
Bibliomesager

Revista bibiotecilor universitare a fost lansată

Secţiunea „Biblioteci universitare” a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Mol-
dova a lansat revista electronică BIBLIOUNI-
VERSITAS@ABRM.md cu apariţie bianuală, 
disponibilă on-line la adresa www.abrm.md/ 
şi  http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/
buniv.html.  Revista este editată de Biblio-
teca Științifică a   USARB.

Programul Noul Utilizator la ediția a 10-a

În Bibliotecă a demarat programul infobibliotecar Noul Utilizator, ediţia a 
10-a, anul universitar 2012/2013 privind integrarea studenţilor din anul 1 în co-
munitatea utilizatorilor Bibliotecii. Cu acest prilej au fost elaborate mai multe 
materialele inormative privind facilitarea academică: Informaţii pentru studenţii 
anului I prezentate de către Grupul de Bibliotecari Responsabili de Relaţiile cu 
Facultăţile în tura prin spaţiile Bibliotecii, Regulamentul privind drepturile şi 
obligaţiile utilzatorilor, Ghidul Utilizatorului – 2012, Ghidul Punctelor de ser-
vire, Pagina utilizatorului de pe site-ul Bibliotecii. 
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Anul Ion şi Doina Aldea – Teodorovici

În cadrul Planului de manifestări cul-
turale consacrate sărbătorilor naţionale Ziua 
Independenţei, Limba Noastră şi Anului Ion şi 
Doina Aldea-Teodorovici declarat de Guver-
nul Republicii Moldova, în Clubul BiblioSpiri-
tus a fost prezentată expoziţia Ion şi Doina, 
Doina şi Ion, eveniment cultural de comem-
orare a 20 de ani de la moartea tragică a celor 
doi interpreţi. Valentina Topalo, şef serviciu 
Manifestări Culturale a făcut o prezentare in-
teractivă cu expoziţie tradiţională, on-line, 
audiţii muzicale de pe DVD-uri şi You Tube. 

Acces la bazele de date Integrum World Wide 

Prin Consorţiumul EIFL.net, Biblioteca oferă acces gratuit la Bazele de da-
te Integrum World Wide pe perioada 10 septembrie - 10 decembrie 2012. In-
tegrum este cea mai mare colecţie electronică, arhivă cu informaţii despre Rusia şi 
ţările CSI. Anual se completează cu cca 40 000 documente noi. Conţine peste 400 
mln. documente, fultextele a 5 000 ziare şi reviste, fulltextele lucrărilor clasicilor 
ruşi etc. 

Pentru navigare în Bazele de date Integrum World Wide accesaţi linkul: 
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=ScientificLibrary. Manual: http://integrum 
world.com/doc/manual.ppt. Video manual online: http://integrumworld.com/doc 
/videomanual/eng 

Întîlnirea membrilor Filialei BIN cu Dna Fiona Bradley, coordonatoarea Pro-
gramului Building Strong Library Association din cadrul Federaţiei Inter-
naţionale a Asociaţiilor Bibliotecare IFLA
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Pe 18 septembrie Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova împreună cu 
ABRM şi Biblioteca Ştiintifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au orga-
nizat o întîlnire a membrilor Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi 
a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu Dna Fiona Bradley, coordo-
natoarea Programului Building Strong Library Association din cadrul Federaţiei 
Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecare IFLA. Evenimentul este parte componentă 
a unui studiu de date despre ABRM care va ajuta la desfăşurarea ulterioară a pro-
gramului Building Strong LIbrary Association în Republica Moldova. Programul va 
oferi o abordare strategică la consolidarea capacităţii şi durabilităţii ABRM susţinut 
de către programul Novateca si IFLA.

Inaugurarea expoziţiei de carte „Cele mai frumoase cărţi ale Germaniei 2012”, 
la Biblioteca Ştiinţifică  

Pe 27 septembrie 2012, Secţia Cultură a Ambasadei Germaniei din Chişinău 
împreună cu Institutul Goethe Bucureşti şi Fundaţia Buchkunst au inaugurat ex-
poziţia de carte „Cele mai frumoase cărţi ale Germaniei 2012”, care se va afla la 
Biblioteca Ştiinţifică în perioada 27 septembrie – 05 octombrie 2012. La eveni-
ment au participat studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea Limbi şi Literaturi 
Străine, utilizatori, bibliotecari. Programul a inclus: cuvîntul de salut a domnului 
Carsten Wilms, şef adjunct al Ambasadei Republicii Federale Germania la Chişinău; 
descrierea generală a expoziţiei şi a literaturii germane, Ecaterina Niculcea, lector 
univ., catedra de Filologie Germană; desfăşurarea victorinei; accesul publicului la 
cărţi, discutii si concluzii. 

Zi de formare profesională

Programul a inclus prezentări bibliografice a expoziţiilor dedicate eveni-
mentelor şi personalităţilor omagiate în anul 2012: MIHAI CIMPOI - Critic, istoric 
literar, eminescolog, filosof al culturii - 70 de ani de la naştere (A. Cucu, bib-
liotecar principal, M. Magher, bibliotecar); Spiridon Vangheli: prozator, poet, 
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traducător şii editor - 80 de ani de la naştere (M. Postolati, V. Vacarciuc, biblio-
tecare); (L. Melnic, bibliotecar). 

Conferinţa de diseminare a evenimentelor biblioteconomice produse recent 
în R. Moldova

La întîlnirea cu bibliotecaii universi-
tari dna Elena Harconiţa, directoarea Bib-
liotecii, a relatat despre participarea la 
evenimentele de importanţă majoră ini-
ţiate şi desfăşurate în cadrul ABRM şi a 
comunităţii profesionale din Republică: 
Vizita reprezentanţilor IFLA în R. Moldova. 
Raportul ABRM; Programul Naţional NO-
VATECA; Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul 
Republicii Moldova cu Fiona Bradley coor-
donator Program BSLA şi Winnie Vitzansky, 
trainer IFLA; Vizita reprezentanţilor ABRM în Kazahstan la reuniunea profesională a 
Asociaţiilor bibliotecare din fostul spaţiu CSI. http://www.iak.kz/ru/; Simpozionul 
Valori Bibliofile la Biblioteca Naţională a RM; Colocviile de vară la Biblioteca 
Municipală „B. P. Hasdeu” în perioada 19-22 iunie sub genericul „Bibliotecile nu 
dispar! Se revitalizează, se reinventează...”; Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului 
la Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF "Nicolae Testemiţanu"; Noi apariţii edito-
riale: DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile 
contemporane; ŢURCAN, NELLY. Comunicarea ştiinţifică în contextual accesului de-
schis la informaţie; Repanovici, Angela. Ghid de cultura informaţiei.
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