
Abstract: The article presents information about the professional Standard Ap-
plication  workshop „Performance Indicators for libraries"- ISO 11620: 2008, IDT and 
efficiency educational library organized on 16 May 2001 by the Ministry of Education 
of the Republic of Moldova, Branch School Libraries in the North of Moldova (BSLNM) 
of library Association of Republic of Moldova with residence in  ScientificLibrary of 
„Alecu Russo” State University  from Balti.  The event brought together about 40 school 
librarians, college and professional schools, responsable specialists for the work of 
school library activities in the Northern part of R. Moldova, university librarians. The 
program included 15 communications in 3 modules: Management, Information Tech-
nology.

Pe 16 mai 2012 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci 
de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, cu sediul la Biblioteca Ştiinţifică a Universi-
tăţii de Stat „Alecu Russo”, au organizat atelierul profesional Aplicarea Standardu-
lui „Indicatori de performanţă pentru biblioteci”- ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea 
bibliotecii de învăţămînt. Evenimentul a reunit circa 40 de bibliotecari şcolari, de 
colegiu şi din şcoli profesionale, 
specialişti de la Direcţiile de În-
văţămînt, responsabili de activi-
tatea bibliotecilor şcolare din zo-
na de Nord a Republicii Moldova, 
bibliotecari universitari. În mesa-
jul de deschidere Elena Harco-
niţa, directoarea Bibliotecii și 
moderatoarea acțiunii a felicitat 
bibliotecarii cu sărbătoarea profe-
sională, de curînd sărbătorită 
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în Republică, a trecut în revistă 
activitatea Filialei, una din „cele 
mai active filiale din cele 46 cu 
distribuţie naţională, care s-au 
impus prin activităţi profesionale 
diverse, contribuind la promovarea 
ABRM şi la îmbunătăţirea imaginii 
bibliotecarului în societate” (Lud-
mila Costin, preşedinte ABRM, Aso-
ciaţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova în timp). 

Către aniversarea a 20 - a de la fondarea ABRM bibliotecarii universitari 
de la Bălţi au editat 5 lucrări în colecția ABRM - 20; Catalogul lucrărilor editate 
de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova; ABRM – 
Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate, autori E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan; 
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010, autori E. 
Harconiţa, E. Stratan; Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul 

biblioteconomiei şi ştiinţelor 
informării, autori E. Harconiţa, L. 
Răileanu; ABRM – 20 de ani: CD-
rom, ce conţine un film din foto de 
la diverse activităţi ale Asociaţiei. 
Lucrările au fost menționate 
cu Premiul Mare în Concursul 
Național Cele mai reuşite lucrări 
în domeniul Biblioteconomiei şi 
Ştiinţelor Informării, fiind expuse 
on-line și pe blogul Filalei. 

Elena Harconiţa a anunţat 
despre reorganizarea şi noul statut de filială a Bibliotecilor din învățămînt din 
Nord - BIN, care se constituie din bibliotecarii şcolari din 616 şcoli din 15 raioane 
din Nord şi municipiul Bălţi, bibliotecari de colegii, şcoli profesionale din mun. 
Bălţi şi bibliotecarii universitari. A fost creată baza de date a membrilor BIN, care 
înregistrează deja 556 bibliotecari. A fost instituită Diploma BIN, prima fiind 
conferită Polinei Onofreiciuc, şefa Bibliotecii Colegiului Pedagogic „Gh. Asachi” din 
Lipcani pentru activitatea îndelungată şi rodnică în domeniu şi cu prilejul a 70 de 
ani de la naştere.

