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Abstract: Abstract: In 2012 the University Library's employees, (about 77% from them 
are holders of the ranks) organized 3 conferences, 4 workshops for school, high schools
colleges   llliiibbbrrraaarrriiiaaannnsss   fffooorrr   111���   dddiiissstttrrriiiccctttsss   fffrrrooommm      ���ooorrrttthhh   ooofff   ���ooollldddooovvvaaa   aaannnddd      aaannnddd   mmmuuunnn���      ������lll���iii,,,   111111   ssseee���
minars and public lectures, have partcipate to 40 professional meetings with 102 com�
munications, published 5� works (including 27 electronic and 14 promotional mate�
rials), 104 articles promoting the proper image, creativity and resourcefulness of most 
loyal employees�

Rezultatele activităţii ştiinţifice ale bibliotecarilor au fost valorificate prin di-
versificarea serviciilor info-bibliotecare, relevanţa şi prestarea lor rapidă, prezenta-
rea şi promovarea experienței la reuniunile profesionale de nivel local/ naţional/ 
internațional, prin intermediul lucrărilor publicate, articolelor în revistele de spe-
cialitate, studiilor, postărilor  pe Internet: Open Library, Slideshare, Calameo, Issuu 
etc.

Cercetările ştiinţifice şi bibliografice ale personalului Bibliotecii au fost apre-
ciate la Concursul naţional Cele mai reuşite lucr�ri în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiinţelor inform�ri, ediţia 2012 - Premiul Mare pentru 5 lucrări din colecția A�R��
20 de ani; 6 premii pentru 12 lucrări; Valentina Topalo, şef CD ONU, CIUE - Medalia
„Mihai Eminescu” cu prilejul Zilei Mondiale a Pedagogului şi Cel mai eficient Co�
ordonator al Centrului de Informare European� 2012; Elena Harconiţa, director, Silvia 
Ciobanu şef serviciu �arketing� Activitate editorial� – Diploma de Onoare a Ministe-
rului Culturii;  „Cel mai bun Bibliotecar al anului” - Natalia Culicov, şef serviciu Re-
ferinţe Bibliografice. Scrisoare de mulţumire colaboratorilor Bibliotecii din partea 
Administrației şi colectivului de profesori ai Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” 
din Bălți pentru cooperare şi promovarea susținută a valorilor umane.

CZU 02(478Bălţi)
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77 la sută din angajații Bibliotecii sînt deţinători ai gradelor de calificare. În 
anul 2012 ei au organizat 3 conferinţe, 4 ateliere profesionale pentru bibliotecarii 
şcolari, din colegii, licee din 16 raioane de Nord şi mun. Bălți, 11 seminare şi lecţii 
publice, au partcipat la 40 de întruniri profesionale cu 102 comunicări, au publicat 
56 (inclusiv 27 electronice, 14 materiale promoţionale) de lucrări şi 104 articole, 
promovînd buna imagine, creativitatea şi inventivitatea celor mai fideli angajaţi. 

Biblioteca a participat cu diverse suporturi informaționale, expoziții te-
matice tradiționale şi on-line, prezentări bibliografice la conferințele şi colocviile 
desfăşurate în cadrul Universității.
 Un proiect de succes este editarea revistei electronice a bibliotecilor uni-
versitare din R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md http://libruniv.usb.md/
bibliouniv_rev/buniv.html., în colegiul de redacţie fiind: E. Harconița, L. Mihaluţa, I. 
Afatin, E. Stratan, V. Topalo, S. Ciobanu, T. Prian, S. Şişcanu. 

Activitatea editorială a inserat apariţia a 2 monografii, Materialele Colloquia 
Professorum „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică” (ed. a 3-a), conferința Cer-
cetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice, 4 lucrări în colecţiile 
Bibliographia Universitas, Personalităţi universitare bălţene - Contribuţii ştiinţifice 
ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Gheorghe Popa: �iobibliogra�
fie, 3 ghiduri inclusiv ghidul practic Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliogra�
fice şi citarea resurselor de informare, revista Bibliotecii Confluenţe �ibliologice�

