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Pagină îngrijită de Elena STRATAN

Abstract: In chronological order is presented a catalog of library activities and events 
that took place in the library during the period 02. 09. 2013-19. 12. 2013.

2 septembrie, 2013

La Bibliotecă Ştiinţifică USARB 
(hol, parter) a fost inaugurată expozi-
ţia de fotografie şi poezie „Limba 
Română este Patria Mea”: „Nichita 
Stănescu - 80 de ani de la naştere”, 
organizată de Institutul Cultural Ro-
mân „Mihai Eminescu” din Chişinău. 
Expoziţia de carte a inserat o bogată 
bibliografie din colecţiile Bibliotecii 
universitare: lucrări ale poetului, re-
ferinţe critice. Au participat: Excelen-
ţa Sa Domnul Mihail BACIU, Consulul 
general al României la Bălţi, dl Ra-
du Ciobotea, consilier diplomatic, 
Valentina Priţcan, prorector Relaţii 
internaţionale şi ştiinţă, scriitorii: 
Nicolae Leahu, decanul Facultăţii de 
Filologie, Anatol Moraru, lector, studenţii Facultăţii Filologie, elevii Liceului Teoretic 
„Ion Creangă”, cadre didactice, bibliotecari. Expoziţia a fost deschisă pînă la 30 
septembrie 2013.

7 octombrie, 2013 

În incinta sălii de lectură nr.4 Documente în Limbi Străine a avut loc 
lansarea „Dicţionarului de termeni economici” în 6 limbi (vol. I), elaborat prin 
Proiectul internaţional de cercetare ştiinţifică „Dicţionar poliglot de termeni„. 
La lansare au fost prezenţi: Oxana Chira, lector universitar, doctorand, dr. Victor 
Schiba, conferenţiar universitar, Ala Sainenco, conferenţiar universitar, doctor în 
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filologie, Irina Ciornaia, lector universitar, doctorand, Elena Harconiţa, directoarea 
Bibliotecii, Nicoleta Colesnic, masterand precum şi profesori şi studenţi de la 
Facultatea de Litere. Elena Harconiţa a venit cu un mesaj de salut, dar şi cu o invitaţie 
adresată studenţilor şi profesorilor de a participa activ la numeroasele activităţi în 
cadrul Zilelor Bibliotecii Ştiinţifice, prilejuite de cea de a 68 – a aniversare. Oxana 
Chira, în cadrul proiectului - revizor ştiinţific şi coordonare limbi (limba germană), 
a vorbit despre modul de conlucrare 
dintre toţi participanţii la proiect. Dr. 
Victor Schiba, referent ştiinţific în 
acest proiect, a subliniat importanţa 
şi necesitatea apariţiei unui astfel 
de dicţionar, punînd accentul pe 
numeroasele surse de referinţă cu 
care s-a lucrat, acestea fiind prezen-
te în cadrul expoziţiei organizate 
de bibliotecari „Repere ştiinţifice”                      
(45 documente). 

8 octombrie, 2013 

Sala de lectură Ştiinţe Socio-
umanistice şi economice a găzduit 
lansarea cărţilor: ION PELIVAN: 
Părinte al mişcării naţionale din 
Basarabia de Ion Constantin, Ion 
Negrei, Gheorghe Negru; Lipoveanul, 
un fenomen basareabean în Duma 
de Stat a Imperiului Rus de Andrei 
Grosu; Молдавский Великоросслий 
Бессарабский феномен в государ-
стевенной Думе Российской Импе-
рии de A. R. Grosu. Au participat auto-
rii lucrărilor: Ion Negrei, Gheorghe 
Negru, Andrei Grosu, Mircea Ciobanu, 
directorul editurii Ştiinţa, studenţi, 
cadre didactice de la Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe sociale, bibliotecari. 
Lansarea a fost moderată de Lidia 
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Pădureac, conf.univ., dr., catedra de Ştiinţe socioumane. Elena Harconiţa, di-
rectoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB a rostit un mesaj de salut, a vorbit despre 
instituirea învatamîntului istoric la Bălţi în anul 1945. Vorbitori: dr. Nicolae Cazacu, 
dr. Teo-Teodor Marşalcovschi, publicistul Iulius Popa, dr. Igor Cojocari. Biblioteca a 
primit o donaţie importantă din domeniul istoriei pentru care din partea cititorilor 
bălţeni aducem mulţumiri şi exprimăm recunoştinţă Domnului dr. Ion NEGREI. 

