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10 ianuarie 2014
La şedinţa de formare profesională continuă Elena Harconiţa, directoarea
Bibliotecii, a relatat despre participările sale la reuniunile profesionale la finele anului 2013: Conferinţa consacrată aniversării a 80 ani de la fondarea Bibliotecii
Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM
cu genericul „Biblioteca universitară
şi specializată: particularităţi, realizări,
viziuni”, 26 noiembrie 2013; Conferinţa
finală a proiectului „OA Connect+ în
mediul academic al Republicii Moldova”,
18 decem-brie 2013, Biblioteca Ştiinţifice
a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”. Evenimentul a avut ca scop
prezentarea rezultatelor campaniei de promovare a Accesului Deschis în Republica
Moldova, iniţiativele instituționale şi evenimentele de succes din cadrul Săptămînii
Accesului Deschis, care a avut loc în perioada 21-27 octombrie 2013. Conferinţa
a finalizat cu Gala Promotorilor Accesului Deschis, unde Bibliotecii Stiinţifice
USARB i-a fost decernată Diploma pentru promovarea activă a Accesului Deschis
la informaţie în mediul academic; Şedinţa Clubului Bibliografilor BiblioArtis din 20
decembrie 2013, organizator Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
(DIB) şi Camera Naţională a Cărţii (CNC).
15 ianuarie 2014
Ziua de 15 ianuarie este o zi cu
2 semnificaţii preţioase: asocierea Zilei
Naţionale a Culturii cu personalitatea
Marelui Poet Mihai Eminescu, care a fost
bibliotecar, director de Bibliotecă universitară la Iaşi. În discursul de inaugurare
a Zilei Naţionale a Culturii la Biblioteca
universitară, Elena Harconiţa a vorbit
despre importanţa desfăşurării unor astfel de evenimente în raport cu cele mai
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proieminente personalităţi ale neamului. Ziua Naţională a Culturii a fost marcată
prin inaugurarea a 7 expoziţii de documente variate, vechi, rare, ediţii noi, inclusiv
documente electronice din colecţia eminesciană pe care o deţine Biblioteca USARB:
,,Eminescu - Omul deplin al culturii româneşti” (C. Noica), prezentare V. Topalo, hol,
parter; ,,Versuri melodioase eminesciene traduse”, prezentare L. Ababi, sala de lectură
în Limbi străine; ,,Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn,
la noi acasă” (M. Eliade), prezentare – M. Magher, sala de lectură Ştiinţe filologice;
,,Eminescu în durată eternă”, prezentare A. Lîsîi, sala de împrumut nr. 1; ,,Călătorii
fascinante prin opera lui Mihai Eminescu”, prezentare O. Dascăl, Mediateca; ,,Muzica în poezia eminesciană”, Oficiul Documente Muzicale; ,,Eminescu în dicţionare şi
enciclopedii”, serviciul Referinţe bibliografice. La televizorul din hol toată ziua au
derulat filme documentare despre Mihai Eminescu.
16 ianuarie 2014
Inaugurarea expoziţiei „Lupta cu
inerţia - Poeţii generaţiei ‘60” organizată de Institutul Cultural Român „Mihai
Eminescu” din Chişinău, director Academician Valeriu MATEI, cu prilejul Zilei
Culturii Naţionale. Alcătuită din 25 de
banere, expoziţia cuprinde o selecţie
semnificativă din opera poetică a generaţiei din care fac parte poeţi de pe
ambele maluri ale Prutului, printre care
Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru,
Ana Blandiana, Cezar Baltag, Adrian
Păunescu, Gabriela Melinescu, Leonid Dimov, Ioanid Romanescu, Grigore Vieru,
Dumitru Matcovschi, Victor Teleucă, Liviu Damian, Gheorghe Vodă, Anatol Codru,
Pavel Boţu şi terminând cu Gheorghe Pituţ, Ileana Mălăncioiu, Petre Stoica, Petru
Cărare, Constanţa Buzea, Grigore Hagiu, Ion Vatamanu ş.a.
