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Abstract: On 28-29 November 2012, Library Association of the Republic of Moldova 
(LARM) organized the VII-th Congress of Librarians in Moldova entitled „Libraries 
Now! Inspiring, Surprising, Empowering“! Scientific Library of the State University 
„Alecu Russo“ of Balti was represented by 5 delegates: Elena Harconița, Lina Mihaluța, 
Valentina Topalo, Stratan Elena, Silvia Ciobanu. The Congress elected a new President 
and approved the resolution theme: „The Library – Investment in the Future”.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a organizat, în zilele 
de 28-29 noiembrie 2012, Congresul al VII-lea al Bibliotecarilor din Republica 
Moldova cu genericul„Bibliotecile acum! Te inspiră, surprind, mobilizează!” Biblioteca 
Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată de 5 
delegați: Elena Harconița, Lina Mihaluța, Valentina Topalo, Elena Stratan, Silvia 
Ciobanu.

În prima zi, 28 noiembrie, s-au desfăşurat şedințele secțiunilor pe tipuri 
de biblioteci ale ABRM: Secțiunea Biblioteci publice: dezbatere profesională „Re-
vitalizarea bibliotecilor publice"; Secțiunea Biblioteci universitare: masa rotundă 
„Tendințe corporative în activitatea bibliotecilor universitare"; Secțiunea Biblioteci 
de colegii: Atelier profesional „Aplicarea sistemului de măsurători statistici şi in-
dicatori de performanță – componentă esențială a activității info-bibliotecare”; 
Secțiunea Biblioteci şcolare: atelierul profesional „Biblioteca scolară – „insulă” de 
speranță şi încredere pentru tînăra generație.

Pe 29 noiembrie, ora 10.00, în incinta Filarmonicii Naționale „Serghei Lun-
chevici”, Sala Mică s-a desfăşurat şedinţa în plen, moderatoare Dr Lidia Kulikovski, 
preşedintele secţiunii bibliotecilor publice, directoarea Bibliotecii Municipale „B. P. 
Hasdeu” din Chişinău.
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Lucrările Congresului au fost salutate de Olga Bîrlad, şef Direcţie politici 
culturale în teritoriu şi cultura scrisă. A urmat alegerea componenţei nominale a 
Secretariatului, Comisiei de votare, Comisiei de redactare a Rezoluției Congresului.

Programul Congresului a inclus:
 ● Activitatea Biroului ABRM în anii 2008-2012: priorități realizări, orientări – L. 
Costin, preşedinte ABRM;
 ● Prezentarea publicațiilor ABRM în timp – L. Corghenci, Revista Română de 
Biblioteconomie şi ştiinţa Informării – S. Ghinculov
 ● Raportul Comisiei de cenzori – A. Susarenco
 ● Prezentarea Proiectului Building Strong Library Association (realizat de ABRM 
în parteneriat cu Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi 
suportul Programului Novateca – M. Harjevschi, vice preşedinte ABRM
 ● Desemnarea candidaților şi votarea componenței nominale a Consiliului ABRM 
şi a Comisiei de Cenzori
 ● Alegerea Biroului şi a Preşedintelui ABRM
 ● Raportul Comisiei de Votare. Mesajul preşedintelui nou ales. Votarea Rezoluției 
Congresului

Delegații la Congres au apreciat pozitiv activitatea Biroului ABRM, au adus 
cuvinte de mulțumire şi recunoştință preşedintelui ABRM, Ludmila Costin şi au ales o 
nouă componență a Consiliului Administraiv al ABRM, bibliotecile din învatațămînt 
fiind reprezentate de: Natalia Cheradi, director adjunct la Biblioteca Ştiinţifică 
ASEM, Rodica Avasiloaie, directoarea Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice, Lina Mihaluța, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți, Viorica Lupu, director adjunct, Biblioteca Republicană 
Ştiinţifică Agricolă a UASM, Zinaida Stratan, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a UTM, 
Ecaterina Scherlet, directoarea Bibliotecii Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, 
Tatiana Ambroci, şefa Bibliotecii Colegiului de Constructii, Liuba Arion, specialist 
principal, metodist, DGETS, Chişinău, Zinaida Slutu, şefa Bibliotecii Liceul Teoretic 
„Spiru Haret”, Chişinău.

 Noul Preşedinte al ABRM a fost ales în unanimitate în persoana Marianei 
Harjevschi, directoarea Bibliotecii Publice de Drept.

