
10 februarie 
Campania Internaţională Împreună să facem internetul mai bun!
Biblioteca Ştiinţifică a luat parte la Campania Internaţională Împreună să facem 

internetul mai bun! Au fost organizate diverse activităţi de informare a utilizatorilor: 
expoziţii tematice tradiţíonale şi în Power Point cu prezentări de carte, prezentări ale 
bazelor de date, proiectare film, discuţii. Bibliotecarele Angela Hăbăşescu, Olga Dascal, 
Margareta Iulic, Lilia Melnic, Snejana Zadainov, Aliona Purice, Silvia Ciobanu, Antonina 
Antonov au vorbit despre resursele informaţionale tipărite şi digitale, programele şi 
platformele educaţionale actuale şi utile, astfel încît Internetul să fie perceput ca un 
spaţiu al oportunităţilor, în care utilizatorii universitari să dobîndească cunoştinţe, să 
comunice, să-şi valorifice potenţialul într-o manieră sigură şi responsabilă. Participanţi 
la evenimente au fost: studenţii de la Facultatea Ştiinţele Educaţiei. Psihologie. Arte, 
elevii Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă” au răspuns la un chestionar privind 
utilitatea internetului şi impactul acestuia în procesul de studii. În Mediatecă, în 
Clubul ONU NORD/Educaţie Civică Europeană, la televizorul din holul Bibliotecii au 
fost derulate filmuleţe, videoclipuri, imagini despre Ziua Siguranţei pe Internet. La 
Facultăţi și catedre au fost difuzate materiale promoţionale.

16 februarie - 16 martie

Serviciul Informare şi cercetare bibliografică  a organizat 18 şedinţe pentru 30 
grupe de licenţiaţi şi masteranzi (526) în cadrul Lunarului licenţiatului/masterandului/
doctorandului cu prezentări de expoziţii: Achiziţii recente; Salonul editorial Universitaria 
2014; Baze de date pentru instruire şi cercetare; Serviciul Întreabă bibliotecarul; Reguli 
pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: ghid practic; 
asistenţă profesională în vederea prezentării 
referinţelor şi citărilor într-o lucrare ştiinţifică. 
Au evaluat bibliotecarii: A. Nagherneac, 
E. Scurtu, V. Topalo, O. Dascăl, A. Lîsîi, N. 
Culicov, T. Aculova, L. Ababii, M. Magher, A. 
Hăbăşescu, A. Antonov, L. Iavorschi. 

20 februarie 
Biblioteca Ştiinţifică a USARB a 

organizat cea de-a 3-a ediţie a Colloquia 
Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA 
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TLEHUCI la care au participat bibliotecarii universitari bălţeni şi colegi din instituţiile 
similare din Chişinău. În cuvîntul de deschidere, Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB, a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, Doamna Faina 
Tlehuci, consacrînd 40 de ani operei sale de o viaţă - Bibliotecii Institutului Pedagogic, 
apoi a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În cadrul ședinței în plen DESPRE 
NOBLEŢEA ŞI DĂRUIREA PROFESIONALĂ A DOAMNEI FAINA TLEHUCI inginerul Radu 
Moţoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi 
Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi 
a fost prezent cu un omagiul respectuos, 
întitulat simbolic „Doamna”. În cele 2 secţiuni 
Colecţiile Bibliotecii - grija si mîndria unui 
adevărat bibliotecar, Bibliotecile viitorului: 
posibilităţi infinite au fost prezentate 16 
studii realizate de bibliotecarii bălţeni 
şi Cătălina Gârlea de la Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic ULIM. 
Menţionăm importanţa acestui eveniment 
profesional şi atmosfera deosebită creată de 
bibliotecarii consacraţi ştiinţei biblioteconomice, care vin să amplifice recunoaşterea 
valorii profesionale a bibliotecarului, precum şi creşterea vizibilităţii bibliotecilor în 
societatea contemporană.

20 februarie 
Inaugurarea expoziţiilor personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie 

2011) „STEAUA DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...”, lucrări oferite de Ludmila 
COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova, prezentate de Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială, 
care a spus că „este pentru prima dată cînd 
spaţiile Bibliotecii noastre găzduiesc astfel 
de expoziţii: ale regretatei fiice şi îndureratei 
mame”. Farmecul culorilor au inundat-o pe 
tînăra talentată care a lăsat în urmă o trenă de 
picturi lucrate în acuarelă, pastel, ulei prin care 
şi-a exprimat gîndurile şi visele adolescente... 
Expoziţia POEMELE MAMEI scrise nopţi în 
şir cu acul pe pînză, înnecîndu-şi lacrimile şi 
durerile inimii în zestrea pe care nici odată nu 
o va folosi scumpa şi unica fiică ... opresc toţi 
vizitatorii Bibliotecii pentru un moment de reculegere.