30 ianuarie 2014
În sala de lectură Ştiinţe Filologice, în cadrul cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice
preuniversitare, a fost desfăşurată ora de
curs Didactica limbii şi literaturii române,
promovată de decanul Facultăţii de Litere,
conf. univ, dr. Nicolae Leahu. În sală a
fost organizată expoziţia Didactica limbii
şi literaturii române, fiind expuse circa
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100 documente din domeniu. Valentina Topalo, şef serviciu, a prezentat bazele de
date accesibile de pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Natalia Culicov, şef oficiu,
a prezentat serviciul oferit de Biblioteca Ştiinţifică USARB pentru utilizatorii aflaţi la
distanţă: Intreabă bibliotecarul.
10 februarie 2014
Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, participanta
training-ului MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (Chişinău, 5-6 februarie 2014),
susţinut de NOVATECA şi Compania AXA
MANAGEMENT CONSULTING, a organizat trainingul respectiv pentru colegii
săi. Într-o manieră interactivă grupul
de bibliotecari a studiat următoarele
subiecte: Manager de succes, Diferenţe
între leader şi manager, Funcţiile şi
abilităţile manageriale, Planificarea şi monitorizarea activităţilor, Eficientizatrea
activităţii echipei, Comunicarea eficientă ca instrument de motivare, Feedbackul
constructiv, Crearea şi promovarea brandului bibliotecii, Principii în deservirea
excelentă a utilizatorilor bibliotecii.
11 februarie 2014
A fost inaugurată expoziţia „Unirea Principatelor Române şi reformele
domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, organizată de Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu” din Chişinău, director
Academician Valeriu MATEI, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi
Biblioteca Ştiinţifică.
11-16 februarie 2014
Biblioteca a participat la Campania
Internaţională Împreună să facem internetul mai bun! prin diverse activităţi
de informare a utilizatorilor: expoziţia
,,Comportament responsabil de utilizare
a Internetului sau Ziua Siguranţei pe
Internet” inserate fiind resurse electroni-
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ce calitative, site-uri, bloguri cît şi cărţi din colecţia ,,Computer. Internet”. În
Mediatecă, la Televizorul din holul Bibliotecii au fost derulate filmuleţe, videoclipuri, imagini despre Ziua Siguranţei pe Internet, beneficii ale internetului, utilizarea sigură şi responsabilă a tehnologiilor informaţionale precum şi combaterea riscurilor şi pericolelor potenţiale.
25 februarie – 25 martie 2014
În cadrul Lunarului licenţiatului,
masterandului, doctorandului, grupele
de licenţiaţi şi masteranzi de la Facultăţile USARB au fost antgrenate în diverse
activităţi de informare bibliografică:
pre-zentarea expoziţiei Achiziţii recente
în colecţia Bibliotecii, domeniile: Ştiinţe
pedagogice, Psihologice, Arte (E. Scurtu,
A. Nagherneac, M. Iulic - grupul Promotorii resurselor info-documentare); Salonul
Contribuţii editoriale ştiinţifico-didactice
– 2013 (informaţii despre publicaţiile
profesorilor) - E. Scurtu, A. Nagherneac; baze de date pentru instruire şi cercetare ( V. Topalo, O. Dascal, T. Pogrebneac); Serviciul
Întreabă bibliotecarul (N. Culicov, T. Aculova); Reguli pentru prezentarea referinţelor
bibliografice şi citarea resurselor de informare: ghid practice (A. Nagherneac); asistenţă
profesională în vederea redactării corecte a referinţelor şi citărilor într-o lucrare ştiinţifică.
