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Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  deţine funcţii 
de Centru Biblioteconomic, organizează asistenţa de specialitate pentru  bibliotecarii 
din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt 
din Zona de Nord a Republicii Moldova, 15 raioane şi mun. Bălţi. 

Centrul Biblioteconomic, încadrat în Organigrama Bibliotecii, realizează ur-
mătoarele sarcini şi misiuni: 

-	 Sintetizarea şi promovarea experienţei pozitive, specifice activităţii bib-
liotecare;

-	 Asigurarea organizatorică şi documentară a formării profesionale (semi-
nare, ateliere, training-uri);

-	 Recepţionarea, analiza şi sinteza datelor statistice privind  activităţile  bib-
liotecare; 

-	 Dări de seamă anuale ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului 
Educaţiei din RM, inclusiv din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi; 

-	 Cumularea (o dată la doi ani) statisticilor din raioanele de Sud şi Centru, 
prezentarea datelor centralizate Ministerului Educaţiei, ABRM;

-	 Susţinerea bibliotecarilor în obţinerea gradelor de calificare; 
-	 Coordonarea şi cooperarea activităţii cu Ministerul Educaţiei şi Direcţi-

ile de Învăţămînt Tineret şi Sport (DITS) în vederea prezentării datelor 
statistice de către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare Centru-
lui Biblioteconomic – BŞ USARB;

-	 Elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter metodologic, bibliografic, in-
formaţional şi statistic privind activitatea bibliotecilor din reţea;

-	 Realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare;
-	 Editarea sintezelor statistice;
-	 Acordarea de sprijin metodic şi organizarea acţiunilor de asistenţă practică.
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Conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.10 din 8 no-
iembrie 2002 Biblioteca Ştiinţifică universitară realizează funcţiile de  Centru Bib-
lioteconomic  Departamental - pentru bibliotecile şcolare din Nordul Republicii şi 
Teritorial conform Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Bib-
lioteconomic Naţional, aprobat la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii din 30 
martie 2004. 

În anul 2004, în scopul îmbunătăţirii situaţiei bibliotecilor şcolare, Ministe-
rul Educaţiei delegează responsabilităţile de-a colecta şi sintetiza datele statistice 
Centrelor Biblioteconomice: 

Biblioteca Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă”, director Ecaterina 
Scherlet scherlet@mail.ru (mun. Chişinău 
şi 17 raioane);

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo”, director Elena Harconiţa 
elena.harconita@mail.ru (mun. Bălţi şi 15 
raioane). 

Zona de NORD include mun. Bălţi 
şi 15 raioane: Briceni, Donduşeni, Drochia, 
Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glogeni, Ocniţa, Re-
zina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti,  
Teleneşti,   Ungheni.

În anul 2005 au fost elaborate Tabelele 
Centralizatoare, difuzate responsabililor de 
activitatea bibliotecilor şcolare de la Direcţi-
ile Generale raionale / municipale / urbane de 
învăţămînt. Acestea fiind completate şi fur-
nizate anual spre Centrele Biblioteconimice respective. Primul raport statistic despre 
activitatea bibliotecilor şcolare a fost realizat în anul 2005, cînd metodiştii-responsabilii 
de activitatea bibliotecilor şcolare de la DGÎTS, au colectat indicatorii statistici pentru 
anul 2004, prezentînd rapoartele Centrelor Biblioteconomice nominalizate. Din anul 
2006 datele au fost cumulate într-un Tabel centralizator. Tabelul centralizator (Dări de 
seamă anuale) include 6 compartimente de bază:

1. Date generale; 
2. Colecţii, Publicaţii seriale: Achiziţii; 
3. Colecţii, Publicaţii seriale: Eliminări; 
4. Colecţii, Publicaţii seriale: Existent; 
5. Utilizarea Bibliotecii şi servicii electronice; 
6. Împrumutul interbibliotecar. Personalul 
În anii 2005-2014 au fost realizate / prezentate în organele de resort 10 Rapoarte 

statistice privind activitatea bibliotecilor şcolare din Republica Moldova. Rapoartele 
centralizatoare sînt expuse on-line pentru întreaga comunitate bibliotecară pe situl 
Bibliotecii Ştiinţifice USARB, rubrica Centru Biblioteconomic http://libruniv.usb.md/
profesional/centrul.htm şi pe blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord. 
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Anual sînt recepţionate/ 
verificate şi sintetizate 16 rapoar-
te statistice (112 Tabele Centra-
lizatoare) din 600 biblioteci şco-
lare, analizate cca 200 de tabele, 
oferite 150 consultaţii, inclusiv 
prin e-mail, chat,  telefonice. 

În anul 2013, prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei al R.M., a 
fost  modificată procedura şi ter-
menii de prezentare a Raportului 
Statistic. Bibliotecile instituţiilor 
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preuniversitare de învăţămînt 
prezintă raportul statistic 6-c Di-
recţiilor de învăţămînt pînă la 
14 ianuarie. Direcţiile Raionale 
(municipale) Educaţie, tineret 
şi sport din zona de nord (mun. 
Bălţi, raioane) pînă la 1 februarie 
Centrului Biblioteconomic – Bib-
liotecii Şiinţifice a Universităţii 
de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi. 
Biblioteca Şiinţifică a Universităţii 
de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi,  
Biblioteca Şiinţifică a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, Biblioteca Centrală a 
Universităţii de Stat din Moldova vor totaliza, prelucra şi sintetiza datele, prezentîndu-
le la 15 februarie Ministerului Educaţiei din Republica Moldova. 