În încheiere a fost aprobată Rezoluția Congresului VII al Bibliotecarilor din 
Republica Moldova cu genericul Investind în biblioteci - investești în viitor.

În mapele participanților au fost oferite materiale informative şi didactice: 
rapoartele de activitate ale secțiunilor Biblioteci publice (preşedinte L. Kulikovski) 
Biblioteci universitare (preşedinte L. Carnaev), Biblioteci de colegii (preşedinte T. 
Ambroci), Biblioteci școlare (preşedinte L. Arion), comisiilor ABRM: Catalogare-
Indexare (preşedinte V. Chitoroagă), Cultura Informației (preşedinte L. Tcaci), 
Standardizarea activității de bibliotecă (preşedinte I. Tătărescu), Activitatea 
de promovare şi implementare a standardelor de specialitate monitorizată de 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (E. Harconiţa, 
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director, L.Mihaluţa, director adjunct), Activitate editorială (preşedinte T. Coşeri), 
Formarea profesională continuă. Etică şi deontologie (preşedinte L. Corghenci), 
Relații internaționale şi activități de fundraising (preşedinte M. Harjevschi), Cad-
rul de Reglementare. Protecție socială (preşedinte C. Balaban), raportul Comisiei 
Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor in-
formării „Profesionalism şi originalitate în activitatea editorială a bibliotecarilor 
din Republica Moldova” (preşedinte E. Harconița), raportul privind activitatea 
Filialei BIN ABRM din Bălți (preşedintele Filialei E. Harconița, secretar E. Stratan), 
Recomandările IFLA privind Cultura Informației şi media, Rezoluția Congresului, 
publicațiile de specialitate ABRM în timp, Revista Română de Biblioteconomie şi 
ştiinţa Informării nr. 2/2012, Buletinul ABRM nr. 2 / 2011, nr.1/ 2012, InfoStand 
biblioteconomic, nr.1-2 (5-6) 2012.

Asociaţia 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. 

Lucrarea este o inițiativă meritorile a instituției care 
a deținut 2 mandate a preşedinției ABRM - Biblioteca 
Republicană Știinţifică Agricolă a UASM. Este o carte 
despre omniprezența ABRM, or după cum menționează L. 
Corghenci în Fenomenul augmentării valorii profesionale 
sau cuvânt înainte Noi, toți „ne confecționăm” asociația! 
Prin ABRM putem crea acel viitor în care bibliotecarul şi 
Biblioteca vor fi dominați de succes.
Lucrarea este structurată în 4 compartimente. Articolul 
de fond (semnat de Ludmila Costin, preşedintele ABRM) 
cuprinde cronica activității, etapele, prioritățile logistice 
ale ABRM: ridicarea statutului social al bibliotecarului, cadrul de reglementare, 
formarea profesională a bibliotecarilor, colaborare, activitatea editorială. 
După cum menţionează preşedintele ABRM din cele 46 de filiale „cele mai active 
sînt Filiala BIN, preşedinte - Elena Harconiţa...”
 Compartimentul Oameni. Evenimente. Impact (1991-2011) evocă impli-
cațiile în timp ale liderilor profesionali ai ABRM, mandate şi responsabilități în 
cadrul ABRM (preşedinți, vicepreşedinți, consiliul de conducere, biroul executiv, 
secretariatul, comisii profesionale specializate, secțiuni pe tipuri de biblioteci, 
zonale). De asemenea conține o cronica relevantă a evenimentelor şi a proiectelor 
de succes din aceşti ani (organizarea întrunirilor profesionale: conferințe, congrese, 
ateliere, mese rotunde, concursuri republicane, constituirea filialelor, constitui-
rea consorțiilor EBSCO, eIFL Direct Moldova, REM, Tin LIB, inaugurarea Școlii de 
Biblioteconomie, lansarea paginii web www.abrm.md, a Buletinului ABRM, a 
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revistei secțiunii Biblioteci universitare Bibliouniversitas@ABRM.md etc.
Compartimentul Publicații editate sub egida ABRM inserează 32 titluri cărți, 

seriale editate sub egida secțiunilor, comisiilor, filialelor etc. Din cele 26 de lucrări 
18 (70%) sunt ale universitarilor, inclusiv 9 (35%) sînt realizate de bibliotecarii 
universitari bălţeni:
ABRM-20 de ani [Resursă electronică]; http://www.youtube.com/watch?v=_P-

3vWdv7nI
Bazele culturii informaţionale : curs univ.

 http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf; 
Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Rap. statist. 2006;

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_statist.pdf
Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare şi specializate din Republica; 