26 februarie 2014
În sala de lectură Ştiinţe Filologice
au fost lansate 16 volume de Scrieri ale
lui B. P. Haşdeu, editate la Editura „Ştiinţa”
în colecţia Moştenire. La eveniment
au participat: Gheorghe Popa, rectorul
USARB; Mihail Papuc, şef de redacţie
ÎSEP „Ştiinţa”; Mircea V. Ciobanu, redactor-şef la Editura „Ştiinţa”; Vladimir Beşleagă, eseist, jurnalist, prozator. În
sală a fost organizată expoziţia „Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838 - 1907) poet,
prozator, dramaturg, istoric, filolog şi folclorist roman”. Editura „Ştiinţa” a dăruit
Bibliotecii cele 16 volume ale lui B. P. Haşdeu. Scriitorul Vladimir Beşleagă a oferit
cititorilor universităţii bălţene „Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu Hasdeu” de
Ionel Oprişan, publicat în anul 1990 la editura Minerva, biobibliografia selectivă
Vladimir Beşleagă: „…în creaţie axul moral este totul”, poemul tragic Viaţa şi moartea
nefericitului Filimon sau Anevoioasa cale a cunoaşterii.
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13 martie 2014
Daniel LUNGU, reprezentantul Scientific Knowledge Services a susţinut
un training de promovare a resurselor
Companiei Scientific Knowledge Services. Domnia sa a instruit cadrele didactice, bibliotecarii în vederea utilizării
eficiente a paginilor web a editurilor
Cambridge şi Taylor and Francis, ofertele
şi resursele ştiinţifice online ale acestora.
18 martie 2014
În cadrul şedinţei de profesionalizare, Dna Elena Harconiţa, director, şi
Igor Afatin, director-adjunct Informatizare. Activitate în reţea, au relatat despre
vizita efectuată pe 10-15 martie 2014
la Biblioteca Universităţi de Ştiinţe
Medicale din Kaunas, Lituania, unde a
fost lansat Proiectul Information Services
for Improvement Study Quality, MISISQ:
Proiect TEMPUS cîştigat împreună cu
6 biblioteci universitare din Moldova
în valoare de peste 1 mln €, ceea ce va permite timp de 3 ani diversificarea şi
modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţămînt de calitate.
11 aprilie 2014
Bibliotecarii universitari bălţeni
au participat la Cursurile de formare
profesională de scurtă durată „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare”, aflîndu-se timp de 75 de
ore într-un dialog profesional cu formatori
naţionali: Tatiana COȘERI, director adjunct,
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, drd,
cadru didactic USM, vice - preşedinte
al ABRM; Ludmila Corghenci, director
adjunct, DIB ULIM; Mariana Harjevschi, Director general, Biblioteca Municipală B.
P. Hasdeu, Presedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; Natalia
Cheradi, Director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM.
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În zilele de 10 -11 aprilie 2014 bibliotecarii s-au axat pe subiectul
promovat de Dr., conf. univ. Lidia Kulikovski, Director Departament Studii si
Cercetari, Biblioteca Municipala B. P. HASDEU: „Management inovaţional versus
managementul inovaţiei. Delimitări şi precizări noţionale şi conceptuale” şi „Inovarea
componentelor managementului infodocumentar”. În final, după poza de familie,
Dna Lidia Kulikovski a lăsat impresiile sale despre bibliotecă şi bibliotecari în cartea
Bibliotecii Opinii şi sugestii.
„Sunt la biblioteca Universităţii din Bălţi. Am mai fost, dar de fiecare dată
cînd revin mă fascinează aceeaşi intensitate. De cînd ştiu Bibliotecii bălţene i se
atribuia calificative ca: „inovantă, „bogată”, „automatizată”, „fruntaşă”, „fruntea”
domeniului biblioteconomic... A fost un exemplu şi un imbold pentru mine ca
manager de bibliotecă să tind să fiu la fel, să ridic biblioteca la înălţimea acestei
instituţii. Astăzi am venit în alt scop decît vizita de documentare, am ţinut un
curs de „Management inovaţional”. Am descoperit o bibliotecă la fel de inovantă,
dornică de realizări notabile... Am cunoscut azi şi componenta umană a bibliotecii
– bibliotecari competenţi, profesionişti, motivaţi de cauza nobilă a bibliotecii,
angajaţi în a o ţine sus, dornici să înveţe / perfecţioneze. Cu aşa echipă managerială
poţi face biblioteca locul cel mai interesant al Universităţii”.
