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I. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt
din Nord – Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova - Carte de vizită

Slogan: Învăţăm profesionalismul în Asociaţie
„Filiala Bălţi se remarcă prin activităţi organizate în scopul promovării asociaţiei,
îmbunătăţirii imaginii bibliotecarului în societate, instruirii continue a
bibliotecarilor”...
/Ludmila Costin, ABRM - mediu de instruire şi comunicare intraprofesională, Buletinul
ABRM, 2008, nr.1, p.4/
Extinderea dimensiunilor activităţii asociaţiei se exprimă prin organizarea
şi funcţionarea a 46 filiale cu distribuţie naţională, care s-au impus prin activităţi
profesionale diverse, contribuind la promovarea ABRM şi la îmbunătăţirea imaginii
bibliotecarului în societate. Printre cele mai active filiale merită a fi menţionate
Filiala ABRM din Bălţi (preşedinte – Elena Harconiţă).
Ludmila Costin, presedinte ABRM
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova in timp
Anul constituirii - 1991
Conform articolului 23 al Statutului ABRM Filialele ABRM se organizează după
criteriile teritorial sau departamental şi pot alege la adunarea generală a membrilor ei
un împuternicit care le reprezintă în Consiliul ABRM.
Dacă bibliotecile mari au devenit şi membri colectivi ai Asociaţiei, atunci
bibliotecarii şcolari s-au unit în filiale doar în sectorul Rîşcani şi Centru din
Chişinău, în oraşele Soroca şi Floreşti. În aşa fel, filialele cunoscute pînă acum se
organizau mai mult după al doilea principiu, cel departamental.
Pînă în toamna anului 2006 şi la Bălţi activau două filiale conform
apartenenţei membrilor săi la o anumită reţea: a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” şi a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”. Bibliotecarii din
învăţămîntul preuniversitar rămîneau în afara Asociaţiei. Conferinţa ABRM ( 3-4
octombrie 2006), apelul preşedintelui şi solicitarea informaţiilor privind activitatea
filialelor, a impulsionat decizia de - a constitui o unică Filială a bibliotecarilor din
Bălţi cu sediul la Biblioteca Universitară.
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6 martie 2007
Adunarea generală şi atelierul profesional Să învăţăm profesionalismul
în Asociaţie a adunat toţi bibliotecarii din municipiu şi a constituit o filială unică
cu sediul la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
președinte: Elena Harconița, director BȘU. Filiala nou creată număra 134 de membrii
din diverse reţele ale municipiului: 72 bibliotecari universitari, 30 din bibliotecile
publice, 26 din biblioteci şcolare, 4 biblioteci de colegiu şi 2 din şcoli profesionale.
(Fig.1)
Contact: str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova , tel./fax: (0231) 52445,
e-mail: libruniv@usb.md, elena.harconita@mail.ru, web: http://libruniv.usb.md
Fig.1 Membrii Filialei
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15 decembrie 2011
La Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare „Biblioteca mai mult
decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” din 16-18 noiembrie
2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN
REPUBLICA MOLDOVA Filiala Bălţi a fost reorganizată în Filiala Bibliotecilor din
învăţămînt din nord (BIN). Membri: bibliotecari universitari, bibliotecari de colegiu
şi şcoli profesionale, bibliotecari şcolari din 616 şcoli din 15 raioane din Nord şi
municipiul Bălţi, responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile
Generale de învăţămînt Tineret şi Sport - total: circa 300 de membri.
Fig. 2 Membrii Filialei noi constituite BIN în anul 2011
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Misiune:
−−
−−
−−
−−
−−

Amplificarea relaţiei dintre Asociaţie - bibliotecă – bibliotecar
Promovarea imaginii bibliotecarului în societate
Dezvoltarea / modernizarea competenţelor bibliotecarilor
Augmentarea comunicării profesionale inter-bibliotecare
Unirea eforturilor in solutionarea problemelor profesionale

Strategii
Implementarea unei strategii adecvate în vederea susţinerii obiectivelor
Politicii de edificare a Societăţii Informaţionale conform priorităţilor:
- extinderea infrastructurii informaţionale,
- accesul la informaţii globale pe diverse suporturi,
- promovarea instruirii pe parcursul vieţii,
- promovarea resurselor partajate etc.
Integrarea Filialei Bibliotecii (300 membri) în spaţiul biblioteconomic
naţional şi internaţional prin participarea eficientă la activitatea Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova
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II. Priorităţile ABRM - priorităţile Filialei Bălţi

