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17 ianuarie, 2011 
Conferinţa cu repondent Eminescu - de la integrala editării la istoria 
receptării 

Pe data de 17 ianuarie, 2011, în sala de lectură Ştiinţe Filologice, criticul şi 
istoricul literar Iulian COSTACHE şi criticul literar şi poeta Maria ŞLEAHTIŢCHI au 
susţinut Conferinţa cu repondent Eminescu - de la integrala editării la istoria 
receptării.

Acest eveniment a fost organizat de Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică, moderator Nicolae 
Leahu, decanul Facultăţii Filologie cu participarea titularilor Catedrei Literatură 
Română şi Universală, studenţi de la Facultăţile Filologie, Limbi Străine, elevii 
Liceului „Ion Creangă”, bibliotecari universitari. Petru Guran, Directorul Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu”, în cuvîntul de deschidere, a salutat iniţierea unei 
frumoase colaborări cu instituţia bălţeană şi şi-a exprimat marele privilegiu de a se 
afla în această instituţie a cărţii în contextul subiectului abordat. Iulian Costache, 
conferenţiar universitar la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra 
Istoria Literaturii Române, în discursul ştiinţific Eminescu - de la integrala editării la 
istoria receptării, axat pe analiza lucrării personale Eminescu – negocierea unei imagini 
- Construcţia unui canon, emergenţa unui mit, a evidenţiat direcţiile şi noile modele 
de receptare a operei eminesciene, o lectură nouă a lui Eminescu în dorinţa de a 
aduce în faţa cititorului un Eminescu geniu. 

Maria Şleahtiţchi, prorector la Universitatea din Bălţi, doctor în filologie, titular 
al cursului Istoria Literaturii Române, în comunicarea sa a accentuat valoarea acestei 
lucrări, care este o mare noutate pentru istoria literaturi şi nu numai, o valoare 
argumentată prin numeroase premii (Premiul revistei România literară, Premiul 
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„Eminesciana” al Salonului Internaţional de Carte etc.)
Cu intervenţii substanţiale au venit Radu Ciubotă, eminescolog din Arad, 

Anatol Moraru, conferenţiar universitar, Catedra Literatură Română şi Universală, 
Felicia Lupaşcu, masterandă, catedra Filologie Franceză, Tatiana Paraşciuc, studentă 
la Filologie. În sală a fost organizată expoziţia: Eminescu e sub semnul unităţii şi 
demnităţii. 

27 ianuarie 2011 
Conferinţa Ştiinţifică „Biblioteca Universităţii bălţene - partener iminent 
al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică”.

În zilele de 25 - 27 ianuarie, 2011 la Bibliotecă s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifi-
că „Biblioteca Universităţii bălţene - partener iminent al procesului educaţional şi de 
cercetare ştiinţifică”. Au fost prezentate 20 de comunicări, rezultatele investigaţiilor 
în domeniu pe 3 direcţii principale: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, 
particularităţi, experienţe / efecte; Managementul participativ: principii şi practici. 
Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca/
Utilizatorul 2.0 în aplicare. 

1 februarie 2011 
Conferinţa de diseminare a reuniunilor profesionale 

Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a promovat, în cadrul şedinţei cu 
personalul, Conferinţa de diseminare a reuniunilor profesionale naţionale: Ma-
sa rotundă Cunoştinţe fără frontiere prilejuite de aniversarea a zecea a înfiinţării 
Consorţiului eIFL Direct Moldova; Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 3-a, 2011 cu 
genericul: Confluenţe: cultura informaţiei, produse şi servicii, acces la resursele bibliotecii 
universitare. Prezentarea a fost axată pe Raportul de activitate a Consorţiului eIFL 
Direct Moldova din care fac parte 16 biblioteci, inclusiv Biblioteca universitară, a 
posibilităţilor de accesare a bazelor de date EBSCO, activităţile Consorţiului REM 
(Resurse Electronice pentru Moldova) programate pentru anul 2011. În cadrul mesei 
rotunde desfăşurate la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Preşedintele Consorţiului dr Silvia 
Ghinculov a decernat Bibliotecii Ştiinţifice Diploma de Excelenţă Pentru contribuţii 
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la dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct Moldova şi cu prilejul aniversării a zecea de la 
înfiinţarea Consorţiului eIFL Direct Moldova (25 ianuarie 2001) şi Diploma de Excelenţă 
Pentru contribuţii la dezvoltarea conţinutului digital şi Accesului Direct la Informaţie 
în cadrul Săptămînii Accesului Deschis 2010 (18-24 octombrie 2010). Diploma de 
excelenţă a fost decernată Valentinei Topalo, şef Centru Manifestări Culturale/CD 

ONU pentru contribuţii la dezvoltarea Consorţiului eIFL Direct Moldova şi cu prilejul 
aniversării a zecea de la înfiinţarea Consorţiului eIFL Direct Moldova(25 ianuarie 2001).