Au urmat trei comunicări cu genericul Omagiu Cărţii şi Bibliotecarului: Nume 
Mari în Catedrala Cărţii (Lilia ABABI); Cărţi aniversare în anul 2012 (Valentina TOPALO, 
Marina MAGHER); Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale (Adella 
CUCU). 
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În cadrul Modululelor In-
formare şi Management au fost 
prezentate comunicările info-ap-
licative: Importanţa statisticii de 
bibliotecă pentru un management 
de calitate (Elena HARCONIŢA); 
SM ISO 11620:2011 Informare 
şi documentare. Indicatori de 
performanţă pentru biblioteci 
(ISO 11620:2008, IDT) în aplicare 
din 01.01.2012; Standardul na-
ţional SM ISO 690:2012 Reguli 
pentru prezentarea referinţelor bibliografice si citarea resurselor de informare, 
adoptat prin hotarirea INSM nr. 871 din 05.04.2012, în aplicare din 02.05.2012 (Lina 
MIHALUŢA); Metode de calcul a indicatorilor de performanţă conform standardului 
în vigoare (Ludmila RĂILEANU); Excepţii şi limitări pentru biblioteci în legea privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe (Angela HĂBĂŞESCU, Valentina TOPALO).

Modulul TEHNOLOGII a inclus prezentarea Blogului Filialei BIBLIOTECI DE 
ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) a ABRM http://filialabrmbin.blogspot.com, Profilul 
Filialei pe reţeaua socială Google+; Baza de date a membrilor BIN pe site-ul 
Bibliotecii (Lina MIHALUŢA, Elena STRATAN, Tatiana PRIAN). De asemenea a fost 
prezentat Blogul Sălii de Lectură Ştiinţe Filologice http://slfilologie.blogspot.com 
(Adella CUCU; Marina MAGHER, Gherda PALII), e-Ghidul bibliotecarului şcolar (Elena 
HARCONIŢA), resurse electronice utile în cadrul Programului Bacalaureat (Adella 
CUCU). 

Noutăţile Salonului Muzical au fost prezentate de Elena ŢURCAN, şef Oficiu 
Documente Muzicale care a relatat despre expoziţiile on-line dedicate marilor 
personalităţi din domeniul muzicii: Claude Debussy: 150 de ani de la naştere; L. 
V. BEETHOVEN - 185 de ani de la trecerea în eternitate; Eugen Doga - 75 de ani 
de la naştere etc. În final Dorina COSUMOV, Antonina ANTONOV au prezentat un 
divertisment bibliotecar care a inclus informații despre cele mai vechi cărți din 
lume, cele mai scumpe și mai bine vîndute cărți, diverse acțiuni internaționale de 
susținere a lecturii şi a bibliotecilor. 

Evenimentul a fost completat de expoziţia Lucrări premiate în cadrul Con-
cursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor 
Informării, derularea foto-filmului Omagierea Zilei Bibliotecarului în Republica 
Moldova (Silvia CIOBANU, şef serviciu). 

Toţi participanţii au primit suporturi informaţional – didactice (în for-
mat electronic) :  Harconiţa, Elena. Filiala ABRM – Bălţi la a 20-a aniversare / 
Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector :  G. Mostovic ; design/
cop./machetare :  S.  Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – 
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(Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8 http://ru.calameo.com/
books/001133349c435dd84e736, textele comunicărilor şi expoziţiile on-line: 
Metode de calculare a indicatorilor de performanţă. 

De asemenea au fost oferite donaţii de cărţi şi materiale promoţionale de 
la Banca Mondială, NATO, Centrul de Informare a Uniunii Europene, Centrul de 
Documentare a ONU, Asociaţia Tinerilor Romani din Afara Graniţelor din Iaşi.

Impactul acţiunilor de instruire în cadrul Filialei BIN a ABRM intensifică 
şi armonizează comunicarea profesională, stabilesc relaţii de colaborare şi 
cooperare bibliotecară, interacţionează membril filialei în cadrul reţelelor sociale 
/ comunităților profesionale din Internet (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter, 
Calameo), facilitează accesul bibliotecarilor la resurse metodice și de specialitate, 
mobilizează şi dinamizează demersul informaţional-biblioteconomic comunitar.
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