Bibliotecarii universitari şi-au adus contribuția în elaborarea lucrării edi-
tate de ABRM Asociaţia �ibliotecarilor din Republica �oldova în timp, 1991-2011 (E. 
Harconița), au activat în colegiul de redacție a revistelor BiblioScientia (E. Harconița) 
(fondator: Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”) Bibliouniversitas@ABRM.md: rev. biblio-
tecilor universitare din Republica Moldova, InfoStand biblioteconomic: Bul. de in-
formare al Comisiei ABRM „Standardizarea activităţii de bibliotecă (L. Mihaluța), au 
publicat în reviste internaționale distincte, precum este Revista Română de Biblio-
teconomie şi ştiinţa Informării (E. Harconița), înregistrată în Bazele de date EBSCO 
etc.

Amplificarea dialogului virtual cu utilizatorii, sporirea accesului deschis la 
colecţii şi produse bibliotecare, la cunoaştere şi oferte ştiinţifico – educaţionale a 
continuat prin 21 de puncte de acces la conexiunea globală: Site-ul Bibliotecii, 3 
conexiuni în biblioteci deschise, 9 conexiuni - rețele sociale, 7 bloguri, 1 wiki. 66 de 
lucrări instituţionale şi de autor ale cercetătorilor �ni�ersită�ii şi ale �iblio��ni�ersită�ii şi ale �iblio�
tecii au fost înregistrate în �iblioteca deschisă Open Library (32), în cele mai 
mari platforme interna�ionale din lume Calameo (24), Issuu (10). 

În contextul armonizării feedbackului cu utilizatorii şi nonutilizatorii a de-feedbackului cu utilizatorii şi nonutilizatorii a de- a de-
marat Proiectul Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator, fiind create 
6 bloguri ale sălilor de lectură nr. 1-4, oficiilor: Documente Muzicale, Documente 
în limbi străine, blogul Filialei Biblioteci de Învățămînt din Nord BIN, în care au fost 
postate deja 144 de informații / 6 700 vizualizări.
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Oferta ştiin�ifică pentru comunitatea uni�ersitară dar şi pentru utiliza�
torii din Zona de nord a sporit prin inaugurarea în �ibliotecă a Sălii de lectură 
virtuale a Bibliotecii electronice a tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de 
Stat din Rusia, 760 000 de teze de doctor şi autoreferate (10 posturi licenția-
te). Pînă în prezent au fost accesate circa 2 000 documente, pagini �izualizate 
– 15 800, pagini imprimate – 10 200.

Prin Consorţiul REM a fost oferit accesul la 44 baze de date, 8 din ele fiind noi 
resurse ştiințifice on-line: Integrum, Gale, Sage Research Methods Online, Roy�
al Society Journals and Archi�e etc. La cele 11 baze de date EBSCO s-au adăugat 
încă 2: e�ook Collection si e�ook Academic Collection (cu textul integral al carţilor 
electronice). 

Managementul informatizării a evoluat cu noi inovații: lucr�ri de creare, in-
stalare a Repozitoriului Instituțional (pe platforma DSpace), elaborarea unui nou 
program electronic de evidență Statistica �ŞU, care va înregistra şi împrumutul elec�
tronic.

Cercetarea universitară a fost susţinută prin informarea sistematică asupra 
noilor achiziţii în cadrul Zilelor Informării, cu utilizarea elementelor de Bibliotecă 
2.0 ( e-mail-uri personale, PW, blogului şi RS). Expoziţia Achiziţii noi, expusă pe site, 
blog, Calameo, Issuu (cu adnotări, cuvinte-cheie şi coperte scanate) a fost actuali-
zată de 4 ori / 200 tit. Au fost elaborate 6 (66) fascicole ale e-Buletinului bibliografic 
informativ Achiziţii noi în colecţia �ibliotecii 4 947 tit. 

În spaţiul expoziţional al Serviciului de Documentare Informare Bibliografi-
că au funcţionat 6 expoziţii informative la care s-au expus 3 450 doc., realizate 94 
de prezentări bibliografice a 1 560  documente. 