Şedinţa Symposia Investigatio Bibliotheca desfăşurată anual la DIB ULIM a 
cuprins rezultatele, performanţele Anului Biblioteconomic 2010 evidenţiate în co-
municările bibliotecarilor ULIM. Invitatul special Ecaterina Zasmenco, BCU, Uni-
versitatea de Stat din Moldova a prezentat comunicarea Bibliotecile universitare în 
contextul anului 2010: repere analitico-sintetice. Un moment deosebit a fost lansarea 
monografiei biobibliografice Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: In Ho-
norem Ludmila Corghenci.

Este o lucrare elegantă şi sobră, o lucrare-omagiu dedicată Doamnei Ludmila 
Corghenci - personalitate binecunoscută în comunitatea profesională, care şi-a axat 
prodigiosul demers info-bibliotecar pe reliefarea importanţei cercetării ştiinţifice, 
prin abordarea unor teme majore de cercetare în managementul resurselor uma-
ne, formarea profesională continuă, cultura informaţiei etc. În cadrul şedinţei s-a 
desfăşurat video-conferinţa Repozitoriul instituţional: structură, conţinut, impact sus-
ţinută de către: Stephen H. Dew, PhD Collections & Scholarly Resources Co-ordinator, 
University Libraries of North Carolina at Greensboro - NC DOCKS: The Institutional 
Repository for the University of North Carolina at Greensboro.

2 - 16 februarie 2011

În Clubul BiblioSpiritus, a avut loc întîlnirea cu distinsul 
muzicolog, Ion GAGIM, doctor habilitat, profesor universi-
tar, academician-coordonator al Filialei-Bălţi a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, autor de studii/publicaţii inovatoare 
în domeniul muzicii, care se află şi în colecţiile Bibliotecii 
Congresului, fiind catalogate în OPEN LIBRARY etc.
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Ion Gagim este promotorul multiplelor conferinţe/prelegeri publice atît în ţară 
cît şi peste hotare (România, Rusia, Germania, Italia) cu ciclul de conferinţe-audiţii 
publice Arta de a asculta şi înţelege muzica. 

În elocventul şi elevatul său discurs, dl profesor s-a axat pe domeniile intereselor 
sale ştiinţifice precum: filozofia, psihologia, pedagogia muzicii, muzicologia, 
epistemologia. A fost prezentată activitatea sa de colaborator ştiinţific al Institutului 
Musicosophia din Sankt Peter, Schwarzwald, Germania, în calitate de reprezentant de 
răsărit al acestui institut. Evenimentul a continuat cu lansarea lucrării monumentale 
Roua veşniciei. Mari compozitori ai muzicii universale în transcripţie pentru cor 
de copii pe versurile poetului Grigore Vieru, autori Grigore Vieru şi Ştefan Andronic, 
la care şi-a adus aportul şi Ion Gagim prin redactarea unor studii fundamentate. 
Lucrarea va fi lansată pe 14 februarie, în ziua de naştere a regretatului poet Grigore 
Vieru, în Sala cu Orgă, cu participarea Corului pentru Copii Vocile Primăverii, dirijor 
Ştefan Andronic.

Tema pentru acasă propusă participanţilor la prima şedinţă din acest an a 
Clubului BiblioSpiritus este studierea Efectului Mozart.

Evenimentul a finalizat cu o şedinţă de meloterapie, dirijată de Elena Ţurcan, 
şef oficiu.

În cadrul Clubului BiblioSpiritus, a celei de a doua conferinţe din ciclul Arta 
de a asculta şi înţelege muzica, susţinută de Academicianul Ion Gagim, a avut loc 
Exerciţiul de audiţie şi înţelegere a unei lucrări muzicale, Dans ungar de I. Brahms, 
care a fost precedat de informaţia dlui profesor despre participarea sa, în ziua de 
14 februarie, la două evenimente consacrate zilei de naştere a lui Gr. Vieru: lansarea 
cărţii Roua veşniciei şi Cele mai filosofice poezii a lui Gr. Vieru traduse în limba germană 
la Biblioteca Naţională şi Sala cu Orgă, unde a evoluat corul pentru copii „Vocile 
Primăverii”, dirijor Ştefan Andronic, coautorul primei cărţi.
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Distinsul muzicolog a reliefat contribuţia marelui poet Grigore Vieru la dez-
voltarea literaturii şi muzicii române din Basarabia, numindu-l pe regretatul poet 
„Orfeul timpului nostru”.

Evenimentul a finalizat cu prezentarea pe slid-uri a Bibliotecii Institutului 
de Muzicosophie din Sankt-Peter, Germania, care a fost fondată de George Balan, 
muzicolog român cu renume internaţional

17 februarie 2011 
Despre constituirea Clubului Biblioteca Mov în ziua de 15 februarie 2011, 
la iniţiativa BM „B. P. Hasdeu”.