3 martie
În cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, cu sediul la 

Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Şedinţă de lucru şi Atelierul profesional 
Bibliotecile din instituţiile de învăţămîntul preuniversitar: acces, dezvoltare şi 
transformare. Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci 
de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 
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Russo” - Centrul Biblioteconomic. Moderatori: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii 
universitare, preşedintele Filialei BIN, Lina Mihaluţa, director adjunct. Au participat 
40 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili 
de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova: raioanele 
Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, 
Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi, bibliotecari universitari. 
Au fost prezentate rezultatele privind datele statistice ale activităţii Bibliotecilor şcolare 
din Republica Moldova în anul 2014, raportul de activitate al Filialei BIN pe anul 2014, 

Standardul SM ISO 2789:2015 Informare și documentare. Statistici internaționale de 
bibliotecă, Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară. 
Ciclul 1. Dezvoltarea resurselor documentare, discuţii pe marginea documentelor de 
reglementare naţionale, Noul REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitar etc. Participanții au beneficiat 
de o oră academică privind unele aplicaţii în Programul Microsoft Office Excel.

15 martie 
Programul şedinţei Clubului BiblioSpiritus a inclus 

mesajul de felicitare din partea colectivului Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB, Directoarei Elena HARCONIŢA. Frumosului 
eveniment s-a alăturat Rectorul Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”, Domnul Gheorghe POPA, prof. univ. dr. hab. cu un 
mesaj de felicitare oferind Doamnei director Diploma de 
Merit, pentru activitatea managerială şi realizări notabile 
pe tărîm profesional. În cadrul Clubului a fost prezentată 
expoziţia on-line „Elena Harconiţa – 60 Pledoarie pentru 
profesia aleasă” de către Valentina TOPALO, Şef Serviciu.

24 martie 
Daniel LUNGU, reprezentantul Companiei Scientific Knowledge Services a sus-

ţinut la Biblioteca Ştiinţifică USARB un training de instruire a bibliotecarilor în vederea 
utilizării eficiente a bazei de date ştiinţifice SpringerLink, care este una din cele mai 
utilizate resurse electronice de documentare ştiinţifică, cu acoperire multidisciplinară 
şi unul din liderii mondiali în ceea ce priveste serviciile on-line pentru cărţi şi reviste. 
Această bază de date conţine peste 2 000 de reviste de specialitate în text integral, din 
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care 1 493 de titluri sînt cotate ISI conform 
JCR 2013. SpringerLink oferă acces la peste 
5 milioane de articole publicate în reviste 
din toate domeniile academice şi peste 
8,6 milioane de rezumate ale articolelor 
disponibile din toate domeniile ştiinţifice 
(reviste, cărţi, serii de cărţi, enciclopedii, 
protocoale) pe o singura platforma.

1 aprilie 
Programul şedinţei Clubului Biblio-

-Spiritus a inclus mesajul de felicitare din 
partea colectivului Bibliotecii Ştiinţifice 
USARB, Domnului Igor AFATIN, director 
adjunct Informatizare, care la 1 aprilie 2015 
şi-a marcat frumosul jubileu de 50 de ani. 
Cu acest prilej Elena HARCONIŢA directorul 
Bibliotecii a venit cu un mesaj de felicitare 
întitulat „Верность избранному пути” şi 
ordinul rectoratului pentru succesele remar-
cabile în activitatea profesională. Tatiana 
PRIAN, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia „Igor AFATIN – 50 de ani: Pasiune şi 
Fidelitate”

7 aprilie 
Membrii Grupului Promotorii resur-

selor info-documentare: Margarita Iulic, 
Veronica Barbaroş, Snejana Zadainova, 
Gabriela Cazacu la Ora Informării pentru 
bibliotecari au prezentat documentele re-
cent achiziţionate în colecţia Bibliotecii Şti-
inţifice USARB din domeniile Ştiinţe socio-
umanistice şi economice; Ştiinţe reale şi 
naturale; Ştiinţe filologice. Însoţirea revistei 
bibliografice de prezentările în PowerPoint 
au sporit nivelul de receptare şi asimilare a 
informaţiei.