În subdiviziuni (săli de lectură, săli de împrumut) a fost inaugurată Ziua 
Inform�rii bibliografice pe domenii de profil (economie, drept, pedagogie, ecolo-
gie, muzică  etc.) cu un program complex de acțiuni: prezentarea noilor achiziții, 
facilitățile site-ului, blogurilor, derularea în Power Point a expozițiilor tematice on-
line, noi baze de date, difuzarea flyerelor, comunicatelor de presă etc. 

Au fost realizate activităţi de promovare a cărţii prin Centrele şi Cluburile Biblio-
tecii: Clubul Cărţii, Clubul ONU NORD, Punctul de Informare NATO, Centrul Educaţie 
Civică Europeană, AUF, CIUE, Salonul Muzical, Clubul BiblioSpiritus: 347 de expozii 
tradiţionale şi 27 on-line; 6 lansări de carte, 11 seminare, lecţii publice, reviste orale 
şi ateliere informative, concurs de desen etc. 

1 106 764 de documente tradiţionale şi electronice, copii imprimate au îm-
prumutat cei 10 271 de utilizatori înscrişi, care au intrat în Bibliotecă de 408 060 ori.

Creşterea numărului de vizitatori şi de imagine a Bibliotecii a avut loc prin 
diversificarea serviciilor electronice pe web, modificarea paginilor, link-urilor. Au 
fost introduse 670 de postări noi, serviciile: Fişa DSI, Pagina Cercet�torului, Dona�
torii �ibliotecii, Abonamentele la publica�ii periodice, Pagina Cursului �azele Culturii 
informa�iei, Valori bibliofile în colec�ia �ibliotecii, 5 451 de redactări. 386 540 pagini  
accesate de   2 135 166  ori au fost înregistrate în acest an de contorul AWstats� 
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Îmbogăţirea conţinutului Bibliotecii Digitale cu circa 100 de înregistrări bib-
liografice în format PDF (total – 400 lucrări) au sporit posibilităţile de lectură a 
full-textelor integrale ale cursurilor, indicaţiilor metodice, curricumulurilor şi altor 
materiale instructiv – formative pentru membrii comunităţii universitare. Oferta 
serviciilor electronice a fost completată prin adăugarea pe pagina web a conţinu-
turilor revistelor Glotodidactica, NRF - �oua Revist� Filologic�, precum şi a sumare-
lor curente de Art� şi Educaţie Artistic�, Fizic� şi Tehnic�, Limbaj şi Context, Revista 
Tehnocopia, Confluenţe �ibliologice�

În vederea diseminării selective a informaţiilor (DSI) pentru un dialog rele-
vant dintre cercetători şi bibliotecari pe PW a Bibliotecii a fost plasată Fişa DSI. Pe 
această cale au fost transmise 2 010 de informaţii şi 1 700 de pagini selectate din 
baze de date, care au acoperit circa 90 de teme, printre care: Adaptare şcolar�, Po�şcolar�, Po�colar�, Po�
luarea sonor� asupra organismelor vii, Fortificarea s�n�t�ţii prin suprimarea stresului 
profesional, Impactul stilului de comunicare asupra activit�ţii profesionale juridice, 
Psihologie clinic�, Using Literary Tales in the classroom, Aspecte pragmatice ale scuzei 
şi mulţumirii în limba român�, Aspecte sociale ale procesului de legiferare, Efectul nu�, Aspecte sociale ale procesului de legiferare, Efectul nu� Aspecte sociale ale procesului de legiferare, Efectul nu�Aspecte sociale ale procesului de legiferare, Efectul nu�
lit�ţii actelor juridice civile, �arketingul resurselor umane, История становления и 
эволюции русского романа�

În regim SDC (Servirea diferenţiată a Conducerii), managerii superiori ai Uni-
versităţii au beneficiat de 4 liste bibliografice cu 84 titluri de documente noi desti-
nate organizării şi desfăşurării procesului didactic şi educaţional în şcoala superi-
oară. Au fost elaborate 14 bibliografii tematice selective pentru profesori, necesare 
pentru soluţionarea diverselor probleme didactice (informaţie despre literatura 
din colecţia bibliotecii); 3 bibliografii personale despre publicaţiile profesorilor. 