Lina Mihaluţa, director-adjunct, a 
relatat colegilor despre participarea sa 
la constituirea Clubului Biblioteca Mov 
în ziua de 15 februarie 2011, la iniţiativa 
BM „B. P. Hasdeu”. Clubul este gîndit ca o 
platformă de dezbateri profesionale, care 
va oferi spaţiu real şi virtual tuturor celor 
care îmbrăţişează modernitatea, celor care 
au interes de branding, public speaking, 
marketing biblioteconomic. Misiunea 
CBM este de a dezvolta şi a susţine o cultură care îmbină puterea de a îndrăzni (să 
abordezi totul) cu dorinţa de a împărtăşi (rezultatele sau eşecurile). A fost prezentat 
un set de materiale promoţionale şi atribute toate avînd sigla Clubului Biblioteca 
Mov. Felicitări colegilor noştri de la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” pentru 
această excepţională iniţiativă! Cît mai multe biblioteci de culoare Mov în Republica 
Moldova! 

17 februarie 2011 
Ora Bibliografică Achiziţii recente 

În cadrul Zilelor Informării în Bib-
liotecă a fost organizată Ora Bibliografică 
pentru bibliotecari. Membrii grupului Pro-
motorii Cărţii au prezentat noile achiziţii 
de documente din colecţia Bibliotecii (68 
titluri) din domeniile: Ştiinţe economice - 
Nadejda Cruglea; Drept. Jurisprudenţă - Olga 
Colina; Psihologie. Pedagogie, Ştiinţe Reale 
- Maria Fotescu; Filologie. Literatură - Ana 
Nagherneac.
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23-24 martie 2011 
Ora de informare bibliografică 

În cadrul Zilelor Informării grupul de bibliotecari Promotorii Cărţii au trecut 
în revistă (selectiv) documente recent achiziţionate din colecţia Bibliotecii (121 
documente) de la edituri din Moldova, România, Ucraina, Marea Britanie, SUA, Rusia, 
în limbile română, engleză, franceză, germană, rusă, ucraineană. Au fost prezentate 5 
reviste bibliografice pe următoarele domenii: Ştiinţe economice (Ludmila Răileanu); 
Juridice, Sociale (Ala Lîsîi); Pedagogice, Psihologice (Natalia Culicov); Informatica, 
Ştiinţe reale, naturale, aplicate (Angela Hăbăşescu) şi Ştiinţe filologice. Istorie (Marina 
Magher). 

28 martie, 2011
Grigore Vieru „Cele mai frumoase poezii” 

Comunicat privind lansarea cărţii Grigore Vieru „Ce-
le mai frumoase poezii”, tradusă în limba germană de 
Ion Mărgineanu, concepţie grafică de Andrei Ichim, editată 
la editura „Cadran”, Chişinău, 2010. Organizatori: Catedra 
Filologie Germană, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo”, mun. Bălţi. Participanţi: Ion Mărgineanu, 
profesor ULIM, traducătorul volumului, cadre didactice, 
studenţi de la Facultăţile Limbi şi Literaturi Străine, Filologie, 
bibliotecari. Subiecte discutate: În discursul său, Domnul 
Ion Mărgineanu, absolvent al Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”, pe care o consideră „Capitală spirituală a lumii”, a vorbit 
despre tehnica traducerii şi despre rolul traducătorului în mai multe ipostaze”: 
traducătorul o persoană instrument bine reglementat, un dirijor dintre emiţător 
şi receptor. A urmat prezentarea cărţii Grigore Vieru „Cele mai frumoase poezii”, în 
care, dl Mărgineanu a relevat semnificative momente din procesul de traducere, 
însoţindu-le cu lectura mai multor poezii. Participanţii au audiat poeme vieriene în 
limba germană şi română, fiind impresionaţi de rimele melodioase, fiecare poezie 
palpitînd într-o confesiune existenţială, interogaţiile spiritului revărsîndu-se ca un 
torent al fiinţei auzite de peste tot. Suport: Expozitie tradiţională şi on-line: Anul 
2011 – Anul Grigore Vieru.

30 martie, 2011
COMUNICAT privind Conferinţa dedicată Francofoniei. Lansarea cărţii
„LE MOT VÉCU” de Radu Ciobotea 
Generic: Pe 28 martie la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” Consulatul general al României la Bălţi, în colaborare cu Universitatea de Stat 
„Alecu Russo”, a organizat conferinţa cu tema „Reportajul românesc şi cel francez 
între cele două războaie mondiale”, susţinută în limba franceză de consilierul 
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diplomatic RADU CIOBOTEA. Evenimentul s-a înscris în cadrul manifestărilor 
dedicate Zilelor Francofoniei. Participanţi: reprezentanţi oficiali ai Universităţii, 
Bibliotecii, cadre didactice, titulari ai catedrelor Literatura Română şi Universală, 
Limba Franceză, studenţi ai Facultăţilor Limbi şi Literaturi Străine, Filologie, 