Implicaţiile bibliotecarilor bălţeni în demersul ABRM are loc prin
participarea la discutarea/ elaborarea şi implementarea strategiilor/ documentelor
de reglementare, realizarea sondajelor, elaborarea publicaţiilor în comun, activităţi
în cadrul biroului ABRM, comisiilor, secţiunilor, participarea la concursurile
profesionale, acţiuni metodice şi de formare profesională continuă,
Statutul social al bibliotecarului
Priorităţile ABRM sînt şi priorităţile Filialei, astfel în vederea amplificării
şi ridicarea statutului social al bibliotecarului, în perioada ianuarie – august 2009,
40 bibliotecari bălţeni au participat la realizarea sondajului iniţiat de Asociaţia
Bibliotecarilor din RM Statutul social al bibliotecarului din RM care a avut drept
scop identificarea motivelor nivelului scăzut al statutului social al bibliotecarilor şi
măsurile de îmbunătăţire a acestora.
În vederea consolidării statutului profesiei de bibliotecar, în anul 2000 a fost
aprobat „Codul etic al bibliotecarilor din RM”, iar în anul 2004, pentru revitalizarea
codului etic şi funcţionarea acestuia, în biblioteci au fost elaborate recomandări
privind susţinerea şi implementarea Codului în biblioteci.
Un eveniment important în istoria Asociaţiei şi Filialei îl reprezintă
consemnarea, pentru prima dată la 5 octombrie 2001, a Zilei Bibliotecarului. Filiala
a susţinut iniţiativa ABRM, din anul 2010, conform deciziei oficiale a conducerii
ţării, Ziua Bibliotecarului este consemnată la 23 aprilie - Ziua Mondială a
Cărţii şi a Dreptului de Autor, aceasta căpătînd o semnificaţie nouă pentru
comunitatea bibliotecono
mică din republică în atragerea atenţiei asupra
bibliotecii în societate.
Cadrul de reglementare
Reprezentanţii Bibliotecii au participat la elaborarea şi perfecţionarea
documentelor de reglementare a activităţii bibliotecare în republică, activînd în
cadrul structurilor consultative profesional - ştiinţifice de nivel naţional.
Integrarea membrilor filialei în spaţiul biblioteconomic naţional şi
internaţional se realizează prin participarea la activitatea Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova, Consorţiul EBSCO, Consorţiul SIBIMOL şi crearea Catalogului
Naţional Colectiv Partajat, Programul Memoria Moldovei şi Cartea Moldovei,
activitatea Consiliului Biblioteconomic Naţional (CBN), Consiliului Director
al bibliotecilor instituţiilor de învăţămînt superior, Consiliul reprezentanţilor
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bibliotecilor preuniversitare de învăţămînt.
Prezenţa în organele de conducere profesională:
- E. Harconița – membru al Biroului Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica
Moldova; preşedintele Filialei Universitare ABRM, Bălţi;
- E. Harconiţa – preşedintele Comisiei de Concurs naţional Cele mai reuşite lucrări
în domeniul bilioteconomiei şi ştiinţele informării.
- E. Harconiţa, membru al Consiliului de conducere SIBIMOL şi EBSCO.
- E. Harconița,membru al secțiunii ABRM Biblioteci universitare
- E. Harconița, A. Nagherneac, L. Mihaluţa, membri ai Clubului BiblioArtis de la
DIB ULIM, Chişinău
- E. Harconița, L. Mihaluța, membri ai Clubului “BIBLIOTECA MOV”, de la
Biblioteca Municipală “B.P.Haşdeu”, Chişinău
- L. Mihaluţa, membru grupului de lucru în probleme de Catalogare SIBIMOL
- L. Mihaluța, membru al Comitetului Tehnic nr.1 Biblioteconomie. Informare și
Documentare
- L. Mihaluța, membru al comisiilor ABRM de Catalogare. Indexare; de
Standardizare a activităţii de bibliotecă;
- I. Afatin, membru al comisiei ABRM Informatizare şi tehnologii informaţionale
- I. Afatin, membru grupului de lucru în probleme Tehnologice SIBIMOL
- E. Stratan, membru al secțiunii Biblioteci de Colegiu și Şcoli profesionale;
- N. Culicov, membru al Comisiei ABRM Cultura Informației
- V. Topalo, membru al comisiei ABRM Relaţii internaţionale şi activităţi de
fundraising.
- E. Cociurca, membru al secțiunii Biblioteci Şcolare;
Bibliotecarii, în special conducerea Bibliotecii, au venit cu propuneri
concrete în vederea modernizării Cadrului de reglementare naţional, participînd
(membrul Biroului) în anii 1993 - 1994 la elaborarea Legii „Cu privire la biblioteci”
adres]ndu-se cu o moţiune către conducerea ţării de a urgenta aprobarea ei în
Parlament. Legea în cauză a marcat un moment important în reglementarea
juridică a instituţiei bibliotecare în Republica Moldova.
Membrii Filialei ABRM au participat şi la operarea modificărilor ulterioare
la lege, referitoare la prestarea serviciilor cu plată, asigurarea bazei economice, la
elaborarea în comun cu CBN a ultimului proiect al legii. De asemenea, ABRM a luat
atitudine imediată faţă de stipulările din Legea cu privire la activitatea editorială
în anii 2000, 2002, 2010, şi-a exprimat dezacordul total vizavi de proiectul Legii
despre salarizare în 2001.
În anii 2008-2011 membrii filialei au participat cu propuneri concrete la
elaborarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Naţional de biblioteci, proiectelor
Codului Educaţiei, Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de
calificare cadrelor bibliotecare, Legii cu privire la dreptul de autor si drepturi
conexe.
Bibliotecarii universitari bălţeni au iniţiat şi tradus din limba franceză
Standardul Internaţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă”, care a fost aprobat de CT 1 în anul 2009 ca standard
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naţional, meritele fiind apreciate de ABRM prin conferirea unei Diploma de
excelenţă, în cadrul Conferinţei anuale a Asociaţiei (15 - 17 octombrie) precum şi
conferirea diplomelor grupului de lucru: L. Mihaluţa, A. Anghel, L. Roşca, E. Scurtu,
L. Zadiraico
Formarea profesională a Bibliotecarilor
Bibliotecarii bălţeni au acumulat bune experienţe în cadrul proiectelor de
succes ini’iate de ABRM în vederea Formării profesionale a Bibliotecarilor cum ar
fi ŞBM, şcoli de vară, cicluri de reuniuni profesionale, promovarea CERTIDOC, a
conceptului „biblioteca care învaţă” etc. În perioada de activitate a Şcolii (20012005) au completat rîndurile cursanţilor Şcolii peste 60 bibliotecari în cadrul
seminarelor modulare, ateliere, conferinţe.
Anual, circa 30 bibliotecari participă la reuniuni profesionale naţionale şi
internaţionale (simpozioane, ateliere, conferinţe, mese rotunde, videoconferinţe,
prezentări) cu cca 40 comunicări/intervenţii.
Colaborare
Biblioteca este membru al Consorţiul eIFL Direct Moldova (din anul
curent redenumit Consorţiul REM - Resurse Electronice pentru Moldova), a cărui
preşedinte este dna dr. Silvia Ghinculov.
Consorţiul care activează pe lîngă ABRM (din 10 mai 2001) este format
din 17 biblioteci naţionale, academice, specializate, universitare, publice etc. şi are
ca scop asigurarea accesului la o gamă largă de reviste electronice din întreaga
lume. Prin intermediul EBSCO Publishing Bibliotecile primesc acces la 11 baze de
date (18200 reviste full text, peste 2500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba
engleză).
Diploma de excelenţă şi locul I Pentru contribuţii la promovarea Accesului
Deschis ca o nouă normă în învăţămînt şi cercetare în cadrul Săptămînii Accesului
Deschis 2011 (24-30 octombrie 2011), a fost decernată Bibliotecii universitare de
la Bălţi de către Iryna Kuchma, EIFL-OA Programme Manager, în cadrul Sesiunii de
comunicări: „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de
soluţionare” desfăşurată la Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
De asemenea s-au dezvoltat parteneriate durabile cu Centrul de Resurse
Informationale al Ambasadei SUA la Chişinău, PNUD Moldova, Consiliul Europei,
Alianţa Franceză, Banca Mondială în Moldova.
Cu suportul financiar al acestor organizaţii au fost editate monografii,
manuale, culegeri de standarde şi alte publicaţii pentru profesionalizarea
bibliotecarilor, colecţiile bibliotecii s-au completat cu literatură de referinţă,
publicaţii ştiinţifice şi beletristică.
Activitate editorială
O direcţie importantă a ABRM o constituie activitatea editorială, care s-a
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concretizat de-a lungul timpului în numeroase publicaţii, de care au beneficiat
membrii asociaţiei şi la carea şi-a adus contribuţia filiala bălţeană.
Respectînd „Politica editorială a ABRM”, elaborată de către dna dr. conf.
univ. Lidia Kulikovski, bibliotecarii universitari de la Bălţi au iniţiat şi au editat 9
lucrări de amploare, sub egida ABRM, în sprijinul comunităţii profesionale şi de
promovare a imaginii bibliotecarului în societate.
Practic în fiecare număr din cele 13 fascicole ale buletinului editat de ABRM (anul
2005) sunt inserate articole ale bibliotecarilor de la Bălţi, acesta devenind un
instrument eficient de comunicare, informare şi promovare a Asociaţiei BRM.
Buletinul este adresat tuturor tipurilor de biblioteci şi este difuzat, atît în format
tipărit, cît şi în format electronic pe site-ul asociaţiei http://abrm.md pentru a-i
spori accesibilitatea şi disponibilitatea.
Conform unui clasament realizat de Tatiana Coşeri În comunicarea Cultura
formării profesionale: oportunităţi de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM (Atelier
„Formarea profesionala continua: implicatii ale ABRM. Impact pentru biblioteci”),
printre cei mai activi autori se regăsesc bibliotecarii de la Bălţi: HARCONIŢA, Elena
(14articole); STRATAN, Elena (9 articole).
Sub egida ABRM au fost editate culegerea “Standarde naţionale referitoare
la biblioteconomie, informare, documentare”, cursul “Bazele culturii informaţionale”
şi lucrarea “Bibliotecile şcolare din RM”, publicaţii realizate în baza proiectelor de
granturi mici susţinute de Centru de resurse pentru absolvenţi, Ambasada SUA în
Moldova elaborate de către Elena Harconiţă şi Mariana Harjevschi.
De asemenea au fost editate lucrări de amploare care au fost lansate în
cadrul conferinţelor, congreselor Asociaţiei: “Catalogul publicaţiilor elaborate de
bibliotecile academice universitare şi specializate din RM”, Concursul „Cele mai
reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 2004 – 2007.
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În anul 2011 a fost iniţiată Colecția aniversară ABRM-20 de ani de activitate,
elaborîndu-se 5 lucrări, un poster, un film.
1. ABRM-20 de ani [Resursă electronică] / ABRM ; alcăt. : E. Harconiţa, S.
Ciobanu, 2011
2. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare şi specializate din
Republica Moldova ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena
Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design /cop. : S. Ciobanu ; tehnored.
: N. Culicov, 2011
3. Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / E. Harconiţa,
L. Mihaluţa, E. Stratan ; lector : G. Mostovic ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N.
Culicov, 2011
4. Ciobanu, Silvia. Harconiţa, Elena. Acces Deschis [Poster] / S. Ciobanu, Elena
Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi, 2011. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
5. Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu
statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan,
L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov, 2011
6. Harconiţa, Elena. Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010) / E. Harconiţa, Ludmila
Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; desing/cop. : Silvia
Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov, 2011.
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La Conferinţa ABRM din 2011, a fost lansată revista secţiunii ABRM “Biblioteci
universitare” “BiblioUniversitas@ABRM.md”. Conceptul revistei a fost elaborate/
prezentat de S.Ciobanu, şef Centru Marketing, Activitate editorială al Bibliotecii
Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