În baza rapoartelor statistice, analizîndu-se situaţia bibliotecilor şcolare, au fost 
elaborate diverse studii, comunicări şi rapoarte, prezentate la întruniri profesiona-
le, publicate în reviste de specialitate: Buletinul ABRM, Confluenţe bibliologice, Bib-
liouniversitas@ABRM.md, Limba română : rev. de ştiinţă şi cultură filologică etc.: 

	Bibliotecile şcolare în spaţiul biblioteconomic naţional (Elena Harconiţa, 
comunicare la Conferinţa ABRM, 2006; Buletinul ABRM, 2006 nr 2); 

	Biblioteci şcolare: o radiografie a anului 2006 (Elena Harconiţa, Ecaterina 
Scherlet comunicare la Anul Bibliologic, 2007); 

	Referire asupra indicatorilor statistici privind activitatea bibliotecilor din 
învăţămîntul preuniversitar în anul 2005 (Elena Stratan, conferinţa Filialei 
Bălţi a ABRM); 

	Energia creativă a lecturii şi bibliotecile şcolare din Republica Moldova 
(Elena Harconiţa, Valentina Topalo, Salonul Internaţional de Carte pentru 
Copii, 2008); 

	Bibliotecile învăţămîntului preuniversitar din Moldova prin prisma datelor 
statistice, anul 2007 (Elena Stratan,  membru al Secţiunii „Biblioteci de Co-
legiu”, comunicare la Conferința ABRM, 2008, Buletinul ABRM 2010, nr 2) 

	Rapoartele statistice privind bibliotecile şcolare, 2008: sinteză succintă 
(Elena Harconiţa, Atelierul profesional Metodologia de colectare şi pre-
zentare a datelor statistice în baza Standardului: Statistici internaţionale de 
bibliotecă, Bălţi, BȘU). 

	Colectarea şi completarea indicilor statistici pentru Forma 6C. Comple-
tarea tabelelor centralizatoare pe municipiu / raioane (Elena Stratan, Ate-
lierul profesional Metodologia de colectare şi prezentare a datelor statistice în 
baza Standardului: Statistici internaţionale de bibliotecă, Bălţi, BŞU). 

Biblioteca şcolară - centru de informare şi instruire / E. Harconiţa, E. Stratan // 
Limba română : rev. de ştiinţă şi cultură filol. – 2011. – Nr. 11-12. – P. 14-18. - http://
limbaromana.md/. 
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De asemenea au fost editate lucrări de sinteză, studii, bibliografii: 
• Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statis-

tic  / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ; 
Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. - coord. : E. Harconiţa 
; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu 
(cop./design). – Bălţi, 2007. – 51 p. – ISBN 978-9975-50-007-4 ;  
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_
statist.pdf. 

• Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Mol-
dova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. 
Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; 
tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM 
; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 114 p. : 
tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ; 
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_
scolare.pdf.

• Bibliografia Bibliotecile şi bibliotecarii şcolari din Nordul Republicii în presă 
şi on-line. 

• Ancheta „Directorul şi biblioteca şcolii”. 
Centrul Biblioteconomic oferă facilităţi de instruire continuă şi asistenţă me-

todică în cadrul Filialei ABRM, inaugurată în martie 2007, cu genericul Să învăţăm 
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profesionalismul în Asociaţie, reorganizată în 2011 în FILIALA BIN – Biblioteci de 
învăţămînt din Nord. 

În perioada 2007-2014 au fost organizate cca 20 de ateliere, seminare, trai-
ning-uri (Instruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar, 
Bibliotecarii din învăţămîntul preuniversitar în conexiune globală; Marketing bibliotecar: 
elaborarea/machetarea / tehnoredactarea materialelor promotionale (ghiduri/ flyere), 
Bibliotecile şcolare - inovaţie, inspiraţie, creativitate; Biblioteci de Învăţămint din NORD 
în contextul consolidării regionale ABRM etc.). 

Impactul: acceptarea inovaţiei în bibliotecile şcolare, tentative de soluţionare 
a informatizării bibliotecilor şcolare, facilitarea participării bibliotecarilor şcolari la 
cursurile de perfecţionare organizate în cadrul ABRM.

Asistenţa metodologică, evoluţii:
-	 Instituirea Comisiei de Atestare locală pentru bibliotecarii din reţea;
-	 Colectarea / sintetizarea datelor statistice anuale;
-	 Dezvoltarea competenţelor profesionale;
-	 Seminare, training-uri, ateliere profesionale;
-	 Suport metodic tipărit şi online;
-	 Donaţii de documente;
-	 Asistenţă în crearea blogurilor, conturilor în reţele sociale;
-	 Instrumente moderne de comunicare on-line: e-mail, site, blog.

149

Colloquia Bibliothecariorum