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În Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe
Psihopedagogice, naturii, reale. Artă a avut
loc o întîlnire a studenţilor şi profesorilor
de la Facultatea Ştiinţe Reale, Economice
şi ale Mediului cu dr Sven Roeren, prof.
univ., decanul Facultăţii Construcţii
de Automobile de la Universitatea din
Landshut, Germania. În cadrul acestei
întîlniri a fost prezentată expoziţia „Proiectul: Parteneriatul cu Moldova de la
Universitatea din Landshut în cooperare
cu Serviciul German de Schimb Academic
(DAAD) şi Compania Draexlmaier” de către Elena Scurtu, bibliotecar principal,
Serviciul Informare şi Cercetare bibliografică. Expoziţia a cuprins peste 150 de
documente din diferite domenii de profil în limbile română, germană şi engleză.
23 aprilie 2014
De Ziua Bibliotecarului la Universitatea din Bălţi a fost organizat un
program special Zilele bibliotecarului
universitar bălţean în mediul virtual,
expoziţia on-line Bibliotecarul – Om
de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative, şedinţele
de la ora 8.00 fiind consacrate istoriei profesiei, nobleţei ei, dar şi dificultăţilor cu care se confruntă. Reveniţi de la Teatrul Naţional „Mihai
Eminescu” din Chişinău, unde la 23
aprilie Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, susţinută de Ministerul
Culturii, a organizat manifestarea consacrată tuturor bibliotecarilor moldoveni,
E. Stratan, A. Lîsîi şi A. Nagherneac şi-au împărtăşit impresiile şi au relatat despre
eveniment, Diplomele şi darurile primite.
DIPLOME ŞI PREMII PENTRU BIBLIOTECARII UNIVERSITARI DE LA BĂLŢI:
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - Diploma
Guvernului de gradul întîi pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul
biblioteconomiei, profesionalism, contribuţie substanţială la organizarea asistenţei
de specialitate şi la coordonarea programului de formare continuă, dinamism şi
perseverenţă, precum şi în legătură cu Ziua Bibliotecarului.
Elena HARCONIŢA, director – Diploma Ministerului Educaţiei pentru performanţe
deosebite în activitatea profesională, contribuţie substanţială la implementarea
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serviciilor inovative bazate pe lectură, merite deosebite în cultivarea dragostei de
carte şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
Ana NAGHERNEAC, şef serviciu Informare Cercetare Bibliografică – Diploma
Ministerului Educaţiei pentru performanţe deosebite în activitatea profesională,
contribuţie substanţială la implementarea serviciilor inovative bazate pe lectură,
merite deosebite în cultivarea dragostei de carte şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului.
Ala LÎSÎI, bibliotecar principal - Diploma Ministerului Culturii pentru implementarea
serviciilor novative bazate pe lectură, tehnologia informaţiei şi comunicării şi
cu prilejul Zilei Bibliotecarului; Diplomă de excelenţă pentru contribuţii originale
la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii bibliotecii,
pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate; Diploma Concursul
Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2013” Categoria biblioteci universitare
şi specializate pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională, merite
deosebite şi contribuţii substanţiale la dezvoltarea bibliotecii, susţinute cu
abnegaţie şi atitudine creativă şi demnă de bibliotecă şi utilizatori.
Igor Afatin, director adjunct Informatizare, Elena Cristian, şef serviciu Organizarea şi Conservarea Colecţiilor, Lilia Ababi, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor, Taisia Aculova, bibliograf principal, serviciul Informare şi
Cercetare Bibliografică, Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare
şi Activităţi în Reţea - Diplomă de excelenţă ABRM pentru contribuţii originale la
promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii Bibliotecii, pentru
activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate.
În cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării din anul 2013”.