Viitoarele articole vor fi plasate în rubricile: Teorie şi practică în biblioteconomie şi ştiinţele informării, Tehnologii, Resurse informaţionale, Acces
Deschis. Arhive digitale, Informatizare, Interviuri / Dialoguri, Aniversări, Evenimente, Repere terminologice, Achiziţii recente.
Membrii colegiului de redacţie sînt: HARCONIŢA Elena, director, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Dr. GHINCULOV Silvia,
director, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Republica
Moldova, COSTIN Ludmila, director, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă
a Universităţii Agrare din Moldova, ZASMENCO Ecaterina, director, Biblioteca
Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, SOCHIRCĂ Zinaida, director,
Departamentul Informaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova,
STRATAN Zinaida, director, Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova,
KARNAEVA Liubovi, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Chişinău, Prof., Dr. REGNEALĂ Mircea,
România, Dr. KULIKOVSKI Lidia, director, Biblioteca Municipală“B. P. Haşdeu”, mun.
Chişinău, AVASILOAE Rodica, director, Biblioteca Academiei de Arte, Design-ul,
tehnoredactarea, machetarea revistei vor fi efectuate de CIOBANU Silvia, şef
Centru Marketing. Activitate editorială al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
“Alecu Russo” din Bălţi. Revista va apare de 2 ori pe an, va avea o rubrică destinată
autorilor („AUTORI”) Numerele precedente vor putea fi găsite în Arhivă. Articolele
se vor expedia la următoarea adresă: elena.harconita@mail.ru.
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Comunicare on-line
Prezenţa în spaţiul on-line este un aspect esenţial al promovării Filialei. O
realizare recentă a constituit-o lansarea blogului Filialei BIN http://filialabrmbin.
blogspot.com/, care va ţine la curent bibliotecarii cu noutăţile, evenimentele din
activitatea Filialei, şi permite o comunicare eficientă între membrii comunităţii
profesionale. De asemenea a fost creat profilul pe reţelele sociale Google+,
Calameo.
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CONCURSUL NAŢIONAL
CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI
Membrii Asociaţiei, Filiala Bălţi au participat de-a lungul anilor la
prestigioasele concursuri organizate de Asociaţie culegînd premii şi titluri.
Concursul naţional Cel mai bun bibliotecar al anului, desemnează persoanele cu
implicaţii şi contribuţii deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei, aplicînduse criterii complexe de evaluare (creativitate, performanţe, imagine) cu scopul
de a stimula iniţiativa profesională, descoperind şi promovînd talente, atribuind
profesiei de bibliotecar o conotaţie distinctă.
Pe perioada de activitate a Asociaţiei (anii 1992 –2011) Laureaţi ai
Concursului Naţional Cel mai bun bibliotecar al anului au devenit bibliotecarii prin
vocaţie, creatori şi profesionişti:

ELENA HARCONIŢĂ,
DIRECTOR (1993,1999)

SURLARU LIUBA,
ŞEF SERVICIU ORGANIZAREA,
CONSERVAREA COLECŢIILOR
(1998)
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LARISA ROŞCA,
ŞEF SERVICIU LITERATURĂ
ÎN LIMBI STRĂINE (1998)

VALENTINA TOPALO,
ŞEF CD ONU, CENTRU
MANIFESTĂRI CULTURALE
(2002)

ELENA SCURTU,
ŞEF SERVICIU SERVICIUL
DOCUMENTARE INFORMARE
BIBLIOGRAFICĂ (2003)
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ACULINA MIHALUŢA,
DIRECTOR ADJUNCT (2004)

SILVIA CIOBANU,
ŞEF SERVICIU MARKETING.
ACTIVITATE EDITORIALĂ
(2005)

ELENA STRATAN,
ŞEF SERVICIU CERCETARE.
ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE
(2007)
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ANA NAGHERNEAC,
BIBLIOTECAR PRINCIPAL,
SERVICIUL DOCUMENTARE
INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ
2008

LUDMILA RĂILEANU,
ŞEF SERVICIU COMUNICAREA
COLECŢIILOR (2009)

ELENA CRISTIAN,
ŞEF SERVICIU ORGANIZAREA
ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR
(2010)
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CONCURSUL NAŢIONAL
CELE MAI REUŞITE LUCRĂRI
ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI ŞI ŞTIINŢELOR INFORMĂRII
În cadrul concursului republican Cea mai reuşită lucrare în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţa informării (iniţiat la 20 mai 1993 printr-un ordin
al Colegiului Ministerului Culturii de comun acord cu Consiliul Asociaţiei
Bibliotecarilor din RM) au fost acordate premiile:
2000 - Premiul pentru valorificarea colecţiei de carte rară:Cartea rară în limba
română în colecţiile Bibliotecii ;
2001- Secţiunea Bibliografie Premiul I setul de lucrări: Nicolae Filip,
Lucrările profesorilor şi colaboratorilor 1995-2000.; Informatizarea învăţămîntului;

2002 - Premiul II Biblioteci universitare şi specializate Setul de materiale
promoţionale prezentat de BŞ a USB „ Alecu Russo”;
2003 - Secţiunea Bibliografie Premiul II Managementul educaţional;
Asistenţa socială; secţiunea Biobibliografii Premiul I Setul de biobibliografii din
colecţia Personalităţi universitare bălţene: Valeriu Cabac, Vladimir Babii, Ion Manoli;

2004 - Diplomă si premiul III la compartimentul Bibliografii Contribuţii
ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004), consacrat
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jubileului Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine; Diplomă si premiul I la compartimentul
Biobibliografii Alecu Russo, Simion Băncilă, Elena Belinschi, Gheorghe Popa (colecţia
Personalităţi Universitare bălţene);

2005 – Premiul Mare pentru colecţia de materiale: Biblioteca universitară
bălţeană la 60 ani; Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. Informării;
Academicianul Nicolae Filip; Academicianul Silviu Berejan; Ion Gagim; Iulius
Popa; Lidia Stupacenco; Secţiunea Bibliografie Premiul I Contribuţii ştiinţifice ale
profesorilor Facultăţii Economie ; Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii
Filologie (1945-2005); Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Muzică şi
Pedagogie Muzicală; Secţiunea Materiale Promoţionale Premiul I Regina Cărţii în
Nord: Colecţie de carte rară; Arta cărţii : CD.