A fost inaugurată expoziţia „Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale 
bibliotecarilor (iniţiată în 2010), ediţia 2012” la care au fost expuse peste 90 de 
documente editate în anul 2011: monografii, materialele conferinţelor ştiinţifice, 
dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri, anuare, articole ştiinţifice, publicaţii 
periodice semnate de profesori şi colaboratorii USB. Prin această expoziţie au fost 
promovate rezultatele activităţii de cercetare, creativitatea şi inovarea universitari-
lor. Lucrările au contribuit la completarea Colecţiei speciale Depozit Legal Universi�
taria în vederea asigurării continuităţii tezaurului universitar documentar.

Activitatea de informare bibliografică a înclus 6 şedințe ale Catedrelor: Fi�
nanţe şi contabilitate, Economie şi management, Ştiinţe ale �aturii şi agroecologie, 
Informatic� aplicat� şi tehnologii informaţionale, Psihologie şi asistenţ� social�, Ca�
tedra de Arte si Educaţie Artistica, la care au fost prezentate 10 reviste bibliografice 
informative cu 430 documente noi. Programul şedințelor a cuprins: prezentarea 
noilor informaţii de pe site-ul Bibliotecii, programe aplicative locale, baze de date 
EBSCO, REM, Integrum, Gale, AUF, EUBookshop, Colecţia de Teze de doctor ale       
Bibliotecii de Stat a Rusiei, resurse electronice educaţionale în sprijinul cercetării, 
prezentarea blogurilor sălilor de profil. 
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În cadrul Lunarului Licenţiatului / Masterandului/ Doctorandului au fost ofe-
rite 194 de consultaţii în vederea prezent�rii  bibliografiei şi a cit�rilor din alte opere 
la lucr�ri ştiinţifice; a fost elaborat şi difuzat la catedre e-ghidul practic orientat spre 
munca de cercetare ştiinţifică Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cerce�
tare� Pe site a fost creată pagina Cercet�torului în care a fost expus ghidul practic şi 
tutorialul Reguli pentru prezentarea referintelor bibliografice si citarea resurselor de 
informare în baza noului standard din 2012 (alcăt. Ana Nagherneac, red.-resp. Elena 
Harconiţa)�

În acelaşi context de formare a culturii informaţiei utilizatorilor, 10 bibliote�
cari�lectori asistenţi universitari au promovat 558 de ore ale modulului �azele Cultu�
rii Informaţiei pentru studenţii din anul I de la toate Facultăţile, studii cu frecvenţă 
la zi şi cu frecvenţă redusă/elevii Liceului/Colegiului „I. Creangă”, (conform planu-
rilor de studii 12 ore de contact direct, inclusiv 2 ore pentru evaluarea finală (co-
locviu) celor 28 de grupe academice – învăţămînt cu frecvenţă la zi şi 6 ore pentru 
29 grupe – învăţămînt cu frecvenţă redusă). Pentru continuitate au fost elaborate 
ghiduri şi tutoriale plasate pe PW, rubrica Cultura Informa�iei. Eficiența orelor a fost 
asigurată nu numai prin orarul afişat la Facultate, în Bibliotecă, dar şi prin plasarea 
nemijlocită a orarului pe PW.

Imaginea Bibliotecii creată în timp prin valorile deţinute, serviciile, produse-
le, spaţiile, comunicarea, seriozitatea şi comportamentul angajaţilor au atras pro-
iecte de investiţii internaţionale, ce au potenţat fluxul informaţional tradiţional şi 
electronic: Biblioteca Electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei, 
Colecţia Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi; CD 
a ONU; Centre de Informare: NATO, a Uniunii Europene; Colecţiile Băncii Mondiale, 
Institutului Cultural Român, Institutului Goethe, AGEPI, Galaţi, AUF. 

În anul 2012 colecţiile Bibliotecii au crescut cu circa 10 000 documente noi 
în valoare de  peste 500 000 lei, achiziţionate contra plată au fost doar 628 cărţi, 
în valoare 68 768,80 lei, abonate 266 titluri de publicaţii periodice în valoare de 
207 716,16 lei.