specialitatea Jurnalism, bibliotecari. Deschiderea conferinţei: Ludmila Cabac, 
Doctor în Ştiinţe Filologice, catedra Limba Franceză, în alocuţiunea de deschidere 
l-a prezentat pe Excelenţa sa domnul RADU CIOBOTEA, care activează în cadrul 
Consulatului General al României la Bălţi, dar este, în acelaşi timp, conferenţiar 
universitar, la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Doctor în literatură comparată şi 
jurnalism al universităţilor Babeş Bolyai (Cluj Napoca, România) şi Universite d’Artois 
(Arras, Franţa), este autorul a zece cărţi apărute în România, pe teme jurnalistice şi 
literare şi a altor două, dedicate jurnalismului, apărute la Paris. În sală au fost derulate 
slide-uri cu prezentarea lucrării Dlui RADU CIOBOTEA „Le mot vécu” realizate de           
S. Ciobanu, şef serviciu Marketing. Activitate editorială. Subiecte abordate: Consi-
lierul diplomatic RADU CIOBOTEA în discursul susţinut pe marginea lucrării „Le mot 
vécu” a abordat problematica reportajului ca gen născut din literatura autenticităţii 
şi dezvoltat, în spaţiul românesc dintre Nistru şi Tisa, în spiritul unei francofonii care 
cîştiga, vertiginos, teren în spaţiul cultural românesc. Un subiect aparte l-a constituit 
reportajul politic, tratarea despre extremismele de dreapta şi de stînga în presa 
celor două ţări. Domnul RADU CIOBOTEA a răspuns la numeroase întrebări vizavi 
de subiectele elucidate, specificînd forţa şi fineţea reportajului, riscurile acestei 
specii, în final remarcînd că viitorul merge pe linia reportajului. Mai mulţi vorbitorii 
au adus mulţumiri Domnului consilier, remarcînd talentul şi pasiunea cu care a 
fost scris romanul - reportaj, încercarea de a „relaţiona reportajul cu literatura, de 
a identifica din aceste două fenomene multe tangenţe, precum, temporalitatea, 
relatarea veridică a evenimentelor” (M. Abramciuc, conf. univ.); „laborios concepută, 
argumentativ, impresionantă bibliografie, este o lucrare de referinţă în studierea 
reportajului românesc şi cel francez” (D. Vrabie, conf. univ.)
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11 aprilie, 2011
COMUNICAT privind Conferinţa „Necesităţile informaţionale ale utiliza-

torilor de biblioteci” şi „Cultura informaţională: implicarea bibliotecilor”, sus-
ţinută de Dr. Hermina G. B. Anghelescu, School of Library &Information Science 
Wayne State University Detroit, Michigan. 

Participanţi: 100 de persoane: 40 biblioteciari universitari, 10 bibliotecari 
din colegii şi şcoli profesionale, 8 specialişti principali, responsabili de activitatea 
bibliotecilor şcolare de la Direcţiile generale raionale/municipale de învăţămînt din 
Nordul Republicii Moldova, 25 bibliotecari şcolari, 17 bibliotecari publici din zona de 
Nord a Republicii Moldova.

Deschiderea conferinţei: În alocuţiunea de deschidere Elena Harconiţa, 
directoarea Bibliotecii a remarcat importanţa subiectelor abordate de Dna Dr. Her-
mina Anghelescu în contextul dezvoltării rapide a serviciilor electronice. Mesajul 
directoarei a fost însoţit de derularea slideurilor cu secvenţe biografice şi bibliografice 
ale Dnei Dr. Hermina Anghelescu, precum şi a activităţilor de modernizare a Bibliotecii 
Universitare în urma cunoaşterii experienţelor americane, vizitelor şi seminarelor 
promovate de specialiştii domeniului: Hermina Anghelescu (2001), Grant Harris 
(2003), Inaugurarea Centrului de Documentare a ONU, Sorin Tejno, Coordonator 
Rezident al ONU în Moldova, (2001); vizita dnei Dana Loytvid, Biblioteca ONU „Dag 
Hammarskjold” a ONU (2003), Doamna Melanie Marlett, directorul Băncii Mondiale 
în Moldova; deschiderea colecţiei Băncii Mondiale (2008), vizitele ambasadorilor 
SUA la Bibliotecă ş.a.; deschiderea serviciului de Referinţe Bibliografice, a Mediatecii, 
lansarea Paginii Web cu Catalogul electronic, Biblioteca Digitală, cu multe şi variate 
oportunităţi pentru utilizatori.

Mesaje de salut: Din partea rectoratului cu mesajul de salut a intervenit 
dr. Maria Şleahtiţchi, prorector pentru ştiinţă, preşedintele Consiliului Ştiinţific 
Bibliotecar, care a relevat importanţa instituţiei infobibliotecare, bibliotecile fiind 
indispensabile învăţămîntului, cercetării, accentuînd faptul că bibliotecile şi cartea 
sînt entităţile unei culturi şi profesiunea de credinţă nu se poate considera deplină fără 
bibliotecă. Bibliotecarii însufleţesc spaţiul prin activităţi creative, pasiune şi promovarea 
cărţii utilizatorului.