2006 - Secţiunea Bibliografie, Premiul I
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii
Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr.
sel. ; Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni :
Bibliogr. sel., Secţiunea Publicaţii periodice Confluenţe
bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. ale inform.
Secţiunea Biobibliografii, Premiu lII Larisa Bortă
Biobibliografie
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:

2007 - Secţiunea Bibliografie, Premiul II Contribuţii
ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică
şi Informatică : Bibliogr. sel. ; Contribuţii ştiinţifice ale
profesorilor facultăţii de Drept: Bibliogr. sel. ; Secţiunea:
Studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa
informării, Premiul III Bibliotecile şcolare din republica
Moldova;, Secţiunea Lucrări didactice, Premiul I Bazele
culturii informaţionale : curs univ. Premiul II Stupacenco,
Lidia. Lucrul individual – formă de organizare a procesului
de învăţământ : Abordare metodică ; Secţiunea Materiale
promoţionale, Premiul II Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” : Ghid , Ghidul utilizatorului
2008 - Secţiunea Lucrări bibliografice, Premiul
I Carte rară în limba română din colecţiile Bibliotecii
Ştiinţifice: contribuţii bibliogr. Fasc. 3 ; Premiul II Catalogul publicaţiilor elaborate
de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova
; Premiul III Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Secţiunea
Lucrări didactice, Premiul II Curriculum la disciplina Tehnologii informaţionale
şi comunicaţionale; Secţiunea Lucrări în alte domenii Alexandru Budişteanu:
Omagiu la 80 de ani ; Premiul special pentru originalitate Deţinători ai titlului de
Doctor Honoris Causa.
2009 - Secţiunea Bibliografie, Premiul II, Lucrările profesorilor şi
colaboratorilor : Anuar 2008
2010 - Premiul Mare pentru colecţia din 10 documente : Indexarea pe
subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari; Biblioteca şi bibliotecarii universitari
din Bălţi : Ind. bibliogr.; Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX); Biblioteca
Ştiinţifică : Cadru de reglementare; Bibliotecarii universitari bălţeni : Dicţionar
; Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene; Ghidul
utilizatorului; Carte cu autograf şi dedicaţii : Prezentarea referinţelor bibliografice
utilizate în cercetare : Ghid practic ; Premiul pentru DESIGN Carte cu autograf şi
dedicaţii : catalog
Aceste publicaţii încununează activitatea ştiinţifică anuală şi eforturile
colectivului Bibliotecii, fiecare membru contribuind fie în calitate de alcătuitor,
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redactor, coordonator, culegător, traducător, designer, tehnoredactor, prelucrător sau copertator pentru cele 54 de
lucrări premiate în perioada anilor 2000-2010.
Echipa de creaţie: E. Harconiţa, E. Scurtu, M.
Fotescu, L. Mihaluţa, E. Stratan, A. Nagherneac, S.
Ciobanu, V.Topalo, V. Ganea, I. Afatin, M. Şulman, L
.Răileanu, N. Culicov, E. Ţurcan, T. Aculov, G. Mostovic,
L. Alexanchin, A. Moraru, E. Cristian, N. Costiucenco,
R.Toncoglaz.
IMPACTul ABRM versus Filiala BIN
-

Amplificarea competitivităţii profesionale
Creşterea excelenţei profesionale
Partajarea experienţelor infobibliotecare
Formarea profesională continuă în cadrul ŞBM
Consolidarea statutului profesiei de bibliotecar
Promovarea imaginii profesiei de bibliotecar
Armonizarea comunicării profesionale

III. Activități de formare profesională continuă
în cadrul Filialei : anii 2007-2011

În perioada 2007-2011 au fost organizate 15 acțiuni de instruire fiind antrenați
circa 700 bibliotecari.
Axarea pe module
-

Informare
Tehnologii
Comunicare
Management

Tematica subiectelor abordate
-

Cadrul legislativ Naţional / Instituţional
Planificare;
Statistici de bibliotecă;
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-

Indicatori de performanţă;
Evidenţa colecţiilor;
Actualizări în catalogare, clasificare;
Informare bibliografică;
Animaţii culturale;
Tehnologii Word, Excel, PowerPoint;
Internet/Web 2.0;
Bloguri/Rețele sociale etc.

Genuri de activităţi: Seminare, traininguri, ateliere profesionale, workshopuri,
mese rotunde, lansări de documente, lansări pagini web, baze de date, prezentări
de standarde, experienţe bibliotecare, întîlniri cu personalităţi notorii din
biblioteconomia naţională, scriitori etc.
Formatori
În cadrul Filialei activează 3 licențiați ai cursurilor Formarea Formatorilor (SOROS,
ȘBM) - , V. Topalo, E. Stratan, specialiști cu experiență și abilități de predare de la
Biblioteca universitară bălțeană: L. Mihaluţa, S. Ciobanu, L. Răileanu, E. Cristian,
A. Nagherneac, V. Ganea, N. Culicov, R. Toncoglaz. De asemenea, sînt invitate
personalități notorii din domeniu: Claudia Balaban, Valentina Chitoroagă, Lidia
Kulikovski, dr. Hermina Anghelescu.

Elena HARCONIŢA
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Valentinia TOPALO

Lina MIHALUŢA

28

Elena STRATAN

Ludmila RĂILEANU

29

Silvia CIOBANU

Natalia CULICOV

30

Ana NAGHERNEAC

Elena COCIURCA

31

Varvara GANEA

Elena CRISTIAN

32

Renata TONCOGLAZ

Dr. Hermina ANGHELESCU

33

Valentina CHITOROAGĂ

Lidia KULIKOVSKI

34

Claudia BALABAN

Dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI, prorector al Departamentului Ştiinţă, preşedintele
Consiliului Ştiinţific Bibliotecar – despre rolul şi locul bibliotecii în instituţiile de
învăţămînt
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Dr. Diana VRABIE, prof. univ., membru al colegiului de redacţie „Limba Română”
invită toate bibliotecile şcolare să aboneze revista care în anul 2011 a oferit spaţiu
de publicare pentru bibliotecile din R.Moldova.
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Feed-back:
Evaluarea acțiunilor de formare și a prestanței formatorilor
prin chestionare, analize, interviuri etc.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Filiala Bălţi
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Chestionar
Atelierul profesional
Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie
1. Corespunde oare conţinutul întrunurii necesităţilor Dvs?
Foarte bine

Satisfăcător

Defel

2. Suportul tehnic a fost utilizat?
Bun

Satisfăcător

Nesatisfăcător

3. Sala de instruire a fost pregătită
Foarte bine

Satisfăcător

Nesatisfăcător

4. Ce aspecte au fost importante pentru Dvs ?
5. Ce teme aţi propune pentru următoarele întruniri profesionale ?
6. Cum aţi evalua atelierul profesional de azi?
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7. Consideraţi că astăzi v-aţi informat/ aţi învăţat/
Foarte multe

Foarte puţine
Mulţumim
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Echipament şi portofolii educaţionale


Colecția de specialitate a Bibliotecii (acces la 3 500 documente, cărți,
reviste, standarde, mape didactice).

Multiplicarea materialelor acțiunilor de formare profesională (Tabele
de autor, capitole din standarde, mostre de descrieri bibliografice,
referințe, textele lecţiilor etc.)
Plasarea materialelor pe blog în colecția Profesionalizare http://bsubalti.
wordpress.com și pe slideshare http://slideshare.net/libruniv
Expedierea prin e-mail
Oferirea donaţiilor de cărţi, reviste, CD, materiale promoționale etc.
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Instrumente de promovare a demersurilor de formare:

Revista Confluenţe Bibliologice (rubrica ABRM-20)

Lucrarea editată în colecția ABRM – 20 de ani: Harconiţa, Elena. ABRM
- Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E.
Stratan; lector: G. Mostovic; design: S. Ciobanu; tehnored. : N. Culicov.
– Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 32 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).