PREMIUL I, Secţiunea BIBLIOTECONOMIE - Faina Tlehuci – 90 de ani de la
naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecariorum, ed. a 1-a, 25
febr. 2013 / coord. : Elena Harconiţa (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluţa, Elena
Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machetare : Silvia Ciobanu;
tehnored.: Svetlana Şişcanu. – Bălţi, 2013. – 204 p. – ISBN: 978-9975-50-036-4
Cu prilejul Zilei Bibliotecarului Rectorul USARB a menţionat meritele deosebite şi a adus mulţumiri pentru munca depusă bibliotecarilor: Ludmila Răileanu,
şef serviciu Comunicarea Colecţiilor, Maria Fotescu, bibliograf, Gherda Palii, bibliotecar principal, Marina Magher, şef oficiu, Margarita Iulic, şef oficiu.
24 aprilie, 2014
Calimah, Leibniz Gottfried Wilhelm, Samuel Von Brukenthal, Johan W. Goethe,
Ivan A. Krîlov, Richard de Barry, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Alexandru
Tzigara-Samurcaş, Ion Nistor, Radu Rosetti, Elena Farago, Nikolai Rubakin, Dimitrie
Gusti, Perpessicius, Shiyali Ramamrita Ranganathan, Tudor Vianu – mari oameni de
cultură şi consacraţi bibliotecari „au povestit” despre preţuirea cărţilor, colectarea
lor şi deschiderea bibliotecilor, introducerea registrelor de evidenţă şi a inventarelor
de cărţi, crearea cataloagelor şi a bibliografiilor, despre primele activităţi cu
publicul şi realizările care au susţinut evoluţia domeniului Biblioteconomic în
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Medalionul, coordonat de Valentina
Topalo, cu contribuţia lui Lilia Ababi,
Snejana Zadainov, Lilia Melnic, Marina
Şulman, Galina Belcovschi, Olga Dascăl,
Aliona Purici, Marina Magher, Ariadna
Musteaţă, Gherda Palii, Valentina Vacarciuc, Angela Hăbăşescu, Veronica
Barbaroş, Nelly Lichii, Ala Lîsîi, Svetlana
Cecan, Gabriela Cazacu.
15 mai 2014

La întîlnirea interactivă cu cadrele
didactice, studenţii Facultăţii de Ştiinţe
Reale, Economice şi ale Mediului, a fost
prezentată expoziţia în PowerPoint ,,Documente valoroase despre construcţia
Uniunii Europene în Colecţia Centrului de
Informare al Uniunii Europeane”. Scopul
expoziţiei: dezvoltarea şi stimularea interesului studenţilor pentru înţelegerea şi
cunoaşterea politicilor europene, activităţile Uniunii Europeane, Parlamentul
European, Reprezentanţe şi Delegaţii,
Legislaţie şi justiţie, Relaţii externe, Politica agricolă, Politica de mediu şi protecţia mediului, Conservarea resurselor, Dezastre naturale, Reglementări în dome-niul protecţiei mediului. Între studenţi şi
moderatorii: V. Topalo, coodonator Centrul de Informare al Uniunii Europene şi
V. Buzdugan, dr. în biologie a avut loc un dialog constructiv bazat pe 10 întrebări
(inclusiv ce reprezintă Uniunea Europeană pentru tinerii de azi, mai multe argumente în favoarea aderării R. Moldova la UE, sau peste cîţi ani ar putea cetăţenii R.
Moldova să devină cetăţeni cu adevărat ai Uniunii Europene, liberalizarea vizelor de
la 28 aprilie, 2014 etc.). Răspunsurile au demonstrat o prestaţie bună a studenţilor.
