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20 DE ANI AI ABRM ÎN FOTOGRAFII - FILM
20 YEARS OF THE LIBRARY ASSOCIATION OF
REPUBLIC OF MOLDOVA IN FILM-PHOTOGRAPHS
Silvia CIOBANU
Abstract: The elaboration of this paper was conditioned by the 20-years of
registering of the LARM. Film-photos is structured in the following chapters: the
brief history of setting up of the LARM; The LARM Presidents; The VI-th Congress
of LARM; Bibliological Year Symposium, conferences; workshops, seminars,
round tables; international collaboration; the Day of the Librarian; excursions;
summer camps. The creation of this film have collaborated University libraries
and “B. P. Haşdeu” Municipal Library. The photographs represent the work of the
organization since the 2000-th until now. Being situated in cyberspace, the film
pays the society attention on the Librarians’ Association of Moldova, their work
and the need to be always supported.
„Activismul, puterea ABRM depinde de noi toţi, de bibliotecile mari şi
mici, de contribuţia fiecărui bibliotecar. Pentru că măsura finală a tuturor
lucrurilor intamplate in biblioteci, ca şi in ABRM, este bibliotecarul”.
L. Kulikovski
Elaborarea acestei lucrări a fost condiţionată de consemnarea celor 20 de
ani ai ABRM.
Conţinutul filmului – foto este structurat pe următoarele capitole: Constituirea ABRM – istorie succintă; Preşedinţii ABRM; Congresul al VI-lea al
ABRM; Simpozionul Anul Bibliologic; Conferinţe; Ateliere, seminare, mese
rotunde; Colaborare internaţională; Ziua Bibliotecarului; Excursii; Tabere de
vară.
La crearea acestui film au colaborat bibliotecile universitare, Biblioteca
Municipală B. P. Hasdeu. Fotografiile reprezintă activitatea organizaţiei, începînd cu anii 2000 pînă în prezent.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a fost constituită
in anul 1991, prin decizia Conferintei de constituire a acesteia din 14 noiembrie
1991. La 10 iunie 1992 a fost emisă Hotararea nr. 393 a Guvernului Republicii
Moldova „Cu privire la înregistrarea Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova”.
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ABRM este o organizaţie non-guvernamentală, care uneşte eforturile bibliotecarilor în vederea susţinerii statutului profesional şi social al bibliotecarului, promovării şi încurajării persoanelor preocupate de problemele
biblioteconomiei, bibliologiei şi informării.
Grupul de iniţiativă pentru constituirea ABRM a inclus personalităţi
notorii ai comunităţii profesionale: A. Rău, T. Costiuc, V. Osoianu, L. Corghenci. Incontestabile sînt meritele presedinţilor ABRM: C. Balaban, director al BNC „Ion Creangă” (între anii 1991-1995), A. Rău, director general
al Bibliotecii Naţionale din Moldova (între anii 1996-2000), L. Kulikovski,
director al Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu” (între anii 2000-2004), L.
Costin, director Biblioteca Republicana Ştiinţifică Agricolă a UASM (2004 –
prezent).
Actualmente ABRM întruneste mai mult de 1 500 membri individuali şi
colectivi, este membru IFLA cu reprezentant permanent în persoana Marianei
Harjevschi.
ABRM, sprijinită de comunitatea profesională, tinde spre deschidere şi
comunicare, mizînd pe consens şi diversitate, pe tradiţii şi schimbare. Menţine bibliotecile Republicii la nivelul corespunzător timpului, încurajează bibliotecarii în menţinerea unităţii naţionale, în prosperarea bibliotecilor, în susţinerea şi promovarea profesiei de bibliotecar prin activităţile sale specifice:
acţiuni de instruire, de atitudine, demersuri, reuniuni profesionale, publicaţii,
recomandări, suporturi educaţionale.
În prezent Biblioteca necesită viziuni şi tehnologii avansate. Pe parcursul
anilor, sub egida ABRM, au fost realizate diverse activităţi, cele mai reprezentative fiind:
• realizarea şi promovarea proiectelor: consorţiul REM (EIFL-direct Moldova), proiectul naţional SIBIMOL, proiectul internaţional PULMAN
etc.);
• constituirea Şcolii de Biblioteconomie din Moldova – centru de instruire continuă a bibliotecarilor, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros –
Moldova);
• asigurarea accesului la informaţia profesională: constituirea paginii web a
ABRM; editarea Buletinului ABRM; în comun cu Biblioteca Naţionala a
publicaţiilor de specialitate „Magazin bibliologic”, „Gazeta bibliotecarului”;
• analize, cercetări, lobbyng-uri, implicaţii în elaborări de documente de
reglementare şi normative privind salarizarea bibliotecarilor, suplimente
la salarii, personalul de bibliotecă, strategii de dezvoltare etc.
• organizarea a şase Congrese ale Bibliotecarilor cu impact profesional şi
social;
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•

organizarea anuală a reuniunilor profesionale Anul Bibliologic; a concursurilor naţionale Cel mai bun bibliotecar al anului..., Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării;
• colaborări internaţionale (colaborări cu asociaţiile naţionale din România,
Marea Britanie, Rusia; participări la reuniuni profesionale internaţionale.
Sperăm ca această lucrare comună să ocupe un loc de cinste în Analele
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.
Fiind plasat în spaţiul virtual, filmul aminteşte umanităţii despre existenţa
bibliotecarilor, despre activitatea lor şi necesitatea de a fi susţinuţi mereu.