Comunicări la diverse reuniuni profesionale

Publicații în presa de specialitate

Situl Bibliotecii: rubricile - Filiala ABRM - Centrul Biblioteconomic
Blogul Bibliotecii http://bsubalti.wordpress.com (Categorii: Filiala ABRM Bălți,
Formare profesională, Profesionalizare)
Reţele sociale
Revista Confluenţe Bibliologice
Un rol important în dezvoltarea culturii intelectuale a bibliotecarilor,în
promovarea imaginii şi mediatizarea activităţii Filialei, o deţine revista Bibliotecii
de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice.
Anul naşterii: 2005, autori - IDEE: Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu, Valentina
Topalo, Elena Stratan, realizare: la aniversarea de 60 de ani de la fondarea Bibliotecii
şi a Universităţii, editor: BŞU, director publicaţie: Elena Harconiţă, directoare a
Bibliotecii, redactor șef: Anatol Moraru, lector superior USB.
Colegiul de redacţie actual: L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A.
Rău, S. Ghinculov, R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu; lector: G. Mostovic , periodicitate:
trimestrial, format: tipărit, cît şi în format electronic pe site-ul Bibliotecii pentru a-i
spori accesibilitatea şi disponibilitatea http://libruniv.usb
Pe parcursul a 7 ani au fost editate 22 numere (12 volume): 370 de articole,
107 autori în cca 28 rubrici,: Filiala ABRM, Filmul colecţiei, Formare profesională
, Strategii ale colaborării , Carte de vizită , Dialog continuu , Oportunităţi moderne
, Bibliomesager, Pagini de istorie etc. În
2011 a fost iniţiată rubrica ABRM-20 de ani
de activitate fiind inserate articole despre
viaţa Filialei.
Revista a devenit pe parcursul
anilor un instrument
eficient de comunicare,
informare și promovare
a activităţii Bibliotecii şi
a profesiei de bibliotecar
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SITE-UL BIBLIOTECII
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COLABORĂRI
Ministerul Educației al Republicii Moldova
Direcţiile Generale de Invăţămînt, Tineret si Sport (DGITS) din 15 raioane din
zona de nord şi municipiul Bălţi
1. Directorul DGRÎTS Briceni Vitalie Ştirbu, specialist principal responsabil
de activitatea bibliotecilor şcolare Victoria Lăpteanu
2. Şef DÎ Donduşeni Nina Juraveţ, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Angela Bujag
3. Şef Direcţia Învăţămînt Drochia, Galina Postovan, specialist principal
responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare Inga Maximenco
4. Şeful DÎTS Bălţi Tatiana Dubiţkaia, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Mariana Dubinscaia
5. Şef al Direcţiei Generale Raionale Invatamînt, Tineret si Sport Edinet Galina
Musteaţă, specialist principal responsabil de activitatea bibliotecilor
şcolare Taisia Ursu
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6. Şef DGÎTS Făleşti S. Soronga, specialist coordonator- metodist, responsabil
pentru asigurarea cu manuale si cordonarea activitatilor bibliotecilor
scolare Maria Trocin
7. Şeful DGE Floreşti Iurie Cernopischi, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Ludmila Grigoriţchi
8. Şef DGITS Glodeni, Nina Lupuşor, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Tamara Glavan
9. Şef DGÎTS Ocniţa, Victoria Cazacu, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Ala Toncoglaz
10. DGÎTS Rezina Xenofon Ceban, Specialist principal, fondul de manuale
Svetlana Guşan
11. Şeful DGRÎTS Rîşcani Viorel Dandara, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Zinaida Manea
12. Şef DGÎTS Sîngerei L. Şişcanu, specialist metodist Valentina Mîndrilă
13. Şef DGÎTS Şoldăneşti Gheorghe Dandara, specialist principal responsabil
de activitatea bibliotecilor şcolare Aurica Vlas
14. Şeful DGÎ Soroca Gh. Donos, specialist principal responsabil de activitatea
bibliotecilor şcolare Elena Cociurca
15. Seful DGITS Telenesti Ion Negrescu, specialist principal responsabil de
activitatea bibliotecilor şcolare Raisa Ursu
16. Şef direcţie Ungheni Alexandru Ciuvaga, specialist principal responsabil
de activitatea bibliotecilor şcolare Veronica Poia
Biblioteca Colegiului Pedagogic „Gheorghe Asachi”, or. Lipcani, raionul
Briceni
Biblioteca Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, or. Soroca
Colegiile și școlile profesionale din mun. Bălţi:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Colegiul de Industrie Uşoară
Colegiul Politehnic
Colegiul de Muzică şi Pedagogie
Colegiul de Medicină
Colegiul Tehnic Feroviar
Şcoala profesională nr.1
Şcoala profesională nr.2
Şcoala profesională nr.3
Şcoala profesională nr.4
Şcoala profesională nr.5
Şcoala profesională nr.6
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ABRM şi biblioteci din țară și de peste hotare
Organisme internaționale:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Centrul de Resurse Informaţionale a Ambasadei SUA
ONU
Banca Mondială
NATO
EUI
Biroul Consiliului Europei

Scriitori
Personalități notorii
Edituri
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FILMUL ACŢIUNILOR DE INSTRUIRE