Donaţiile de cărţi şi publicaţii periodice, documentele electronice  au con-
stituit 6 975 exemplare în valoare de  368 232, 22 mii lei, mai bine de 94% din toate 
achiziţiile. Cei mai importanţi donatori ai anului sînt: Filiala din Cluj a  Bibliote-
cii Academiei Române,  Biblioteca AGEPI, Biblioteca Universitară „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Universitatea de Arte  „George Enescu" Iaşi, Institutul de Filologie al AŞM, 
Institutul Confucius din cadrul ULIM, Institutul Cultural Român, Dr Valeriu CABAC 
din Proiectul European WETEN, Agenţia Universitară de Francofonie, Asociaţia Ti-
nerilor Români din Afara Graniţelor din Iaşi, Asociaţia Promo-Lex, Fondul Umanitar 
Interstatal de colaborare a ţărilor CSI,  Academicianul Ion DEDIU.

   La 01.12.2012 colecţia totală a Bibliotecii număra 1 023 311 ex. în 285 414 
în 57 de limbi, în valoare de 9 316 127,73 lei. Pentru achiziţiile din anul gestionar 
s-au cheltuit 692 416 lei, 59 %  fiind valoarea donaţiilor. 
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PROIECTE DE INVESTIŢII  ÎN DER�LARE  
(este indicat venitul doar pe anul 2012)

 
1. CENTRUL DE DOCUMENTARE AL ONU: 99 ex. / 63 tit. – 3 935,00 / 247 

EURO
2. AUF: 94 ex. / 64 tit. – 3 831,00 / 240 EURO
3. EUI: 87 EX. / 85 TIT. – 2 934,00 /184 EURO
4. Colecţia Institutului Goethe - 45 ex. / 9 tit. – 773,00 / 48 EURO
5. Colecția profesorul Ioan NICORICI: 3 ex. / 3 tit. – 263,00 / 17 EURO
6. Institutul Cultural Român – 52 ex. / 64 tit. – 3 831,00 / 240 EURO
7. Colecţia WILHELMI – 74 ex./ 69 tit. – 9 742,73  / 612 EURO
8. Colecţia JDP  96 VOL / 32 TIT. – 10 161,00 / 638 EURO
9. Colecţia BĂNCII MONDIALE – 5 EX. / 3 tit. – 90,00 / 6 EURO

Mijloacele financiare estimate în valoarea publicaţiilor primite 
este de 35 560,73 lei ori 2 233 Euro.

   
Participare la proiecte în alte instituţii 

Denumirea proiectului Nume, prenume 
cercetător Instituția

1
Sistemul Informaţional 
Integrat al Bibliotecilor din 
Moldova (SIBIMOL)

E. Harconiţa, 
I. Afatin, L. Mihaluţa

Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova

2 Memoria  Moldovei – 
Biblioteca Digitală �oldavica

E. Harconiţa, 
L. Mihaluța,  

E. Stratan

Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova

3
Consorţiul REM - Resurse 
electronice pentru Moldova - 
EBSCO Publishing

E. Harconița,
I. Afatin, V. Topalo

Biblioteca Ştiinţifică a 
Academiei de Studii 

Economice

4

Proiectul  Building Strong 
Library Association 
(Construind Asociații 
Puternice de Bibliotecari), 
Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova în 
parteneriat cu Federaţia 
Internaţională a Asociaţiilor  
Bibliotecarilor (IFLA) şi 
cu suportul Programului 
Novateca

L. Mihaluţa ABRM, IFLA
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Manifestări ştiinţifice organizate de �ibliotecă (sau la organizarea cărora 
a participat �iblioteca); 18 manifestări, 900 de participanţi

Denumirea manifestării

Nivel 
internațional,

naţional, 
instituțional

Data 
desfăşurării

Numărul de 
participanţi/
comunicări/
intervenţii

1

CERCETĂRI BIBLIOTECONOMICE 
ÎN ANUL 2011: CONSTATĂRI 
CALIMETRICE, CO�FERI�ŢA 
ŞTII�ŢIFICĂ A�UALĂ, �ŞU

Instituțional
08-10 

februarie 
2012

55/46

2

Conferinţa „Ecumenismul 
creştin astăzi cu o privire 
specială asupra relaţiilor între 
catolicism şi ortodoxie” (în limba 
francez�), susţinută de teologul, 
bizantinologul şi jurnalistul 
francez Michel Kubler, Institutul 
Cultural Român „Mihai 
Eminescu”, Agenţia Universitară 
pentru Francofonie, Programul 
de Studii Avansate „Alexandru S. 
Sturdza” 