Derularea Conferinţei: Conferinţa Dnei Hermina Anghelescu a fost con-
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sacrată educării culturii informaţiei, Biblioteca Universitară a relatat despre propria 
experienţă în acest sens: preocupări în domeniu din anul 1968; începînd cu anul 
2003 cursul Bazele Culturii Informaţiei este integrat în cursul universitar Tehnologii 
Informaţionale şi Comunicaţionale în calitate de Primul Modul. Biblioteca a editat 
în cadrul colecţiei Cultura informaţiei manualul Bazele Culturii Informaţiei, Curricu-
lum-ul, ghidul Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare, Ghidul Utili-
zatorului ş.a.

Expoziţii: Tendinţe actuale în biblioteconomie şi ştiinţa informării (cărţi, arti-
cole dedicate culturii informaţiei)

Online: Prezentări Dr. Hermina G. B. Anghelescu-biobibliografie, Biblioteca 
Ştiinţifică a US „Alecu Russo”: oportunităţi moderne pentru utilizatori

18 aprilie, 2011
COMUNICAT privind Lansarea cărţii Oraşul Bălţi şi oamenii lui de 

Gheorghe BACIU 

Pe 7 aprilie aprilie, Sala de lectură 
Ştiinţe Filologice a găzduit un eveniment 
remarcabil ce va intra în istoria municipiului 
printr-o semnificaţie dublă. În ziua sărbătorii 
creştine Bunavestire, în ziua inaugurării 
la Chişinău a Salonului Internaţional de 
Carte pentru Copii şi Tineret, s-a produs o 
lansare inedită a unei lucrări istorice, unica 
de acest gen despre capitala de Nord a 
Moldovei – Oraşul Bălţi şi oamenii lui. Autor, 
pămînteanul nostru, Gheorghe BACIU, medic – legist, 11 ani a deţinut funcţia 
de director al Centrului de Medicină Legală, Membru al Academiei Balcanice de 
medicină Legală, autor a circa 500 de lucrări, inclusiv 25 de cărţi şi 12 brevete de 
invenţii.

Monografia este o realizare frumoasă, scrisă cu multă dragoste faţă de ră-
dăcinile şi valorile neamului de români din care face parte, o eternizare a frumuseţii 
neamului nostru în care autorul elucidează evenimente văzute şi trăite de domnia 
sa.

În luările de cuvînt Valentin Jitaru, Cheorghe Calamanciuc, Elvira Cornilova, 
Anatol Petrenco, Boris Griţunic, Grigore Chetrari, Preasfinţitul Mihail Sărăcuţa, Teo-
Teodor Marşalcovschi, Iulius Popa, Smărăndiţa Grecu, Inga Cojocaru cu un deosebit 
respect au apreciat şi au mulţumit autorului pentru curajul şi efortul editării unei 
lucrări cu adevărat monumentale despre istoria municipiului Bălţi, lucrare care va 
rămîne un etalon pentru tîneri, un ideal de luptă pentru adevăr, frumos şi tot ceea 
ce este corect.

Menţionăm faptul că un capitol este consacrat Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”, Bibliotecii Ştiinţifice, personalităţilor universitare. Participanţilor le-a fost 
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propusă expoziţia tradiţională şi on-line Bălţiul şi oamenii lui.

18 aprilie, 2011 
Pe 14-15 aprilie 2011 Igor Afatin, director-adjunct Informatizare, a 

participat la seminarul Implementarea tehnologiei IR (repozitorii instituţionale): 
Sistemul Dspace. În cadrul întrunirii profesionale Dl. Afatin a relatat  colegilor 
despre acest seminar.

20 aprilie, 2011
COMUNICAT privind seminarul „Modificări recente în legislaţia naţiona-

lă de proprietate intelectuală” 

Generic: Pe 19 aprilie Biblioteca 
Ştiinţifică a găzduit seminarul „Modificări 
recente în legislaţia naţională de proprie-
tate intelectuală” cu participarea reprezen-
tanţilor AGEPI din R. Moldova dedicat 
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
cu genericul „Conturînd Viitorul”. Semi-
narul s-a desfăşurat sub egida Zilelor Bib-
liotecarului şi Zilei Mondiale a Cărţii şi a 
dreptului de autor Organizatori: Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova; Biblioteca Şti-
inţifică 

Participanţi: studenţii Facultăţilor Drept, Agroecologie, bibliotecari univer-
sitari, reprezentanţi ai Agenţiei DECA-Press

Subiecte abordate: „Legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale şi asi-
gurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” - raportor: 
Liviu SIBOV, Jurist principal, Secţia Contencios şi gestionare statut juridic OPI, 
Departament juridic AGEPI; „Protecţia invenţiilor în Republica Moldova” - raportor: 
Petru GROSU, Şef secţie, chimie, biologie, medicină, Departament invenţii şi soiuri 
de plante AGEPI.

Expoziţii: Invenţii şi inventatori: expoziţie de cărţi, reviste, brevete de invenţie, 
documente electronice; Rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţării: expoziţie de 
documente tipărite şi electronice 

20 aprilie, 2011 
Noi apariţii editoriale la Biblioteca Universităţii Bălţene 

În anul 2010, bibliotecarii Universităţii bălţene au elaborat 10 lucrări (biblio-
grafii, cataloage, dicţionare, ghiduri metodice) în colecţiile Biblioteca Ştiinţifică-65, 
Bibliographia Universitas, Vestigia Semper Adora, Cultura Informaţiei, Profesionalizare.