Moldova http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/catalog_
bibl.pdf http://ru.calameo.com/books/00113334912a4da021dab

Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi 
specializate din Republica Moldova; http://tinread.usb.md:8888/tinread/
fulltext/harconita/catalog.pdf

Concursul „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării” 
2004 – 2007; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/harconita/concurs.
pdf

Harconiţa, Elena. Concursul Naţional "Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării (2004-2010)
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/concurs_national.
pdf
http://ru.calameo.com/books/00113334990f4853b9b6c

Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate;
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/filiala.pdf
http://ru.calameo.com/books/001133349c435dd84e736

Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-
2010. 
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_scolare.pdf
http://ru.calameo.com/books/001133349084add22f132
Compartimentul ABRM în presă: prezențe bibliografice este unul foarte 

impresionant: înregistrează circa 119 lucrări despre activitatea ABRM, semnate de 
bibliotecari (inclusiv 51 articole ale bibliotecarilor universitari), ziarişti, oameni de 
cultură.

„Un merit incontestabil al lucrării – te face să gîndeşti... Cum să îmbunătățim 
activitatea ABRM? Ce doresc eu de la ABRM? Cum contribui eu în calitate de 
membru la această îmbunătățire?… Rămînem în speranța unor gânduri creative 
şi constructive, oferind noi şanse Profesiunii de Bibliotecar şi Bibliotecii” – afirmă 
pe bună dreptate L. Corghenci în Fenomenul augmentării valorii profesionale sau 
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cuvânt înainte.
Revista Română de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării : Rev. trim. ed. 

de Asoc. Bibliotecarilor din România / Asoc. Bibliotecarilor din România (ABR) ; nr. 
coord. de dr. S. Ghinculov ; trad. dr. C. Apostoleanu. – Bucureşti, 2012. – An. 8, Nr. 
2. – 84 p. – ISSN 1841-1940. 

Revista este editată de Asociaţia Bibliotecarilor 
din România, director, prof. univ. dr. Mircea Regneală - 
preşedinte, ABR, redactor - şef dr. Robert Coravu. Tema 
acestui număr este Bibliotecile din Republica Moldova. 
Articolele din această revistă îşi propun să facă cunoscute 
rezultatele cercetărilor şi proiectelor importante 
desfăşurate în ultimii ani în principalele instituții 
biblioteconomice din Republica Moldova, 5 dintre ele sînt 
semnate de bibliotecarii universitari. În cuprins: 

 ● Despre bibliotecile din Republica Moldova, din mai 
multe perspective - Silvia Ghinculov

 ● Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp - Ludmila Costin
 ● Crearea spaţiului informaţional academic unic - soluţie eficientă pentru 

organizarea şi diseminarea informaţiei - Elena Harconiţa, Ecaterina Zasmenco, 
Liubovi Karnaev

 ● Producţia editorială din Republica Moldova în cifre: anul 2011  -  Valentina 
Chitoroagă

 ● Revistele științifice electronice şi modelele alternative de comunicare 
știinţifică - Nelly Țurcan

 ● Promovarea proprietăţii intelectuale - în proces de continuă actualizare - Petre 
Racu, Ana Sofroni

 ● O carte despre vicisitudinile unui destin de bibliotecar (Silvia Ghinculov. Sub 
zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar) - Natalia 
Cheradi

 ● O valoroasă biobibliografie pentru un mare poet (Grigore Vieru: biobibliogra-
fie. Ed. îngrijită de Claudia Balaban) - Ludmila Corghenci

Considerăm că publicația poate deveni o platformă de conexiune a specialiștilor 
de pe ambele maluri ale Prutului. Publicația promovează noi idei, viziuni, paradigm, 
supune dezbaterii subiecte sensibile, ceea ce va contribui, indiscutabil, la dezvoltarea 
științei biblioteconomice în ansamblu.

Acest proiect este unul valoros pentru bibliotecarii din RM, deoarece revista 
Română de Biblioteconomie şi Ştiința Informării  este un titlu de referință, avînd 
o prezență distinctă în peisajul biblioteconomiei româneşti, menționează dr. S. 
Ghinculov. Revista este indexată şi în baza de date EBSCO Library and Information 
Science Source.
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Buletinul ABRM: Publ. periodică / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch., 
2011. – Nr.2 (14). – 88 p. – ISSN 1857-4459; http://issuu.com/tatianacoseri/docs/
buletin_abrm_2011_14_2

Buletinul ABRM este o publicație periodică a 
ABRM, apare din 2005. Responsabil de ediție Ludmila 
Costin, preşedinte al ABRM, redactor-şef Tatiana Coşeri, 
Prezentul număr este dedicat evenimentului principal 
al anului 2011, Conferința Aniversară a ABRM (20 de 
ani de la constituirea ABRM) „Biblioteca mai mult decît 
biblioteca: Integrare, Inovare şi Informație pentru toţi”, 
care s-a desfăşurat pe 16-18 noiembrie 2011.