24 aprilie 
Pentru activitate de succes şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului meritele bib-

liotecarilor universitari de la Bălţi au fost apreciate cu Diplome şi premii: Diploma 
Guvernului de gradul doi: Igor Afatin; Diploma Ministerului Educaţiei şi Diploma de 
Excelenţă a ABRM şi Cel mai bun Bibliotecar al anului: Taisia Aculova; Diploma Ministe-
rului Culturii - Tatiana Prian şi Diploma de Excelenţă a ABRM: Antonina Antonov, Snejana 
Zadainova, Mihaela Staver, Svetlana Şişcanu, Marina Magher; Diploma Rectoratulu: 
Veronica Barbaroş, Natalia Luchianciuc, Svetlana Cecan, Lina Cruglov. Premiul I la 
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Concursul Naţional Cele mai Reuşite 
Lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi 
Ştiinţelor Informării al ABRM, Secţiunea 
Biblioteconomie şi ştiinţa informării pentru 
lucrarea Colloquia Bibliothecariorum Fai-
na Tlehuci; Premiul II Tradiţie şi inovare 
în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 3-a: 
Materialele Colloquia Professorum, 12 
oct. 2012, Ediţia a IV-a, 2013; Premiul II, 
Secţiunea Lucrări în alte domenii pentru 
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor 
ecosistemice şi sociale: Conf. Şt. intern., consacrată aniversării a 60-a a dr. habilitat, 
prof. cercet. Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi; PREMIUL III, Secţiunea Lucrări 
bibliografice - Margarita Tetelea: In honorem. 

24 aprilie 
Medalionul Bibliotecari Consacraţi 

- Oameni de cultură în patrimoniul mon-
dial, coordonat de Valentina Topalo, cu 
participarea lui Ala Lîsîi, Margareta Iulic, Olga 
Dascal, Elena Ţurcan, Valentina Vacarciuc, 
Marina Şuliman, Snejana Zadainov, 
Aliona Purice, Veronica Barbaroş, Natalia 
Luchianciuc, a conţinut prezentări despre 
Hypatia de Alejandría, Antonio Magliabechi, 
Constantin Cantacuzino, Constantin Karadja, 
Alexandru Sadi-Ionescu, Samuil Teleki, 
profesorul Ion Madan, bibliotecarele din Rusia - Eufrosinia Poloţkaia, Liubovi Havkina, 
Margarita Rudomino, care au creat primele cataloage şi bibliografii, fonduri de carte 
rară în biblioteci universitare, au organizat cursuri de calificare pentru bibliotecari şi au 
susţinut evoluţia domeniului biblioteconomic în lume.

26 aprilie 
În sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte”, bibliotecarele 

Angela Hăbăşescu şi Valentina Vacarciuc către 
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 
marcată pe 26 aprilie, au prezentat Colecţia 
AGEPI şi expoziţia tematică „Creativitatea – 
Inventica – Motorul principal al dezvoltării 
societăţii” pentru studenţii de la Facultatea 
Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, 
grupele GF17Z, GE17Z şi elevii Colegiului 
Pedagogic „Ion Creangă", grupa 301. 
Expoziţia conţine publicaţii din domeniul 
dreptului de autor şi brevetele de invenţie 
ale profesorilor USARB: dr. habilitat în ştiinţe tehnice Pavel Topală, dr. în ştiinţe fizico-
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matematice Eugeniu Plohotniuc şi dr. habilitat în chimie şi ştiinţe tehnice Vasilii 
Şaragov.

29 aprilie 
La 29 aprilie Elena Harconiţa, directoarea 

Bibliotecii Ştiinţifice USARB împreună cu Lina 
Mihaluţa, director adjunct, au relatat colegilor 
despre reuniunea internaţională cu genericul 
„TENDINŢE NOI ÎN SERVIREA UTILIZATORILOR 
BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE”, care a avut 
loc la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, director dr. 
Silvia Ghiculov, în 28 aprilie, cu participrea lui 
Ane Landoy şi Karin Rydving de la Biblioteca 
Universităţii din Bergen, Norvegia şi Prof. 
dr. Angela Repanovici de la Universitatea 
Transilvania din Braşov, România. A fost menţionată atmosfera academică distinsă şi 
caldă, nivelul profesional înalt al vorbitorilor, realizările performante ale BŞ ASEM în cadrul 
Proiectului moldo-româno-norvegian şi tendinţa echipei internaţionale de a elabora 
şi lansa un alt proiect de modernizare a serviciilor bibliotecare în mai multe biblioteci 
universitare din Republica Moldova. 

7 -15 mai 
La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în perioada 

7- 15 mai au avut loc CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ 
„MODULUL: CLASIFICARE. INDEXARE” (75 ore). Formatorii de bază ai Modulului au fost 
Lina MIHALUŢA, director adjunct BŞ USARB şi Taisia ACULOVA, bibliograf principal BŞ 
USARB, care au realizat (54 ore) la subiectele: Clasificarea zecimală universală, Indexarea 
pe subiecte şi au evaluat cunoştinţele 
prin efectuarea unor teste. Audienţii au 
mulţumit colegilor de asemenea, dnei Iulia 
TĂTĂRESCU, specialist principal de la BŞRA 
a UASM, care a vorbit despre Activitatea 
organizaţiilor internaţionale şi naţionale de 
standardizare în domeniul infodocumentar 
şi Descrierea bibliografică a documentelor, 
dnei Liubovi KARNAEVA, directoarea BŞM 
USMF „Nicolae Testemiţanu” pentru ora de 
Indexare coordonată şi dnei Natalia GOIAN, 
dr. conferenţiar universitar, Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională USM, 
care a şi înmînat Certificatele de absolvire. Grupul ţintă – 33 de bibliotecari, angajaţi 
ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM şi 
Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF, BCU USM. 