Lucrările pot fi vizualizate în Catalogul on-line de pe site-ul Bibliotecii, în 
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Biblioteca Digitală, în rubrica Publicatii conform titlului colectiilor, inclusiv şi pe 
alte reţele de socializare: blogul Bibliotecii, Facebook, Twitter, Slideshare: 

1. Aculova Taisia, Culicov Natalia. Indexarea pe subiecte: Ghid metodic 
pentru bibliotecari

2. Scurtu Elena ş. a. Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi: indice 
bibliografic (1945 - 2010)

3. Cartea rară în limba franceză (sec. XVIII - XX) / alcăt. : E. Scurtu
4. Ganea, Varvara. Lucrările universitarilor bălţeni: Anuar 2009
5. Harconiţa Elena, Mihaluţa Lina, Stratan Elena. Biblioteca Ştiinţifică: Cadru 

de reglementare
6. Harconiţa Elena, Mihaluţa Lina, Stratan Elena. Bibliotecarii universitari 

bălţeni: dicţionar
7. Harconiţa Elena, Mihaluţa Lina, Stratan Elena. Catalogul publicaţiilor 

editate de bibliotecarii Universităţii bălţene
8. Harconiţa Elena, Mihaluţa Lina, Stratan Elena. Ghidul utilizatorului
9. Mihaluţa Lina, Cristian Elena, Costiucenco Natalia. Carte cu autograf şi 

dedicaţii: catalog
10. Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare: Ghid 

practic / alcăt. : A. Nagherneac

21 aprilie, 2011 
Biblioteca Ştiinţifică este partener educaţional al Facultăţii Ştiinţele 

Naturii şi Agroecologie în realizarea programului cultural-ştiinţific Lunarul 
Ecologic

În această zi programul Clubulului Cărţii a inserat acţiuni dedicate Cărţii 
Religioace: expoziţia de documente „Carte Religioasă, Rară şi Veche din colecţia 
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lui Ioan Nicorici”, prezentare (inclusiv în Power Point) Dorina Cosumov, bibliotecar, 
serviciul Documentare - Informare Bibliografică, Concert Pascal, susţinut de 
corul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, specialitatea „Arte”, dirigor dir. adj. Marina 
Caliga. Evenimentul s-a produs în cadrul acţiunilor dedicate Zilei Bibliotecarului 
în Republica Moldova, Zilei Mondiale ale Cărţii şi a dreptului de autor. La 
manifestare au participat cadre didactice, bibliotecari, studenţi, oaspeţi ai Bibliotecii.
Organizatori: Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale, dr. Maria Nicorici, 
şefa Catedrei de Geografie şi Biologie.

26 aprilie, 2011
Ziua Drapelului de Stat a fost sărbătorită la 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi.

 
Manifestarea informativ-educativă privind isto-

ria Tricolorului a fost organizată de Igor Cojocaru, 
şeful Catedrei Discipline sociojuridice şi umanistice, 
Facultatea de Drept. În cadrul acestei manifestări 
Valentina Topalo, şefa Centrului Manifestări Culturale 
a organizat şi prezentat o expoziţie de cărţi, reviste 
cu genericul „Istoria Ţării Noastre”. Au fost prezenţi 
studenţi, cadre didactice, bibliotecari. 

27 aprilie, 2011

De Ziua Bibliotecarului

Pe 27 aprilie bibliotecarii universitari bălţeni s-au întrunit în şedinţa Clubului 
BiblioSpiritus pentru a omagia Ziua Bibliotecarului sărbătorită în Moldova la 23 
aprilie .

În cuvîntul de deschidere, Elena HARCONIŢA, Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice 
a dat citirii mesajele de felicitare din partea Preşedintelui Parlamentului, Ministerului 
Educaţiei, Ministerului Culturii, colegilor din alte instituţii bibliotecare, prietenilor 
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Bibliotecii cu prilejul sărbătorii profesionale şi a Sfintelor Paşti.
Dna Director a relatat despre festivitatea naţională prilejuită de consemnarea 

Zilei Bibliotecarului în R. Moldova, organizată de ABRM pe 20 aprilie, în incinta 
Teatrului Licurici. La această manifestare au fost decernate Diplome de Onoare ce-
lor mai merituoşi bibliotecari din partea Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei, 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Au fost anunţate rezultatele 
Concursurilor naţionale „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiinţele informării”, „Cel mai bun Bibliotecar al anului 2010”. Bibliotecarii bălţeni au 
devenit posesori ai diplomelor Ministerului Culturii – Elena HARCONIŢA, Ministerului 
Educaţiei – Natalia CULICOV, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – 
Adela CUCU, Varvara GANEA, Elena ŢURCAN, Ala LÎSÎI, Olga COLINA. 

Diploma de Excelenţă a Concursului Naţional „Cel mai bun Bibliotecar al 
Anului 2010”, ediţia a XX-a i s-a conferit Elenei CRISTIAN. 

