte şi materiale,

de nivelul de organizare a Bibliotecii Universitare. 

Felicit din suflet colectivul care dă viaţă acestei instituţii

de cultură”

Cartea Opinii şi sugestii

Ioan-Aurel POP,

Acad. Prof. univ. dr.,

Universitatea „Babeş-Bolyai”,

Cluj-Napoca, România
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„Din inima de basarabeancă, 

doresc acestei instituţii şi angajaţilor 

multă încredere în viitorul acestei ţări 

prin respectarea culturii şi valorilor româneşti!”

Cartea Opinii şi sugestii

Nadejda LISNIC,

Biblioteca Centrală Universitară

„Mihai Eminescu” din Iaşi 



„Biblioteca Dumneavoastră este o adevărată oază 

de spirit şi intelegenţă. Sucese! Cît mai mulţi cititori!”

Cartea Opinii şi sugestii

Vladimir BEŞLEAGĂ,

romancier, om politic,

scriitor al poporului
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„A fost o sinceră plăcere şi onoare de a vizita Biblioteca 

Dumneavoastră. Am fost impresionat de calitatea deosebită

a persoanelor cu care m-am întreţinut şi de deosebita implicare 

pentru dezvoltarea continuă a Bibliotecii. Cu un asemenea 

colectiv, Biblioteca este/va fi un reper al informaţiei academice

în acestă parte a Republicii Moldova”

Cartea Opinii şi sugestii

Daniel LUNGU, 

Reprezentant al  Scientific 

Knowledge Services 



„Am  fost adînc impresionat de excursia petrecută în incinta

Bibliotecii Univerităţii de Stat „Alecu Russo”.

Un colos şi un templu al cunoştinţelor păstrate cu mare grijă

de cei peste 60 de oameni ai cărţii. Îi dorim din partea ziarului

„Făclia” multă răbdare, succes,  iniţiativă”

Cartea Opinii şi sugestii

Adrian RUSU, 

secretar responsabil de ediţie

al săptămânalului ,,Făclia”



,,Cu o deosebită plăcere am revenit în ,,Casa cunoştinţelor”

din anii de studenţie. Biblioteca Universitară s-a schimbat

în cel mai bun sens al cuvîntului, fapt care oferă multe 

oportunităţi de informare generaţiei tinere.

Vreau să Vă urez multe, multe succese pe viitor”

Cartea Opinii şi sugestii

Nicolae ZAHARIA,

Project Manager at UNDP Moldova



„Am văzut aici oameni frumoşi care promovează adevăratele 

valori şi vă felicităm pentru munca pe care o depuneţi în vederea 

popularizării informaţiilor în rîndurile celor dornici

de cunoaştere”

Cartea Opinii şi sugestii

Consiliul Naţional 

al elevilor 

din Instituţiile 

de învăţămînt mediu 

de specialitate  



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

„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”

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



2015 – Erasmus - Library Network Support Services: modernizing 

libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming libraries 

2013 – TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study 

Quality - MISISQ 

2011 - Centrul de Documentare al Uniunii Europene

2010 - Punctul de Informare NATO

2010 - Colecţia ,,Lituania”

2009 - Colecţia Institului Cultural Român

2007 - Punctul de Informare al Consiliului Europei

2007 - Biblioteca Depozitară Regională a Băncii     

Mondiale  

PROIECTE



2007- Colecţia  AGEPI 

2005 - Colecţia Fresno,California

2004 - Colecţia elveţiană ,,Wilhelmi” 

2004 - Programul Memoria Moldovei „SIBIMOL”

2003 - Colecţia Bibliotecii Institutului ,,Goethe” din România

2002 - Alianţa Franceză, Proiectul 100 000 de cărţi, Asociaţia 

Umanitară,,Amis sans Frontieres”

2002 - Dezvoltarea colecţiilor pe diverse domenii, subsidate de 

Fundaţia SOROS-Moldova, SOROS Moscova, SOROS –

Washington (Dezvoltarea colecţiei pe domeniul „Administraţiei 

Publice şi Politici publice”Dezvoltarea  colecţiei Multimedia, 

Megaproiect Biblioteca Pushkin

2001 - Proiectul Extinderea accesului la informaţie (Fundaţia SOROS)

2001- Centrul de Informare şi Documentare a ONU

1999 - Proiectul EIFL - EBSCO; Abonarea la publicaţiile periodice în 

limba engleză pe suport electronic



1999 - Proiectul EIFL - EBSCO; Abonarea la publicaţiile periodice în 

limba engleză pe suport electronic

1998 - Grant de hardware şi software bibliotecar, Fundaţia Regională 

SOROS – Budapesta

1998 - Donaţiei de literaturăde referinţă în limbi străine, Fundaţia 

SOROS Moldova

1998 - Abonarea la presa periodică străină în limbile engleză, germană, 

franceză, Fundaţia SOROS Moldova

1998 - Proiectuul Journal Donation Project, Abonarea 

la presa periodică în limba engleză, SUA,1995-1999

1998 - Dezvoltarea colecţiei în limba germană

1993 - Proiectul „The East and Central   European Journal Donation 

Project „Social Research”- SUA

1992 – Colecția Pro Basarabia și Bucovina, Filiala 

„C. Negri”, Galați, România



„Un bibliotecar bun dovedeşte profesionalismul prin ceea ce 

a făcut şi ce  face, cu competenţă şi rafinament. Numai el, 

bibliotecarul, înzestrat cu răbdare, energie, frumuseţe 

sufletească, vocaţie aduce lumina cărţii celor, ce păşesc 

pragul bibliotecii”