7 – 15 mai 
În incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Sala de 

Lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice, s-au desfăşurat CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ 
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DE SCURTĂ DURATĂ „BAZELE BIBLIOTECONOMIEI ŞI ŞTIINŢELOR INFORMĂRII” (75 ORE). 
Formatori: Ludmila CORGHENCI, director- adjunct al Departamentului Informaţional Bib-
lioteconomic, Tatiana COŞERI, director- adjunct, BM „B. P. Hasdeu”. Grupul ţintă: 52 Bibliote-
cari cu studii superioare în alte domenii de formare profesională (nebiblioteconomice) 
care nu au grad de calificare, dar care activează 
în bibliotecile publice şi şcolare din mun. Bălţi 
şi raioanele Floreşti, Glodeni, Drochia. În cad-
rul cursului cu o prezentare a Regulamentului 
de atestare privind modul de conferire a ca-
tegoriilor de calificare personalului de spe-
cialitate din biblioteci (în redacţie nouă) a venit 
Doamna Nelly ŢURCAN, dr. habilitat. 

8 mai 
În incinta Bibliotecii Ştiinţifice a 

Universităţii de Stat „Alecu Russo” (hol, 
parter) a avut loc deschiderea expoziţiei 
Institutului Cultural Român „Mihai Emi-
nescu”, cu genericul „În mine bate inima lu-
mii”. La eveniment au participat Consulul 
General al României la Bălţi, dr. Mihai Baciu 
reprezentanţi ai Consulatului României la 
Bălţi. Evenimentul a fost moderat de Rectorul 
Universităţii USARB, Domnul Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab., care a salutat oaspeţii 
prezenţi și a menţionat importanţa acestei expoziții. 

15 mai 
Comisia de atestare a personalului 

de specialitate din biblioteci a Bibliotecii 
Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi a examinat în perioada 
15 mai 2015 activitatea a 12 specialişti, 
solicitanţi pentru conferirea / confirmarea 
categoriilor de calificare de la Biblioteca 
Ştiinţifică USARB, BŞRA a UASM, BŞM 
USMF „Nicolae Testemiţanu”. Atestarea a 
avut loc conform Regulamentului privind 
modul de conferire a categoriilor de ca-
lificare personalului de specialitate din biblioteci (în redacţie nouă), aprobat prin 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 17 din 05.02 2015. 
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21 mai
A avut loc instruirea bibliotecarilor 

USARB în domeniul securităţii şi protecţiei 
muncii, respectării cerinţelor securităţii 
muncii, prevenirii accidentelor de muncă şi 
îmbolnăvirilor profesionale, asigurării unor 
condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol. 
A prezentat Vasile CHIHAI, responsabil de 
protecție și prevenire a riscurilor profesionale.

27 mai 
Colocviul ştiinţific „Cinci psihologi 

care au marcat ştiinţa psihologică mondială” 
Sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psi-

hopedagogice, ale naturii, reale. Arte” a 
găzduit Colocviul ştiinţific „Cinci psihologi 
care au marcat ştiinţa psihologică mondia-
lă”, organizat de Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Arte, catedra de 
Psihologie în colaborare cu Biblioteca 
Ştiinţifică USARB. Manifestarea a fost des-
chisă de către dr. habilitat Ion GAGIM, prof. univ., Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Arte. Au prezentat comunicări studenţii din anul I şi II: Tatiana 
Vaiceacovscaia, Diana Apostol, Lilia Bocancea, Siluan Şcolnic, Maxim Maximov, 
Alexandra Ovdienco, Valentina Rotari, Alexandrina Rudnişchi, Natalia Rusu, Luminiţa 
Naforniţa, fiind ghidaţi de lectorii universitari Maria Corcevoi, Natalia Guţu, Daniela 
Cazacu, Lilia Nacai, lect. superior dr. Luminiţa Secrieru şi conf. univ. dr. Silvia Briceag. 
Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia „Timpuri şi oameni în 
psihologie”, trecînd în revistă lucrări despre viaţa şi opera marilor psihologi: Sigmund 
Freud, Carl Gustav Jung, Lev Semionovici Vîgotski, Alfred Adler şi Carl Ransom Rogers. 
Participanţilor li s-au înmînat Diplome. 

Rubrică îngrijită de Elena STRATAN
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