Lucrările bibliotecarilor universitari bălţeni au fost apreciate cu premii 
prestigioase: PREMIUL MARE pentru setul de 10 lucrări consacrate aniversării a 
65-a de la fondarea Bibliotecii şi PREMIUL SPECIAL pentru DESIGN pentru lucrarea 
Carte cu autograf şi dedicaţii, autori: Lina MIHALUŢA, Elena CRISTIAN, Natalia 
COSTIUCENCO, designer: Silvia CIOBANU. 

Conducerea Bibliotecii a decernat Diplome pentru profesionalism şi prestanţă 
bibliotecarilor: Polina SPÎNU, Lilia ABABI, Valentina VACARCIUC, Renata TONCOGLAZ. 

Diploma specială cu prilejul a 60 de ani de la naştere a fost acordată Svetlanei 
BOTEZATU, bibliotecar în serviciul Organizarea/Conservarea Colecţiilor.
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Continuînd şedinţa festivă şi lucrativă, directoarea a prezentat o informaţie 
captivantă despre activitatea Clubului BIBLIOTECA MOV (Biblioteca Municipală B. 
P. Haşdeu, 19 aprilie 2011), realizînd o trecere în revistă a subiectelor abordate şi 
lansînd ultimele numere ale revistei BiblioPolis.

Igor AFATIN, director-adjunct Informatizare, a venit cu informaţii utile de 
la seminarul Implementarea tehnologiei IR (repozitorii instituţionale) (Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM, aprilie, 2011): Sistemul DSpace, demonstrînd structura lui, po-
sibilităţile de înregistrare, oportunităţile în vederea plasării lucrărilor ştiinţifice 
universitare în repozitoriul instituţional. 

Activitatea a urmat cu înmînarea Cer-
tificatelor absolvenţilor Şcolii Noul angajat 
de către Elena STRATAN, coordonator ŞNA, 
şef serviciu Cercetare. Asistenţă de spe-
cialitate.   

Partea a doua a şedinţei Clubului a 
fost dedicată Conferinţei tinerilor bibliote-
cari. A fost prezentată comunicarea tinerei 
bibliotecare din serviciul Documentare /
Informare Bibliografică Dorina COSUMOV Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în li-
teratura naţională şi universală. Gînduri despre Bibliotecă, Bibliotecar au rostit 
bibliotecarele Antonina Antonova, Natalia Cechina.

14 mai, 2011 
Violeta MOTULAITE, Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova la 

Biblioteca Ştiinţifică

Excelenţa Sa Violeta MOTULAITE, Ambasadorul Lituaniei în Republica Mol-
dova a revenit la Biblioteca Ştiinţifică, în sala de lectură Ştiinţe socio-umanistice şi 
economice, unde a inaugurat la 11 martie 2010, Punctul de Informare Documentare 
NATO, pentru a ţine conferinţa Some lessons on the way to European Union (Li-
thuania’s example) [Cîteva lecţii despre integrarea în UE ) Exemplul Lituaniei]. Textul 
conferinţei este pe site-ul Bibliotecii. La eveniment au participat Gheorghe POPA,  
Dr. Hab., Profesor, Rector, studenţi, cadre didactice de la Facultăţile Economie şi 
Drept, bibliotecari universitari. Au fost derulate filme despre Lituania cu genericul 
Calea de Integrare a Lituaniei în Uniunea Europeană.
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14 mai, 2011 
În Biblioteca Ştiinţifică a fost inaugurat Centrul de Informare al Uniunii 

Europene cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

 La deschidere au luat cuvîntul DIRK SCHUBEL, Ambasador, Şeful Delegaţiei 
Europene în Republica Moldova, GHEORGHE POPA, Rectorul Universităţii de Stat 
„Alecu Russo”. Acţiunea a fost coordonată de VALENTINA PRIŢCAN, prorector pen-
tru relaţii internaţionale. Programul cultural - susţinut de elevii Liceului Teoretic 
„Ion Creangă”, specialitatea „Arte” conducător artistic, dir. adj., Marina Caliga. Au 
participat reprezentanţi ai ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene 
acreditate la Chişinău: România, Ungaria, Franţa, Lituania, Ungaria, Germania, cadre 
didactice, bibliotecari, studenţi, elevi, cetăţeni ai municipiului Bălţi.

14 mai, 2011 
Biblioteca Ştiinţifică a participat 

la Zilele Europei cu expoziţia de do-
cumente prezentată în Cortul Orăşelului 
European reprezentat de Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 

17 mai, 2011 
Helene SKIKOS International Policy Officer for Albania, Montenegro,Serbia, 

Belarus Moldova and Ukraine International Cooperation, Bruxelles, Directorate-
General for Education and Culture şi prof. Valentin Arion şef oficiu Tempus în 
Republica Moldova au vizitat Biblioteca Ştiinţifică, lăsînd un mesaj în Cartea de 
Opinii şi Sugestii: „Vă felicit pentru acest spaţiu de studiu minunat, cald şi primitor! 
Este cu adevărat foarte important nu numai pentru studenţi, dar şi societate să 
aibă acces la cărţi (cei mai buni prieteni ai noştri) şi alte informaţii relevante unind 
oameni cu aspiraţii comune, experienţe şi perspective.” Helene SKIKOS
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18 mai, 2011 
Scriitori din România şi Moldova în vizită la Biblioteca Ştiinţifică
 