6 martie, 2007 - Adunarea generală și Atelierul
profesional: Să învăţăm profesionalismul în
Asociaţie.
Invitaţilor la această reuniune profesională, celor 45 de reprezentanţi
ai bibliotecilor bălţene li s-a propus un program consistent structurat în două
compartimente: comunicări şi informaţii utile pentru buna desfăşurare a activităţii
profesionale, argumentarea participării la viaţa Asociaţiei, în partea a doua a urmat
un seminar cu prezentări aplicative în Power Point, difuzarea suportului didactic
necesar, a materialelor promoţionale şi donarea a 50 titluri de cărţi în 165 ex. din
colecţia de schimb a Centrului de Documentare a ONU din Biblioteca Ştinţifică.
Preşedintele
Filialei de Bălţi a ABRM,
Elena Harconiţa, a
vorbit
despre
necesitatea creării şi
promovării Asociaţiei, a
acestui
agent
al
schimbării, porta-voce
a sistemului naţional de
biblioteci, organizaţie
prin care sînt influenţaţi
factorii de decizie în
vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de activitate
a
bibliotecilor
şi
bibliotecarilor din ţară.
Cu ajutorul şi prin
Asociaţie se face integrarea în comunitatea
globală bibliotecară, intrînd în relaţii directe cu
IFLA şi organizaţiile similare din alte ţări.
A fost trecută în revistă
istoria creării Asociaţiei
Bibliotecarilor în Moldova, principiile generale pe care se constituie Asociaţia, atribuţiile şi scopurile
ei, realizările ABRM timp de 16 ani: organizarea a 4 congrese şi a conferinţelor
anuale, contribuţii la consolidarea rolului bibliotecilor în societate, instituirea Zilei
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Bibliotecarului, majorarea salariilor, atestarea şi obţinerea gradelor de calificare.
Realizarea proiectelor de anvergură: SIBIMOL, EBSCO, Şcoala de Biblioteconomie,
Memoria Moldovei, Biblioteca Naţională Numerică, Proiectul PULMAN ş.a.
Rămînînd membru
( cotizaţia anuală de 750 euro) a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor şi Instituţiilor
Bibliotecare (IFLA), ABRM promovează documentele internaţionale adoptate
la congresele acesteia şi ideile care susţin că bibliotecile sînt inima societăţii
informaţionale, centre de educaţie şi cultură, parte a infrastructurii informaţionale
a societăţii, ele asigură accesul liber la informaţii, sînt producătoare de variate şi
noi servicii.
Documentele de reglementare a activităţii bibliotecare, legi şi hotărîrî de
guvern, instrucţiuni, viaţa Asociaţiei şi a filialelor ei, proiecte şi publicaţii ABRM
cu full-textele integrale, anunţuri şi informaţii pot fi vizualizate pe pagina web,
care pentru prima dată a fost lansată la conferinţa din octombrie anul trecut, iar în
cadrul acestei acţiuni a fost demonstrată participanţilor.
Au fost trecute în revistă publicaţiile periodice precum şi primele 2
cărţi din domeniu: manualul Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul
bibliotecilor, autor dr. Lidia Kulikovski, directoarea Bibliotecaii Municipale
B.P.Haşdeu şi Libertatea intelectuală şi accesul liber la informaţie, autor Irina Digodi,
care au apărut sub egida Asociaţiei. Anul 2005 a fost marcat prin apariţia primelor
numere ale Buletinului ABRM, editat de un colegiu de redacţie profesionist, care
a dovedit o bună colaborare cu autorii - bibliotecari, o consecvenţă rigidă prin
continuarea apariţiilor în anii următori cu susţinerea Camerei Naţionale a Cărţii,
Bibliotecii Municipale B.P.Haşdeu, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Agrare. S-a
vorbit despre periodicele de specialitate, 25 titluri ( din America, Romania, Rusia,
Bielarusi) , care se regăsesc în colecţia respectivă a Bibliotecii – gazde, nefiind lipsă
prestigioasele publicaţii autohtone: Calendarul Naţional, Magazin Bibliologic,
Gazeta Bibliotecarului, Info Agrarius , Bibliopolis, Confluenţe Bibliologice.
Toate aceste surse sînt absolut necesare perfecţionării profesionale, în mod
special, trebuie explorat conţinutul acestora în vederea pregătirii către atestarea
din anul curent, care, cu siguranţă, va cuprinde şi bibliotecarii şcolari din municipiu,
privaţi ( prin producerea unei confuzii) de acest drept în anul trecut.
Despre unele modalităţi actuale de instruire a vorbit Zinaida Dolinţa, directoarea
Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”, referindu-se la un şir de seminare
planificate de această bibliotecă şi la care sînt invitaţi doritorii din diverse biblioteci.
Membrilor ABRM li s-au înmînat Legitimaţiile şi li s-a propus un program de
activitate a Filialei pentru anul 2007: Indicatori de performanţă - suport important
în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii (seminar-aprilie); Biblioteca
universitară: formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale ( conferinţă
– mai) ; Conferinţa anuală a ABRM ( octombrie); Obiective prioritare pentru anul
2008 ( seminar – decembrie) .
Pentru o mai bună cunoaştere şi colaborare, Silvia Ciobanu, şef serviciu, a
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prezentat pagina web a Bibliotecii universitare, deschizînd fiecare opţiune, inclusiv
catalogul on-line cu conexiune la biblioteca digitală.
Centrul de Documentare al ONU, reprezentat cu pasiune de către şeful lui, dna
Valentina Topalo, a invitat bibliotecarii la un partenierat durabil în beneficiul
utilizatorilor bibliotecilor şi a difuzat o seamă de materiale binevenite oricărei
colecţii.
Una din condiţiile fundamentale ale activităţii bibliotecare este cunoaşterea şi
respectarea legislaţiei, standardelor şi normelor în vigoare. Prezentările următoare
au abordat subiecte importante în contextul schimbărilor ce s-au produs în
biblioteconomie: Descrierea bibliografică conform Standardului Interstatal GGOST
7.1 - 2003 Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli
de aplicare” ( Lina Mihaluţă, şef serviciu Catalogare / Clasificare ) ; Reguli de alcătuire
a referinţelor bibliografice conform SR ISO 690 Referinţe bibliografice. Conţinut, formă
şi structură; Standard SR ISO 690 -2:2005; Referinţe bibliografice . Partea 2: Documente
electronice complete sau părţi de documente. ( Anişoara Negherneac, bibliotecar
principal ) ; Sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova ( Elena Stratan, sef serviciu
Stuidii şi cercetări. Asistenţă de specialitate).
Fiecare participant a intrat în posesia unui set de materiale cu mostre ale
descrierilor bibliografice, Ghidul Licenţiatului (BŞ a US „A. Russo” ), materiale
promoţionale şi documente de la CD a ONU.
Bibliotecarii au apreciat pozitiv lucrările acestei întruniri, cele mai importante
aspecte fiind informaţia referitoare la ABRM şi publicaţiile periodice, pagina web a
Asociaţiei şi a Bibliotecii universitare, CD a ONU, atestarea şi salarizarea, expoziţia
„Dimensiuni spirituale„ şi, evident, informaţiile privind aplicarea standardelor
nominalizate. Pentru următoa-rele întruniri au fost solicitate temele: Cultura
lecturii copiilor, Cultura informaţională a beneficiarilor, Modalităţi de clasificare şi
schimbările CZU, Planificarea şi raportarea activităţii bibliotecii.
Considerăm absolut necesar să aducem o notă de mulţumire echipei de
bibliotecari universitari, posesori ai gradului de calificare superior, care pe lîngă
multiplele obligaţii şi funcţii cotidiene, au reuşit să desfăşoare o activitate de înaltă
ţinută profesională în beneficiul comunităţii bibliotecare din municipiul Bălţi.
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25 aprilie, 2007 - Inaugurarea Punctului de
Informare al Biroului Consiliului Europei. Difuzarea
donației BICE. Atelierul profesional: Indicatori
de performanţă - suport important în evaluarea
activităţii şi promovării imaginii bibliotecii

La atelier au participat 36 bibliotecari din bibliotecile de învăţămînt şi
publice ale municipiului, membri ai ABRM (filiala Bălţi) precum şi din bibliotecile
de colegiu patronate din Nordul Moldovei.
Moderatoarea atelierului Elena Stratan, şef serviciu Studii şi cercetări a
venit cu o informaţie despre programul preconizat insistînd asupra actualităţii
subiectului dat în contextul edificării Societăţii Cunoaşterii, scopul atelierului fiind
difuzarea cunoştinţelor şi abuilităţilor vis-a-vis de cadrul legislativ şi standardele
de bibliotecă, suporturi inerente unei activităţi de succes.
Programul a inclus comunicările:
Statistica bibliotecară. Standardul SR ISO 2789:1993 Informare şi documentare.
Statistica internaţională de bibliotecă, Dora Caduc, director adjunct
Importanţa indicatorilor statistici în planificarea activităţii Bibliotecii.
Prezentarea Programului de activitate al BŞU pentru anul 2007, Elena Stratan,
şef serviciu Studii şi Cercetări
Standardul ISO 11 620:2005 Informare şi Documentare. Indicatori de
performanţă pentru biblioteci , Silvia Ciobanu, şef serviciu Săli de Lectură
Evidenţa statistică în sistem automatizat - experienţa Bibliotecii Universitare
bălţene, Elena Cristian şef serviciu Săli de Împrumut.
În cadrul atelierului au fost organizate expoziţiile: Statistica de bibliotecă –
reper al dezvoltării serviciilor bibliotecare; Freamătul plăcut al Cărţii Rare (23 aprilie
- Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor); Totul începe de la o idee ( 26
aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale).
Fiecare participant a primit în mapa didactică mostrele Metodica
calculării indicatorilor de performanţă şi Auditul BŞ US “Alecu Russo”, documente
elaborate în cadrul seriei de fascicule editate de Bibliotecă În ajutorul bibliotecarului.
De asemenea participanţii au primit donaţii frumoase de documente din partea
Biroului de Informare al Consiliului Europei şi Bibliotecii Ştiinţifice.
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25 mai, 2007 - Conferința de diseminare a Claudiei
Balaban, directorul general al Bibliotecii Naţionale
pentru copii „I. Creangă”, preşedinte al Secţiei
Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii
pentru copii şi tineret (IBBY) pe lîngă UNESCO, cu
genericul „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vis de participarea
la Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY în China şi la Festivalul
Internaţional de carte pentru copii din Coreea”
La Conferinţă au participat bibliotecari universitari, ai Bibliotecii
Municipale „E. Coşeriu”, bibliotecari şcolari, bibliotecari de colegii, şcoli polivalente, membri ai ABRM Filiala Bălţi, invitaţii: doamna Lidia Noroc-Pînzaru,
şefa secţiei Cultură la Primăria mun.Bălţi, doamna Zinaida Dolinţă, director al
Bibliotecii Municipale “Eugeniu Coşeriu”, doamna Ana Botezatu, şefa Bibliotecii
pentru copii „Ion Creangă”.
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22 - 24 august, 2007 - Conferinţa anuală a
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă
a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii,
desfăşurată, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a
Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