 În Buletin sînt publicate comunicările de la şedința 
în plen, Declaraţia Conferinţei Aniversare a ABRM (16-
18 noiembrie 2011), Manifestul IFLA pentru Statistică, 
Conferința Biblioteca dincolo de Bibliotecă: inovare și 
lectură pentru toţi, sesiunea de comunicări Biblioteca 
universitară: creativitate și inovare în organizarea și diseminarea informaţiei, 
Atelierele profesionale Bibliotecile din învăţămîntul secundar profesional și mediu de 
specialitate: actualitate, probleme, soluţii, perspective, Biblioteca Şcolară: provocări 
și exigenţe moderne, Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM.Impact 
pentru biblioteci, Cultura informaţiei: proiecte și activităţi de succes în biblioteci, 
Aspecte practice ale catalogării documentelor: studiu de caz.

Buletinul poate fi lecturat în Catalogul interactiv Issuu. 

Buletinul ABRM : Publ. periodică / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova. – Ch., 
2012. – Nr.1 (15). – 56 p. – ISSN 1857-4459 ; http://issuu.com/tatianacoseri/docs/
buletin_abrm_2012_15_1

În acest număr sînt publicate materialele sesiunii de co-
municări Tehnologiile informaţionale în biblioteci: prob-
leme cotidiene și căi de soluţionare din cadrul Conferinței 
aniversare a ABRM Biblioteca mai mult decît biblioteca: 
Integrare, Inovare și Informație pentru toţi, care s-a des-
făşurat pe 16-18 noiembrie 2011.
Rubrica Activitatea ABRM conține 2 mesaje de felicitare 
adresate comunității bibliotecare de Ziua profesională 
a Bibliotcarului semnate de M. Harjevschi, L. Bolocan. 
Rezultatele concursurilor naționale „Cel mai bun bib-
liotecar al anului 2011” şi „Cele mai reuşite lucrări în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării” sînt 
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prezentate în articolele Oameni și acțiuni inovative – cum ne influenţează? semnat 
de L. Corghenci, Cercetarea și creativitatea bibliotecarilor pentru sporirea valorilor 
dociumentare naţionale semnat de E. Harconița.
În rubrica Noutăţi editoriale Ana Sofroni recomandă o carte (Bunica către nepoțelul 
său).

InfoStand biblioteconomic : Bul. de informare al Comis. ABRM „Standardizarea 
activităţii de bibl." / Bibl. Republicană Șt. Agricolă ; nr. îngr. de E. Bordian. - Ch., 
2012. – Nr 1-2 (5-6). – 8 p.

În rubrica Agenda Comisiei sînt expuse 
obiectivele realizate în anul 2012, inclusiv 
activităţile realizate în cadrul Bibliotecii 
universităţii bălţene şi a Filialei BIN privind 
implementarea standardelor de specialitate. 
Rubrica În sprijinul formării profesionale ofe-
ră informații despre un standard important 
pentru bibliotecari, autori cercetători, edi-
tori. Standardul SM 690:2012 Informare şi 
documentare. Reguli pentru prezentarea re-
ferințelor bibliografice şi citarea resurselor 
de informare, rezultatul comun al activității 
Comitetului Tehnic CT 1 Biblioteconomie. 
Informare. Documentare şi Bibliotecii Științi-
fice „Andrei Lupan” a AŞM, este aprobat 
prin hotărîrea Institutului Național de Stan-
dardizare şi Metrologie nr. 871-ST din 05.04.2012 şi pus în aplicare din 30 aprilie 
2012. Sînt expuse modele de prezentare a referințelor bibliografice, monografii 
(cărți), contribuții, rapoarte ştiințifice, teze, autoreferate, publicații electronice, 
citări. Rubrica Experiențe. Acțiuni de informare şi documentare cuprinde informați 
despre acțiunile desfăşurate către Ziua Mondială a Standardizării (14 octombrie). În 
rubrica Informații este prezentată legislația în domeniu standardizării în Republica 
Moldova.
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