Claudia BALABAN, 

directorul Bibliotecii Naţionale

pentru Copii ,,Ion Creangă”



APRECIERI

Elena HARCONIŢA, 

directoarea Bibliotecii Ştiinţifice

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

Medalia Comemorativă „Alecu Russo”

Titlu Onorific „OM EMERIT”, pentru

Merite în dezvoltarea biblioteconomiei, 

contribuţie la diverificarea serviciilor 

informaţionale şi colaborare 

interbibliotecară prodigioasă



Valentina TOPALO, 
şef Centru Manifestări Culturale, 

CD a ONU/CIUE

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

Cel mai eficient coordonator al Centrului de 

informare Europeană 2012

APRECIERI



„Am cunoscut azi şi componenta umană a bibliotecii –

bibliotecari competenţi, profesionişti, motivaţi de cauza 

nobilă a bibliotecii, angajaţi în a o ţine sus, dornici 

să înveţe / perfecţioneze. Cu aşa echipă managerială 

poţi face biblioteca locul cel mai interesant

al Universităţii”

Cartea Bibliotecii Opinii şi sugestii

Lidia KULIKOVSKI,

Dr., conf. universitar 



,,Bibliotecarul, mai mult decît cărţile, face biblioteca. 

Atât cât valorează bibliotecarul, întocmai atâta valorează şi biblioteca. 

Meseria lui cere cam aceeaşi îndelungată şi penibilă pregătire ca şi cariera 

învăţământul”

Gabriel HENRIOT



CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI

TOP NAŢIONAL

ELENA 

HARCONIŢA
Directoarea Bibliotecii 

Ştiinţifice USARB

LIUBA SURLARU
Şef serviciu Organizarea 

şi Conservarea Colecţiilor

LARISA ROŞCA
Şef serviciu 

Literatură în Limbi 

Străine

VALENTINA 

TOPALO
Şef CD al ONU

ELENA SCURTU
Şef serviciu 

Documentare, 

Informare bibliografică

LINA MIHALUŢA
Director-adjunct

ELENA STRATAN
Şef serviciu  Cercetare. 

Asistenţă de 

Specialitate

ANA NAGHERNEAC
Şef serviciu Informare 

și Cercetare bibliografică



CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI:

TOP NAŢIONAL

SILVIA CIOBANU
Şef serviciu Marcheting. 

Activitate Editorială

Taisia ACULOVA
Bibliograf principal serviciul

Informare Documentare

bibliografică

LUDMILA RĂILEANU
Şef serviciu Comunicarea 

Colecţiei

ELENA CRISTIAN
Şef serviciu Organizarea 

şi Conservarea Colecţiilor

NATALIA CULICOV
Şef oficiu Referinţe 

bibliografice

Adella CUCU
Şef serviciu Dezvoltarea

Colecţiilor.

Catalogare/Indexare

Ala LÎSÎI 
Şef oficiu Împrumut la domiciliu, 

serviciul  Comunicarea Colecţiei





DIPLOMA GUVERNULUI



DIPLOMA MINISTERULUI EDUCAŢIEI 

ŞI A MINISTERULUI CULTURII



ACTIVITATEA DE CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ

A BIBLIOTECARILOR

,,Lucrarea este

un instrument

de lucru pentru 

istorici, lingvişti 

şi are deja

o biografie”

Dr. Maria 

ABRAMCIUC
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„Bibliotecarul dovedeşte o deosebită receptivitate a noului. 

Odată cu ofensiva resurselor informaţionale noi, bibliotecarul 

nu va dispărea de pe scena istoriei, rolul lui amplificându-se 

în vederea organizării, stocării şi medierii informaţiei. 

Bibliotecarul rămâne să fie o valoare care asigură 

funcţionarea unui organism integru în plină dezvoltare, 

precum este Biblioteca”

Spicuiri din răspunsurile studenţilor în cadrul 

sondajului: Creativitatea, eficienţa, ingeniozitatea 

şi productivitatea bibliotecarului universitar
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CONFERINŢE, COLOCVII

,,Sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia”
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,,În lumea cărţii bibliotecarul este suveran. 

El, intelectualul bine informat şi dinamic,

le ştie pe toate şi toate cele ştiute sânt împărtăşite 

cititorilor, bibliotecarul fiind elementul stimulator,

care caută cu orice prilej să pună cartea în mişcare”
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