Pentru prima dată în istoria biblioteconomiei Moldovei, Conferinţa anuală
a bibliotecarilor s-a desfăşurat în afara Chişinăului, capitala Republicii Moldova,
eveniment care a influenţat mersul liniştit al unui sfîrşit de vacanţă al bibliotecarilor,
rectoratului, cadrelor didactice, precum şi al reprezentanţilor Primăriei municipiului
Bălţi.
La conferinţă au participat peste 200 bibliotecari din diferite tipuri de
biblioteci din Republică şi din România (publice - 95, biblioteci specializate şi
universitare - 75, de colegii - 14 , şcolare - 28), invitaţi şi reprezentanţi ai direcţiilor
de învăţămînt, ministere etc.
În cadrul şedinţei în plen, a atelierelor, a conferinţei ştiinţifice speciale,
a şedinţelor pe secţiuni, au fost prezentate 85 comunicări ştiinţifico - aplicative,
organizate expoziţii, excursii documentare, lansarea publicaţiilor, expoziţiei de
gravuri, 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.
Această ediţie a Conferinţei anuale a ABRM s-a constituit într-o nouă
afirmare a Asociaţiei, o dovadă necesară a importanţei bibliotecarilor în acest secol
şi societate Informaţională / Cunoaşterii.
Conferinţă este rezultatul de muncă al unui compex constituit din membrii
Biroului ABRM, preşedintele ABRM, emblema Conferinţei a fost totuşi Biblioteca
universităţii bălţene, oamenii acesteia, care au făcut din nopţi zile şi care au muncit
cu neistovită pasiune şi fidelitate pentru ca fiecare acord orchestrat să sune cît
mai limpede şi frumos, pentru ca fiecare participant să păstreze calde şi neuitate
amintiri de la forul bibliotecarilor anului 2007.
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28 octombrie, 2009 - Reuniunea profesională
în vederea diseminării informaţiilor de la:
Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica
Moldova” din 14 octombrie şi Conferinţa Anuală
a ABRM Provocări pentru profesionişti în era
informaţiei din 15-17 octombrie.
Grup ţintă: Bibliotecarii din bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale ale
municipiului Bălţi
Moderatori: Lina Mihaluţa, Elena Stratan
În cuvîntul de deschidere, Lina Mihaluţa, director adjunct al Bibliotecii,
a accentuat importanţa acestor întruniri pentru desfăşurarea unei activităţi
bibliotecare mai eficiente, înţelegerea şi orientarea în mediul profesional naţional
şi internaţional, promovarea imaginii profesiei noastre în societatea informaţională
şi a cunoaşterii.
Pe marginea programului, cu informaţii,
relatări, prezentări în
PowerPoint de la lucrările mesei rotunde şi a

conferinţei (secţiuni, comisii, ateliere, seminare,
şedinţa în plen) s-au produs bibliotecarii: Lina
Mihaluţa, Elena Stratan,
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Valentina Topalo, Silvia Ciobanu.
Întîlnirea a continuat cu Atelierul profesional „Măsurători statistici şi
indicatori de performanţă în gestiunea bibliotecilor”, desfăşurat în cadrul secţiunii
„Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”.
Programul Atelierului a inclus: prezentarea Standardului Internaţional
ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”,
tradus de către grupul de lucru al Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
„A. Russo”, în componenţa: Aurelia Anghel, Elena Scurtu, Larica Roşca, Lucia
Zadiraico, coordonator E.Harconiţa, director (Lina Mihaluţa, membru al CT
nr.1 Biblioteconomie. Informare. Documentare, participantă la elaborarea
standardului); comunicarea Aplicarea indicatorilor de performanţă pentru evaluarea
activităţilor infobibliotecare (Ludmila Răileanu, şef serviciu); trecerea în revistă a
noilor publicaţii de specialitate (E. Stratan); prezentarea paginilor Web a ABRM şi a
Bibliotecii Ştiinţifice a US “Alecu Russo” (S. Ciobanu).
Participanţilor le-au fost înmînate certificate şi suporturi educaţionale:
Standardul Internaţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă” (capitolul 1-3), material aplicativ de calculare a
indicatorilor de performanţă, textele comunicărilor, Ghidul Utilizatorului Bibliotecii
Ştiinţifice, cărţi, reviste, materiale promoţionale oferite de CD a ONU.

1 decembrie, 2009 - Atelierul profesional :
Metodologia de colectare şi prezentare a
statisticilor în baza Standardului: Statistici
internaţionale de bibliotecă, ISO 2789:2009

Grup ţintă: Responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale
raionale / municipale de învăţămînt din 15 raioane, zona de nord.
Moderatori: Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, director adjunct,
Elena
Stratan, şef serviciu.
Programul a inclus:
Mesaj de salut: Elena Harconiţa, directoarea BŞ USB „ Alecu Russo”, Preşedintele
Filialei Bălţi ABRM.
Comunicări:

ABRM în susţinerea bibliotecilor şcolare: Informaţie despre Conferinţa
anuală a ABRM, 15-16 octombrie, 2009 Declaraţia Conferinţei ABRM.

Rapoartele statistice privind bibliotecile şcolare, 2008 : sinteză succintă 57

Elena Harconiţa, director.
Standardul Naţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă” - Lina Mihaluţa, director adjunct

Colectarea şi completarea indicilor statistici pentru Forma 6C. Completarea
tabelelor centralizatoare pe municipiu / raioane Elena Stratan,
şef serviciu.
În mapa participanților: Formularul 6C, materiale informaţionale şi
promoţionale.


Participanţilor le-au fost înmînate certificate şi suporturi educaţionale:
Standardul Internaţional ISO 2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă” (capitolul 1-3), material aplicativ de calculare a
indicatorilor de performanţă, textele comunicărilor, Ghidul Utilizatorului Bibliotecii
Ştiinţifice, cărţi, reviste, materiale promoţionale oferite de CD a ONU.
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7 decembrie, 2010 - Atelierul profesional Instruire
pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea
bibliotecarului şcolar

Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Asociaţia
Bibliotecarilor din R. Moldova, Filiala Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” - Centru Biblioteconomic.
Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu
Russo”; Lina Mihaluţa, director-adjunct, US „Alecu Russo”.
Mesaje de salut: Maria Şleahtiţchi, prorector pentru pentru activitatea
ştiinţifică, preşedintele Consiliului bibliotecar, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi; Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo”.

Au participant: 30 de persoane, specialişti principali responsabili de
activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raionale/municipale de
învăţămînt şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord: Briceni, Donduşeni, Edineţ,
Drochia, Faleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti,
Soroca, Teleneşti, Ungheni şi din municipiul Bălţi; reprezentanţi ai Universităţii de
Stat „Alecu Russo”, bibliotecari universitari.
Au fost abordate subiectele: Diseminarea informaţiilor de la Conferinţa
anuală ABRM şi alte reuniuni profesionale desfăşurate în anul 2010; Prezentarea
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Standardului interstatal GOST 7.1.03 - “Înregistrarea bibliografică. Descrierea
bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire; prezentarea referinţelor şi a
citărilor din alte opere în baza standardelor SR ISO 690 Documentare. Referinţe
bibliografice. Conţinut. Formă şi structură; procesul de cutterizare; competenţe
şi abilităţi de operare web 2.0: Internet/ baze de date/ resurse educaţionale,
bloguri/ reţele de socializare online (Facebook, Twitter, YouTube, Slideshare etc.);
marketingul bibliotecar în promovarea imaginii bibliotecii şi a bibliotecarului.
Vizibilitatea bibliotecii: metodologia de organizare a expoziţiilor, Harta - traseu de
organizare/prezentare a revistei bibliografice, elaborarea materialului promoţional
(afiş, pliant etc.)
Au fost prezentate 12 comunicări info-aplicative în cadrul a 3 module
Actualizări în catalogare şi clasificare, Tehnologii, Comunicare.
Formatori: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan, Valentina Topalo,
Varvara Ganea, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu, Artiom Cebotari, Ana Nagherneac,
Rodica Cazacu, Renata Toncoglaz.
Suportul educaţional: Tabele de autori; Prezentarea referinţelor
bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic; Mostre de descriere bibliografică;
Resurse electronice în ajutorul bibliotecarului şcolar; Indicaţii metodice privind
organizarea expoziţiilor/ revistelor bibliografice / materialului promoţional;
Formularul Statistic 6C pentru bibliotecile şcolare; Buletinul InfoStand
biblioteconomic; Revista Bibliotecii Confluenţe Bibliologice; Revista Universităţii
Sintagmele; prospectul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Cărţi şi reviste,
materiale promoţionale de la CD ONU, Punctul de Informare al Consiliului Europei,
Punctul de Informare NATO.
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11 aprilie, 2011 - Conferinţa „Necesităţile
informaţionale ale utilizatorilor de biblioteci” şi
„Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”,
susţinută de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School
of Library &Information Science Wayne State
University Detroit, Michigan.
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18 mai, 2011 - Seminarul Cadrul Legislativ
Naţional: Sugestii, Opinii, Necesităţi, Dificultăţi
actuale.