*** 
Sala de lectură Ştiinţe Filologice 

a fost neîncăpătoare pentru sutele de 
admiratori şi doritori de a se întîlni cu 
Alteţa Sa Regală, Principele Radu al 
României, aflat în vizită la Universitatea 
bălţeană. Într-o atmosferă cordială şi 
fastuoasă, Alteţa Sa Regală, Principele 
Radu al României a rostit un discurs 
şi a prezentat colecţia „Casa Regală” 
– Curtea Veche Publishing. Directoa-
rea editurii Curtea veche - Publi-
shing, Doamna Iren Arsene, a vorbit 
despre parteneriatul fructuos cu 
Curtea Regală în editatea cărţilor şi 
promovarea lecturii pentru românii 
din întreaga lume. Biblioteca a primit 
în dar un set de carte din renumita 
colecţie pentru care mulţumeşte cu 
gratitudine.

***
În cadrul Zilelor Bibliotecii 

Ştiinţifice USARB, într-un medalion 
aniversar au fost omagiaţi profesorii: 
Pavel Topalo, Doctor Habilitat în şti-
inţe tehnice, decan al Facultăţii Ştiinţe 
Reale, Economice şi ale Mediului, 
Eugen Plohotniuc, doctor în ştiinţe ma-
tematice şi fizice, conferenţiar uni-
versitr, Vasilii Şaragov, Doctor Habilitat 
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în chimie. Profesorii au povestit despre 
anii de copilărie, şcoală, studenţie şi 
munca de pedagog şi cercetător, în-
curajîndu-i pe tineri să muncească 
mai mult, să citească cît mai multe 
cărţi, să-şi consacre viaţa de student 
învăţăturii, cercetărilor nu numai în 
laboaratoarele, aulele universităţii, 
dar şi la Biblioteca Ştiinţifică. N-au 
lipsit momentele hazlii şi umoristice, 
împletite cu melancolia timpului copi-

lăriei, adolescenţei, studenţiei. Doamna Valentina Topalo a prezentat expoziţiile 
omagilale în Power Point: Profesorul şi Savantul Pavel Topală (omagiu la 55 de ani); 
Eugen Plohotniuc-doctor în ştiinţe fizice şi matematice (omagiu la 60 de ani); Vasilii 
Şaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în ştiinţe tehnice (omagiu la 65 de ani), fiind 
expuse documente care conturează evoluţia carierei profesionale ale omagiaţilor.

9 octombrie, 2013

Sala de lectură Ştiinţe Filologice a găzduit lansarea lucrării MANUSCRISE 
de DIMITRIE BALICA COMISUL de Teo 
Teodor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, 
Elena Harconiţa. Moderator: Gheorghe 
Popa, rectorul USARB. Cu discursuri şi 
mesaje de felicitare au venit: V. Jitaru, 
N. Leahu, L. Pădureac, I. Cojocaru, B. Su-
rugiu, A. Bantoş. Vorbitorii au remarcat 
valoarea istorică, lingvistică şi morală 
a lucrării, curajul asumat de grupul de 
cercetători pentru a transmite spiritul 
timpului de la mijlocul secolului al XIX, 
în tîrgul Bălţi din Basarabia ţaristă. Lucrarea se vrea un instrument de lucru pentru 
istorici, lingvişti şi are déjà o biografie după cum a menţionat Maria Abramciuc. 
Ana Bantoş, dr habilitat, profesor universitar a donat Bibliotecii revista Limba 
Română nr. 1-4, 5-6 2013 şi 2 volume de Ion Vatamanu, oferite de Elena Vatamanu-
Curecheru. 