Internațional
15 martie 

2012
64

3

Lecție deschisă dedicată 
aniversării a 20-a de la aderarea 
Republicii Moldova la ONU, CD 
ONU din Bălți, BŞU

Instituțional 15 martie 
2012 55

4

Lecţie publică „Pericolul 
pesticidelor sovietice 
depozitate în Moldova". Loc. Col. 
Mariana Grama, BŞU

Instituțional 5 aprilie 
2012 62

5

Conferinţa susţinută de filosoful, 
scriitorul şi traducătorul român 
Sorin Lavric: „�ae Ionescu, 
delicventul ideologic”, �ŞU�

Naţional 6 aprilie 
2012 35
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Sesiune de informare 
cu genericul „Sănătatea 
Reproductivă “ în cadrul 
Campaniei „Pro-Sănătate” 
desfăşurat cu grupul din reţeua 
„Y-Peer Moldova –Educatori de 
la Egal la Egal “ (15 martie -15 
mai 2012) CD ONU / Centrul de 
Informare al Uniunii Europene, 
BŞU. 

Național 11 aprilie 
2012 30

7

Bibliotecile Astăzi! Inspiră, 
Surprind şi dau Putere: 23 
aprilie Ziua Bibliotecarului în R. 
Moldova, Clubul Bibliospiritus, 
BŞU 

Instituțional 23 aprilie 
2012 53/6

8

Seminarul „Iniţiativa Datelor 
Deschise şi Noua politică 
privind Accesul la Informaţie”. 
Oficiul Băncii Mondiale în 
Moldova.

Național 26 aprilie 
2012 64

9

Conferinţa studenţilor  de la  
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 
şi Agroecologie. loc. col. Olga 
Scripovscaia, Comandant al  
Centrului Militar teritorial Bălţi 
a prezentat  o comunicare  
„Problemele ecologice în vizorul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite", 
SL nr.3 Ştiinţe psihopedagogice, 
naturii, reale. Arte, BŞU

Instituțional 3 mai 2012 63

10

Seminarul ştiinţific „In 
memoriam Alexandru 
Abramciuc”, Catedra de 
Ştiinţe Fizice şi Inginereşti, 
coordonator dr. hab., prof. univ, 
Pavel Topală, decan al Facultăţiii 
de Ştiinţe Reale, BŞU

Instituțional 12 mai 2012 66
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Atelierul profesional Aplicarea 
Standardului „Indicatori de 
performanţă pentru biblioteci” - 
ISO 11620:2012 şi eficientizarea 
bibliotecii de învăţămînt, Filiala 
BIN, Bălți

Naţional 16 mai 2012 45/14

12

Întîlnirea membrilor Filialei 
BIN cu Dna Fiona Bradley, 
coordonatoarea Programului 
Building Strong Library 
Association din cadrul 
Federaţiei Internaţionale a 
Asociaţiilor Bibliotecare IFLA, 
Filiala BIN, Bălți

Internaţional
18 

septembrie 
2012

26

13

Training-ul „Bibliotecarii din 
învăţămîntul preuniversitar în 
conexiune globală", Filiala BIN, 
Bălți.

Naţional 9 octombrie 
2012 35/4

14

Colloquia professorum
„Tradiţie şi inovare în 
cercetarea ştiinţifică". Ediţia 
a 3-a, Conferinţa Ştiinţifică: 
BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: 
SPAŢII REALE ŞI VIRTUALE, USB, 
BŞU

Instituțional
11-12 

octombrie 
2012

55/18

15
Prelegerea publică „Bazele 
ecologiei moderne”, acad. prof. 
univ. Ion I. DEDIU, USB, BŞU

Instituțional 6 noiembrie 
2012 62

16

Conferinţa de diseminare a 
lucrărilor Congresului al VII-lea 
al Bibliotecarilor din RM cu 
genericul „Bibliotecile acum! Te 
inspiră, surprind, mobilizează!” 
6 decembrie 2012, Filiala BIN, 
Bălți.