Anul 2011 – Anul Utilizatorului 2.0
Anul Promovării Manifestului IFLA Pentru Statistica de Bibliotecă
Aniversarea a 20 de ani de la constituirea ABRM
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Bălţi a Asociaţiei
Bibliotecarilor din R. Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” - Centru Biblioteconomic
Moderatori: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu Russo”;
Lina Mihaluţa, director-adjunct, US „Alecu Russo”
Au participat: specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare
ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţămînt şi bibliotecari şcolari din
zona de nord a Republicii Moldova, bibliotecari de colegiu, din municipiul Bălţi.
Subiecte abordate:
−− Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova. Felicitări din partea conducerii
statului pentru bibliotecari cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Marian Lupu,
Președintele Parlamentului, Președinte interimar al Republicii Moldova,
Mihail Şleahtiţchi, Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova.
−− Cadrul legislativ Naţional / Instituţional - Elena Harconiţa.
−− Cadrul legislativ Internaţional al bibliotecilor şcolare şi de colegiu - Lina
Mihaluţa, Elena Stratan.
−− Informaţii privind inaugurarea Centrului de Informare al Uniunii Europene
în Biblioteca Ştiinţifică cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în
Republica Moldova - Valentina TOPALO.
23 Aprilie - Ziua Bibliotecarului în R. Moldova: Comunicări în Power Point:
−− Bibliotecarul prin prisma secolelor - Gherda Palii
−− Istoria cărţii şi a bibliotecilor - Marina Magher
−− Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în literatura naţională şi
universală - Dorina Cosumov.
Bibliotecarii invitaţi, inclusiv de la Biblioteca publică municipală „E. Coşeriu”,
au participat, de asemenea, la Zilele Literaturii Române, ediţia a II-a, desfăşurată în
Universitate, la care au fost prezenţi scriitori notorii: Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu,
Emil Brumaru, Ion Mureşan, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtițchi, Vasile Ernu,
Emilian Galaicu-Păun.
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Lansări
Lansarea publicaţiei: Biblioteca Ştiinţifică: Cadru de reglementare, Colecţia Biblioteci
Şcolare din Republica Moldova: rapoarte statistice - Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa,
Elena Stratan
Expoziţia: Cadrul legislativ pentru bibliotecile din Republica Moldova
TeleInformaţii: Inaugurarea EUi la Biblioteca Ştiinţifică
Portofoliul: Documentele Uniunii Europene, NATO, CD a ONU, ghidul Bibliotecii
Ştiinţifice, materiale promoţionale, prezentările imprimate pe hîrtie.
Loc desfăşurare: sala de Conferinţe, et.2
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15 decembrie, 2011 - Conferinţa de diseminare a
manifestării aniversare „Biblioteca mai mult
decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie
pentru toţi” din 16-18 noiembrie 2011, dedicată
celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI
BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007
(PowerPoint) în prezentarea comunicărilor”
Anul 2011 – Anul Utilizatorului 2.0
Anul Promovării Manifestului IFLA Pentru Statistica de Bibliotecă
Aniversarea a 20 de ani de la constituirea ABRM
Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor
din R. Moldova, Filiala Universitară Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” - Centru Biblioteconomic
Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, US „Alecu Russo”
Participanţi: 35 de persoane, specialişti principali responsabili de activitatea
bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţămînt
şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord: Donduşeni, Edineţ, Drochia, Faleşti,
Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti, Soroca, Teleneşti,
Ungheni şi din municipiul Bălţi; bibliotecari de colegii şi şcoli profesionale din
mun.Bălţi
Cuvinte de salut: Maria Şleahtiţchi, prorector pentru pentru activitatea ştiinţifică,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii
Ştiinţifice a US „Alecu Russo”
Comunicări:
- Limba Română: Revistă de ştiinţă şi cultură filologică - în fiecare Bibliotecă
Şcolară -Diana Vrabie, conf. univ., dr., Catedra de Literatură română şi
universală, membru al redacţiei revistei Limba Română.
- Informaţii, relatări, prezentări în PowerPoint de la lucrările Manifestării
aniversare „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi
informaţie pentru toţi” (secţiuni, ateliere, comisii, şedinţa în plen) - Elena
Harconiţa, Natalia Culicov, Valentina Topalo, Elena Cociurca, Elena Stratan.
- Planificarea activităţi Filialei ABRM, Centrului Biblioteconomic, Zona de
Nord pe anul 2012.
- Prezentarea lucrărilor editate în Colecţia ABRM - 20 de ani: Catalogul
bibliotecilor universitare şi specializate din RM; Concursul Naţional Cele
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării:
anii 2004-2010; Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist.
2005-2010; ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate; ABRM - 20 de ani;
Ghidul bibliotecarului şcolar- Elena Harconiţa, Preşedintele Filialei ABRM,
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Centrului Biblioteconomic.
Atelierul profesional: Utilizarea Office 2007 (Power Point) pentru realizarea
comunicărilor de succes - formatori: Silvia Ciobanu, Lina Mihaluţa, Elena Stratan
Prezentarea tutorialelor
- Zilele Informării, Ora bibliografică, Ziua Catedrei - Ana Nagherneac
- SM ISO 11620:2011 Indicatori de performanţă pentru biblioteci (cu
aplicare din 01.01.2012) - Elena Stratan
Expoziţie: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova-20 de ani
Derularea videofilmului ABRM-20 de ani [Resursă electronică] / ABRM ; alcăt.
: E. Harconiţa, S. Ciobanu. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 1 CD. – (Colecţia ABRM – 20
de ani).
Lansări
- Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de
informare şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română :
rev. de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18.
Blogul Secţiunii ABRM Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale http://
sectiuneabibcolegii.blogspot.com/
Participanţilor le-au fost înmînate certificate şi suporturi educaţionale: Declaraţia
conferinţei aniversare a ABRM, 16-18 noiembrie 2011, Chişinău; Manifestul IFLA
pentru Statistica de Bibliotecă;Ghidul Bibliografului; Prezentare în PowerPoint:
aplicaţie; Noi publicatii in domeniu; Raportu statistic 6-c pentru bibliotecile şcolare
Donaţii de documente: Vakulovski, Alexei. În gura foametei: mărturii ale
supravieţuitorilor. - Bucureşti: Institutul Naţ. pentru Studiul. Totalitarismului, 2011;
Revista Limba Română, nr. 11-12, 2011; Revista Universităţii Sintagmele, inclusiv
donaţii din partea Băncii Mondiale, NATO, Centrului de Informare a Uniunii
Europene, Centrului de Documentare a ONU, Consiliul Mondial al Românilor.
Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Sala de
Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun.Bălţi.

68

69

PERFORMANŢE
Antrenarea în acțiuni de formare profesională a bibliotecarilor
din Zona de Nord a RM
Facilitarea accesului bibliotecarilor la resurse metodice
și de specialitate
Extinderea comunicării profesionale a bibliotecarilor din rețeaua
de învățămînt
Asigurarea informațională și metodică a necesităților bibliotecilor
membre a filialei

CONCLUZII
Organizarea acţiunilor de instruire în cadrul Asociaţiei intensifică
şi optimizează comunicarea profesională, stabileşte relaţii de
colaborare şi cooperare bibliotecară, mobilizează şi dinamizează
demersul informaţional-biblioteconomic comunitar.
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PERSPECTIVE
•
•

Interacţionarea filialelor ABRM în cadrul reţelelor sociale /
comunităților profesionale din Internet (Facebook, Google+,
Linkedin, Twitter etc.)
Organizarea acţiunilor de formare profesională online: webinare,
videoconferinţe etc.
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