C
B

33

BIBLIOMESAGER



10 octombrie, 2013 

În cadrul Zilelor Bibliotecii sala 
de lectură Ştiinţe Filologice a găzdu-
it două evenimente semnificative, 
lansarea cărţilor: Dicţionarul Enci-
clopedic Mihai Eminescu de Acade-
micianul Mihai CIMPOI; Cruciada Bal-
canică: Opera poetică a lui Valeriu 
MATEI; Valeriu Matei Pietre albe, pietre 
negre..., în lectura actorului Nicolae 
Jelescu (CD); CD-ul „Rămâi, iubirea 
mea, rămâi", cu versuri de Nicolae Da-
bija în interpretarea actorilor Ninela 
Caranfil şi Nicolae Jelescu; Ecaterina 
Chele Povestea vieţii mele: memorii / 
ed. îngrijită de Valeriu Matei; Varvara 
Buzilă, Covoare Basarabene. Directorul 
Institutului Cultural Român „Mihai 
Eminescu” din Chişinău, Valeriu Ma-
tei a inaugurat expoziţiile: „Vreme 
trece, vreme vine” - Eminescu în 
imagini, „Poemele Limbii Române”; 
„Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821) - un ierarh ortodox apărător al culturii şi 
limbii române” expuse în incinta Bibliotecii. Dr. Valeriu MATEI a donat Bibliotecii o 
colecţie impresionantă de 38 de cărţi şi DVD - uri, publicate la editura ICR, Fundaţia 
Academia Civică, Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul Internaţional de Studii 
asupra Comunismului, Poesis ş.a.

11 octombrie, 2013
 

S-a desfăşurat COLLOQUIA PRO-
FESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN 
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a 
IV-a, secţiunea Biblioteca universitară 
în contextul Societăţii Informaţionale 
şi a Cunoaşterii. Moderator: Elena 
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Harconiţa, directoarea Bibliotecii. Au participat 45 de bibliotecari, inclusiv 10 re-
prezentanţi din comunitatea profesională. Au fost susţinute 13 comunicări în cad-
rul a două secţiuni: Biblioteca universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice; 
Practici comunicaţionale în serviciile bibliotecare. Dr. Silvia Ghinculov, directoarea 
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat Diploma de Excelenţă Colectivului Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, 
activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie 
în realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă şi colaborare îndelungată cu 
Biblioteca Ştiinţifică ASEM. 

21 octombrie, 2013
 

Săptămîna Internaţională a 
Accesului Deschis, ediţia a VII-a, la 
Biblioteca Ştiinţifică USARB a luat 
start cu un Flash-Mob de transmitere 
a mesajului privind Mişcarea OA.  
Decanatele şi catedrele au beneficiat 
de informaţii prin e-mail şi materi-
ale promoţionale despre Programul 
Bibliotecii consacrat Săptămînii In-
ternaţionale a Accesului Deschis cu 
genericul „Accesul Deschis: Rede-
finirea impactului”. De pe panourile informative din campusul universitar stu-
denţii şi profesorii au luat act despre Săptămîna OA şi oportunităţile oferite de 
Biblioteca universitară, despre iniţierea Open Research Archive (ORA ) – USARB 
– Repozitoriul Instituţional. La orele de Cultură a Informaţiei, organizate în spaţiile 
Bibliotecii de către bibliotecari, studenţii au aflat despre importanta OA în formarea 
lor profesională şi cercetarea ştiinţifică.

23 octombrie, 2013
 

Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi Reprezentant Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) în Republica Moldova, Dejan Mincic, Reprezentant Adjunct al UNICEF 
Moldova, Antonio Poloşa, Şeful Misiunii OIM, Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie, Valeria Ieseanu, Coordonator programe, PNUD au întreprins, o vizită de 
lucru la Centrul de Documentare al ONU din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 
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Oficialii au avut o întrevedere cu Recto-
rul Gheorghe Popa, cu reprezentanţii 
Bibliotecii Ştiinţifice. Coordonatorul Re-
zident al ONU în R. Moldova a apreciat 
eforturile Bibliotecii în asigurarea şi 
consolidarea activităţii CD ONU, pe 
care îl consideră eficient. Domnia Sa 
a susţinut un discurs pentru studenţi, 
cadre didactice şi bibliotecari pri-
vind rolul tineretului în dezvoltarea 
ţării, urmat de discuţii, întrebări şi 
răspunsuri. Domnia Sa a donat o colecţie de documente, materiale promoţionale 
pentru Centrul de Documentare al ONU din Bălţi. 

24 octombrie, 2013
 

În Săptămîna Accesului Des-
chis: Redefinirea impactului, Elena 
Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a 
prezentat la şedinţa Senatului USARB 
informaţii despre Mişcarea Accesului 
Deschis, a demonstrat versiunea de-
mo a Repozitoriului Instituţional ORA 
(Open Research Archive) – USARB, a 
îndemnat profesorii să publice pe 
Calea verde – în RI şi Calea de Aur 
- revistele cu acces deschis, în primul rind, în Limbaj şi Context, Glotodidactica – 
reviste universitare bălţene, care deja sînt incluse în DOAJ. Utilizarea acestor două 
strategii va influenţa creşterea elementelor scientometrice ce caracterizează pro-
ducţia ştiinţifică a Republicii Moldova. 