17 mai 2014
La masa rotundă „Evoluţia şi perspectivele asocierii Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană”, moderatori: Victoria Ţarălungă, dr. în drept, Elena Botnari,
dr. în drept - au participat cadre didactice, studenţii de la Facultatea Drept şi
Ştiinţe Sociale, bibliotecari. Tematica comunicărilor a inclus: Uniunea Europeană
- un parteneriat economic şi politic unic - Matiescu Laurenţia (DR 11Z); Relațiile
Republica Moldova – Uniunea Europeană: evoluții, dificultăți, realizări - Moldovan
Marina (DR 11Z); Parteneriatul Estic: între oportunităţi şi realităţi - Ţurcan Ion (DR
11Z); Parteneriatul de Mobilitate dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
promovarea unui cadru eficient pentru mobilitate legală - Cebotari Nicolae (DR
11Z); Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană: o victorie a Repub-licii
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Moldova - Grădinaru Eugen (DR 11Z);
Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană: realizări,
particularități, perspective - Ciprian
Vidraşcu (DR 12Z). Valentina Topalo,
coordonator Centrul de Informare al
Uniunii Europene, a prezentat expoziţia
în Power Point ,,Documente valoroase
despre construcţia Uniunii Europene în
Colecţia Centrului de Informare al Uniunii
Europeane. Tuturor vorbitorilor le-au fost înmînate Certificate de participare.
26 mai 2014
Biblioteca a primit donaţii importante de carte din colecţia particulară
a Dlui Dimitriu Ioan Călin, specialist în
calculatoare din Bucureşti, România.
Donaţia a fost oferită de fiica, Irina
Dimitriu, care a manifestat dorinţa ca
aceste cărţi să constituie un fond ce
ar purta numele tatălui său. Colecţia
include 396 de documente în limbile
română, engleză şi franceză. Tematica
publicaţiilor este variată, dar predomină
literatura română şi universală.
Domnul Mircea Druc, ex-primministrul Republicii Moldova în perioada
1990 -1991, a donat Bibliotecii, prin
intermediul Fundaţiei „Regina Elena”,
un lot de carte din colecţia personală
şi a transmis toată afecţiunea sa pentru
studenţii care vor deschide paginile „averii Dumnealui de o viaţă. Colecţia Mircea
Druc cuprinde 285 documente din domeniile filosofie, stiinţe sociale, politică,
economie, limbă, literatură, istorie şi publicaţiile periodice în limbile română,
engleză, franceză, latină, spaniolă. Colecţiile vor fi localizate în sala de împrumut nr.
1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică. Bibliotecarii, studenţii şi profesorii exprimă
sincere mulţumiri pentru aceste valoroase cadouri.
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Echipa managerială de la Biblioteca Ştiinţifică USARB a susţinut atestarea, confirmînd categoria de calificare
superioară. Universitarii bălţeni mulţumesc respectuos tuturor membrilor Comisiei Republicane de Atestare pentru înalta
apreciere şi susţinere profesională.
6 iunie 2014
Biblioteca Ştiinţifică a USARB inaugurează o nouă colecţie „Dr. Leonid
Gheorghian”. Născut în comuna Pravila,
raionul Soroca, Domnul dr. - medic Leonid
Gheorghian, domiciliat în Germania, a
donat Bibliotecii un număr de 251 de
cărţi din domeniul filosofiei, istoriei,
lireraturii române. Bibliotecarii, studenţii
şi profesorii exprimă sincere mulţumiri
pentru acest cadou, care se va numi Colectia „Leonid Gheorghian” şi va fi localizată în sala de împrumut nr. 1 Documen- te
Ştiinţifice şi Beletristică.
11 iunie 2014
În incinta Bibliotecii a avut loc
lansarea cărţilor: Anatol Petrencu „Un
scurt popas necesar drumului”, Chişinău
2014 (Tipografia „Balacron”); „Teroarea
stalinistă în Basarabia”, Chişinău, 2014;
„ProMemoria”, Vol. IV, nr. 5-6, revista
Institutului de Istorie Socială, Chişinău
2013. Revistă conţine articole ale profesorilor universitari, prezentate în cadrul
Conferinţei Ştiinţifice „Oraşul Bălţi şi
regiunile învecinate în retrospectivele
istoriei”, 14 noiembrie 2012 (dr. Teo-Teodor Marşalcovschi, dr. Lidia Pădureac,
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