Naţional 6 decembrie
2012 35
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Atelierul profesional Reguli 
pentru prezentarea referinţelor 
bibliografice şi citarea resurselor 
de informare, 6 decembrie 2012 
Filiala BIN, Bălți.

Naţional 6 decembrie
2012 35

18

Lecţie publică: „Problemele de 
Gen în contextul Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului” - 
Ziua Drepturilor Omului, BŞU.

Instituțional
10 

decembrie
2012

60

 PERSONAL

Numărul total al angajaţilor  Bibliotecii – 56; din ei bibliotecari - 53; 
din ei cu grad de calificare - 43 / 77%

 ► gradul superior  -  13 / 23%
 ► gradul întîi – 10 / 18%
 ► gradul doi – 20 / 36%
 ► fără grad: 13 / 23%

Structura personalului după criteriul vîrstei:
a. până la 30 de ani – 4 / 7 %
b.  31-45 de ani – 25 / 45%
c.  46-60 de ani – 22 / 39%
d.  de la 60 de ani în sus – 5 /9 %

Membri / redactori / secretari ştiinţifici ai colegiilor de redacţie ale revistelor 
ştiinţifice (numele, funcţia, revista):

1. Confluenţe bibliologice : rev. de biblioteconomie şi ştiinţele inform. a Bibl. 
Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” [on-line] / dir. publ. : Elena Harconiţa ; cole-
giul de red. : L. Mihaluţa, V. Topalo, E. Stratan, S. Ciobanu, A. Rău, S. Ghinculov, 
R. Moţoc, M. Şleahtiţchi, N. Enciu ; lector : G. Mostovic.

2. Bibliouniversitas@ABRM.md : rev. bibliotecilor universitare din Republica 
Moldova [on-line] / Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţi-
unea „Biblioteci Universitare” ; colegiul de red. : E. Harconiţa, L. Karnaeva, L. 
Costin, Dr. S. Ghinculov, E. Zasmenco, R. Avasiloaie, Z. Sochircă, Z. Stratan, L. 
Mihaluţa, I. Afatin, E. Stratan, V. Topalo ; design/tehnored./machet. : S. Cioba-
nu, T. Prian, S. Şişcanu.
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3. Elena Harconiţa – BiblioScientia : rev. şt.-practică [on-line] / fondator : Bibl. 
Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Şt. a Moldovei ; dir. publ. : A. Hanganu; 
colegiul de red. : L. Kulikovski, C. Slutu-Grama, N. Ţurcan,..., E. Harconiţa [et 
al.]. – Ch., 2012 –. – Ed. anuală. 

             Nr 7-8. – 113 p. – http://ru.calameo.com/read/001676830ca97a241da7e
4. L. Mihaluţa – InfoStand biblioteconomic : Bul. de informare al Comisiei 

ABRM „Standardizarea activităţii de bibl."/ Bibl. Republicană Şt. Agricolă. – 
Ch., 2012. – Nr. 1. – Periodicitate necunoscută.

 COOPERARE DE NIVEL NAŢIONAL 
               

1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
- Contribuţii în organizarea Congresului al VII-lea al bibliotecarilor din R. 

Moldova.  
- Contribuția lui E. Harconița, L. Mihaluţa, E. Stratan la editarea lucrării Aso-

ciaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / ABRM 
; aut.-alcăt.: Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobeţchi ; au contribuit: 
Elena Harconiţa, Natalia Cheradi, Lilia Tcaci ; red. şt.: Ludmila Corghenci. 
– Ch., 2012. – 68 p.

- Publicaţii în comun, elaborare sinteze, implicații în organizarea de reu-
niuni profesionale, membri ai Biroului, comisiilor şi secțiunilor ABRM, 
activități metodice şi de instruire în cadrul Filialei BIN (preşedinte E. Har-
coniţa), Biblioteci din învățămînt - Nord ABRM.

2. Comitetul Tehnic nr. 1 Biblioteconomie. Informare şi Documentare:
- Împlicații în editarea Buletinului de informare al Comisiei ABRM „Stan-

dardizarea activităţii de biblioteca"  Info-Stand.
3. Ministerul Culturii şi Turismului din RM.
4. Consiliul Biblioteconomic Național, Consiliul director al bibliotecilor din 

învăţământul superior şi mediu de specialitate: Manifestări ştiinţifice, 
elaborarea strategiilor naţionale de dezvoltare a sistemului bibliotecar. 