7 noiembrie, 2013
 

Sala de lectură Ştiinţe Filologice a găzduit două lansări de carte a scriitorilor 
români: Gellu Dorian „Şaizeci de pahare la o masă” şi Vasile Iftime „Poeme din 
sărbătoarea Nebunului”. Cu un recital de poezie au venit scriitori din Botoşani, Cluj 
şi Bistriţa-Năsăud, care au dăruit Bibliotecii cărţile sale cu dedicaţii. Domnul Ioan 
Pintea, director de Bibliotecă, preot, poet a donat un set valoros de documente 
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din apariţiile editoriale ale Bibliotecii 
Judeţene „George Coşbuc”, Bistriţa-
Năsăud. O donaţie importantă de 
carte a venit din partea scriitorului Ion 
Pop, profesor la Universitatea din Cluj. 
Bibliotecarii şi cititorii mulţumesc 
mult donatorilor care au îmbogăţit co-
lecţiile noastre cu preţioase publicaţii 
româneşti.

13 noiembrie, 2013
 

A fost inaugurată expoziţia 
„OAMENI CUVIOŞI ŞI HARNICI...”, or-
ganizată de Dr. habilitat UTE SCHMIDT, 
Universitatea Liberă din Berlin, Aso-
ciaţia germanilor din Basarabia, Stut-
tgart şi Forumul Cultural German 
pentru Europa de Est, cu participa-
rea Ambasadei Republicii Federale 
Germania în Republica Moldova. 
Design şi montare: prof. Ulrich Baehr. 
Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice. Cuvinte de salut au 
rostit: Gheorghe Popa, rector al USARB, Matthias Meyer, ambasador al Republicii 
Federale Germania în RM; Dr. Ana Pomelnicova, catedra de Filologie Engleză şi 
Germană. Tatiana Şerbacova, lector superior la catedra de Filologie Engleză şi 
Germană a relatat despre cercetările sale la subiectul respectiv. Elena Harconiţa 
a prezentat o Catalogare a spiritului german în Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, demonstrînd sprijinul internaţional pe care îl are 
instituţia în vederea sporirii fluxului informaţional şi modernizarea serviciilor 
pentru utilizatori. Dr. habilitat Ute Schmidt a relatat despre concepţia expoziţiei şi 
a prezentat cartea BASARABIA. Coloniştii germani la Marea Neagră. 

25 noiembrie 2013

În cadrul şedinţei de dezvoltare profesională, Elena Harconiţa, 
directoarea Bibliotecii,  a informat despre participarea la Conferinţa 
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ştiinţifică internaţională „Bibliote-
ca Ştiinţifică – pilon spre edificarea 
societăţii cunoaşterii”, din 30 oc-
tombrie 2013, organizată în cadrul 
Salonului Internaţional de Carte 
Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a 
la Biblioteca Ştiinţifică Centrală 
„Andrei Lupan” a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Respectiva 
ediţie a Salonului a fost dedicată 
aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lîngă Comitetul 
Ştiinţific Moldovenesc şi a 60-a aniversare de la stabilirea ei ca Bibliotecă 
Ştiinţifică Centrală a AŞM. În cadrul conferinţei, Dna directoare a prezentat 
comunicarea Rolul inovaţional al bibliotecii universitare în mediul educaţional 
modern. Lina Mihăluţă, director-adjunct, a relatat despre participarea la 
Workshop-ul „Publicarea revistelor ştiinţifice în Accesul Deschis”, desfăşurat 
pe 25 octombrie la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Organizatori: 
ABRM, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană 
Tehnico-Ştiinţifică. Biblioteca Ştiinţifică USARB a intrat în posesia unui 
cadou/premiu oferit de către Asociaţia Bibliotecarilor din RM celor mai 
active biblioteci care s-au manifestat cu programe consistente consacrate 
Săptămînii Accesului Deschis (21-27 octombrie 2013). 

29 noiembrie 2013
 

Biblioteca Ştiinţifică USARB, 
Asociaţia Bibliotecarilor din RM, 
Secţiunea Biblioteci Universitare, 
Secţiunea Catalogare şi Indexare 
au organizat în spaţiile Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB, Atelierul pro-
fesional Fişiere de autoritate (nume 
şi subiecte) în sistem automatizat: 
realităţi şi tendinţe. Moderator: 
Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Au participat 30 de 
bibliotecari, inclusiv 16 reprezentanţi de la bibliotecile din ţară. Programul a 
inclus comunicările: Fişiere de autoritate pentru nume la Biblioteca Ştiinţifică 
USARB: autori persoane fizice: cadre didactice / bibliotecari; colectivităţi; 
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entităţi geografice” (L. MIHALUŢA); 
„Utilizarea tezaurului multilingv 
EuroVoc: experienţe ale Bibliotecii 
Ştiinţifice ASEM” (S. HABAŞESCU); 
„Indexarea pe subiecte. Indexa-
rea documentelor cu privire la 
unele obiecte geografice. Expe-
rienţe bălţene” (T. ACULOVA); 
„Elementele de formare continuă 

a bibliotecarilor la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” şi „Crearea vedetelor de subiect în Programul specializat de 
bibliotecă Q-Series. Experienţa UPS „ION CREANGĂ” (A. Negură). Participanţii 
au propus elaborarea unui Ghid de construire a Fişierelor de Autoritate 
(nume persoane fizice, colectivităţi, entităţi geografice) şi de subiecte în 
bibliotecile din Republica Moldova. 
 
11 decembrie 2013
 

S-a desfăşurat Atelierul pro-
fesional „Bibliotecile şcolare - inovaţie, 
inspiraţie, creativitate”. Organizatori: 
Ministerul Educaţiei al RM, Direcţia 
Învăţămînt, Tineret şi Sport, mun. Bălţi, 
Biblioteca Şcolii Primare „Spiridon 
Vangheli”, nr. 21, partener: Biblioteca 
Ştiinţifică USARB. Au participat: 
23 bibliotecari din instituţiile pre-
universitare municipale. Mesaje 
de salut au rostit: Tatiana Ciubotaru, specialist - coordonator, metodist, DITS, 
mun. Bălţi; Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Preşedintele 
Filialei BIN, Valentina Goiman, directorul Şcolii Primare „Spiridon Vangheli”, nr. 21. 
Doamna Elena Harconiţa a accentuat importanţa bibliotecilor şcolare ca centre de 
educaţie şi cultură, care participă direct la procesul de instruire, dar care, cu regret, 
sînt susţinute tot mai puţin de organele de conducere. Elena Stratan, şef serviciu 
Cercetare. Asistenţă de specialitate, a prezentat comunicarea „De la Blogul BIN - 
Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM - la blogul fiecărei biblioteci şcolare 
din mun. Bălţi”. Dna Valentina Goiman, directorul Şcolii Primare „Spiridon Vangheli”, 
nr.21, mun. Bălţi a mulţumit Directorului Bibliotecii Ştiinţifice cu o Scrisoarea de 
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gratitudine, exprimîndu-şi deosebita satisfacţie pentru o colaborare rodnică de 
mai mulţi ani.

12 decembrie 2013

Biblioteca Ştiinţifică a primit o donatie importantă în cadrul Proiectului 
Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul 
German de Schimb Academic (DAAD), care include 37 titluri de documente în 109 
exemplare, în valoare de circa 6 000 €, cu precadere în limba germană, cărţile ce 
vor intra în pachetul instrumentelor 
de lucru al studentilor, masteranzilor, 
cadrelor didactice de la Facultatea Şti-
inţe Reale, specialitatea Inginerie şi 
Management în transport auto. 

19 decembrie, 2013
 

A fost inaugurată expoziţia 
„Alexie Mateevici – Odă limbii ro-
mâne”, dedicată celor 125 de ani 
de la naşterea poetului Alexie Ma-
teevici. Expoziţia a cuprins: manu-
scrise, fotografii şi poezii, mărturii 
ale cronicarilor, scriitorilor clasici 
şi contemporani despre limba ro-
mână şi poezii dedicate limbii ro-
mâne. Organizatori: Institutul Cul-
tural Român „Mihai Eminescu” la 
Chişinău în colaborare cu Primăria 
Municipiului Chişinău, Casa-Muzeu 
„Alexie Mateevici” din satul Zaim şi 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi. Valeriu Matei, directorul 
Institutului Cultural Român „Mihai 
Eminescu” la Chişinău, a donat Bib-
liotecii un set valoros de cărţi şi CD 
pentru care aducem mulţumiri şi 
recunoştinţa utilizatorilor. 