5. Ministerul Educației al RM, Direcţiile de Învăţământ Tineret şi Sport din 
raioanele de Nord ale R. Moldova: 

- Activități metodice de Centru Biblioteconomic pentru bibliotecile şcola-
re din 16 raioane de Nord şi mun. Bălți;

- Colectarea/prezentarea datelor statistice în colaborare cu specialiştii res-
ponsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcțiile de Învățămînt;



- Elaborarea Raportului Statistic centralizator al �ibliotecilor Şcolare pe anul 
2011; 

- Organizarea în cadrul Filialei BIN a 4 acțiuni de formare profesională con-
tinuă în comun cu Ministerul Educației, DGITS:
–– Atelierul profesional Aplicarea Standardului „Indicatori de perfor-

manţă pentru biblioteci” - ISO 11620:2012 şi eficientizarea bibliotecii 
de învăţămînt, Filiala BIN, Bălți, 16 mai. 
–– Training-ul �ibliotecarii din înv�ţ�mîntul preuniversitar în conexiune 

global�, 9 octombrie, Filiala BIN, Bălți.  
–– Întîlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu Fiona Bra-

dley coordonator Program BSLA şi Winnie Vitzansky, trainer IFLA, 18 
septembrie. 
–– Conferinţa de diseminare a lucrărilor Congresului al VII-lea al Biblio-

tecarilor din RM cu genericul „Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, 
mobilizează!” şi Atelierul profesional Reguli pentru prezentarea refe�
rinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare, 6 decembrie 
2012, Filiala BIN, Bălți.

 COLA�ORARE INTERNAŢIONALĂ

- Acordul de colaborare cu Biblioteca de Stat a Rusiei, privind Inaugurarea 
Sălii de Lectură Virtuale a Tezelor de doctor a  Bibliotecii de Stat a Rusiei 

- Participare în Proiectul Building Strong Library Association (Construind 
Asociații Puternice de Bibliotecari), Asociaţia Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor 
Biblio-tecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca

- Menținerea colaborării în cadrul Consorțiului eIFL.net – REM – EBSCO
- Întreţinerea relaţiilor de colaborare cu structurile internaţionale: CIUE, 

AUF, Biblioteca de Stat a Rusiei, PNUD, JDP – USA, Societatea de prietenie 
�oldova – Elveţia, Alianţa Francez�, �anca �ondial�, reprezentanţa din 
�oldova, Institutul Goethe – �ucureşti, Institutul Cultural Român, �ATO, 
Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri” din Galaţi, Consiliul 
Mondial al Românilor, Bibliotecile instituţiilor de învăţământ cu care co-
laborează  fondatorul
Activități/acțiuni/impact:
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- Schimb interbibliotecar naţional / internaţional 
- Donații, organizare expoziții
- Acces/utilizarea în comun a bazelor de date – Consorţiul REM-EBSCO
- Prin Consortiul REM a fost oferit accesul la 44 noi resurse ştiințifice on-

line (Integrum, Gale, Sage Research Methods Online, Royal Society Jour-
nals and Archive etc.). Deschiderea accesului la 2 baze de date EBSCO:  
e�ook Collection si e�ook Academic Collection (cu textul integral al carţilor 
electronice). 

- Acces la baze de date ale ONU, a Băncii Mondiale
- Colecția de publicații periodice JDP
- Seminarul  „Iniţiativa Datelor Deschise şi Noua politică privind Accesul 

la Informaţie”. Oficiul Băncii Mondiale în Moldova, 26 aprilie 2012.

În Anul 2012 bibliotecarii universitari au publicat 14 lucrări instituţionale şi 
de autori, 2 reviste, 32 resurse electronice, 36 materiale promoţionale, 130 de arti-
cole în culegeri, seriale şi resurse electronice. Bibliografia integrală este oglindită în 
„Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line" - http://tinread.usb.md:8888/tinread/
fulltext/bsu/spatii_reale.pdf
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