În cadrul Zilelor Literaturii Române, ediţia a 2-a desfăşurate în perioada: 18 - 

20 Mai 2011 la Bălţi şi Chişinău de către Institutul Cultural Român şi Centrul Naţional 
al Cărţii,invitaţii Conferinţei Ion Vianu - Memorialistica văzută de un memorialist; 
Lecturi & dezbateri: Îngeri şi alcool - scriitorii Emil Brumaru, Ion Mureşan, Arcadie 
Suceveanu, Maria Şleahtitchi, Emilian Galaicu-Păun, Vasile Ernu, au vizitat 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi.

Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a condus înalţii oaspeţi prin spaţiile 
generoase ale Bibliotecii, demonstrînd plenitudinea colecţiilor, condiţiile şi faci-
lităţile de care beneficiază studenţii şi cadrele didactice universitare de la Bălţi. 
În acest context, Dumneaei a vorbit despre structurile internaţionale integrate,în 
sprecial despre Colecţia Institutului Cultural Român, Direcţia Români din Afara Ţării 
şi despre Centrul de Informare Europeană, inaugurat la 14 mai 2011. 

Renumiţii autori au donat cărţi şi au semnat pe cărţile lor regăsite în colecţiile 
bălţene.

27 mai, 2011 
Lansarea cărţii „Între istorie şi judecata posterităţii” de Alexandru Bu-

dişteanu
 
Vineri 27 mai, 2011, în Clubul Cărţii 

a avut loc lansarea cărţii Doctorului Ar-
hitect, Alexandru Budişteanu în dialog 
cu Flori Bălănescu „Între istorie şi ju-
decata posterităţii”, editată de Academia 
Română, Institutul Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, Bucureşti, 2010. Despre 
carte şi activitatea laborioasă a autorului 
au vorbit: Teo-Teodor Marşalcovschi, dr. in 
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istorie, Igor Cojocaru dr. în politologie, Facultatea de Drept, Valentin Jitaru, lector 
superior, Facultatea Limbi Străine, Valentina Topalo, şefa Centrului Manifestări 
Culturale, CD a ONU, CI EUi. V. Topalo a prezentat expoziţia de documente Zbucium 
şi Creaţie; de fotografii „Alexandru BUDIŞTENU, Doctor Arhitect, Doctor 
Honoris Cauza al Universtăţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în PowerPoint. 
Un mesaj de felicitare si foto pentru aceasta expoziţie au fost furnizate de către 
inginerul Radu MOŢOC, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. 
Negri” din Galaţi. Autorul a donat 2 exemplare pentru colecţia Bibliotecii, a relatat 
cîteva momente din biografia sa şi a semnat autografe pentru studenţi, elevi, cadre 
didactice, bibliotecari.

27 mai, 2011 
Zilele Scrisului şi Culturii Slave

La 27 mai 2011 în cadrul Zilelor 
Scrisului şi Culturii Slave Catedra de 
Limbă şi Literatură Ucraineană împreună 
cu Biblioteca Ştiinţifică au organizat ma-
nifestarea dedicată reînhumării scriito-
rului Taras Şevcenko în or. Canev, care 
a avut loc în anul 1861. Acţiunea a fost 
inaugurată de V. Neciaev, consulul Ukrainei 
în Republica Moldova. A urmat compoziţia 
poetică «Шевченко в родинному колi» 
prezentată de studenţii din anul 2 ai Facultăţii de Filologie, specialitatea Limba şi 
Literatura Ucraineană şi Limba şi literatura Română. V. Petrov, consulul Ukrainei în 
oraşul Bălţi a invitat asistenţa într-o călătorie virtuală «Канiв. Шевченковi мiсця». 
Bibliotecara Gherda Palii a prezentat expoziţia de documente «Шевченко в 
родинному колi» (format tradiţional şi în Power Point). Au participat cadre 
didactice, bibliotecari, studenţi, oaspeţi ai Bibliotecii.Organizatori: Ludmila Ciola-
nu, şefa Catedrei de Limbă şi Literatură Ucraineană, Gherda Palii, bibliotecar, 
serviciul Comunicarea Colecţiilor. Localizare: sala de lectură Ştiinţe Filologice

24 mai, 2011 
Donaţie de carte din partea Ambasadei Ucrainei în Moldova şi scriitorilor 

ucraineni
 
Pe 24 mai 2011 Adella Cucu, bibliotecar principal şi Gherda Palii, bibliotecară 

în sala de lectură Ştiinţe Filologice, au participat la manifestarea culturală în cadrul 
Zilelor Scrisului şi Culturii Slave ce s-a desfăşurat în incinta Comunităţii Ucraineni-
lor „Moştenire” din mun. Bălţi. 

La eveniment au participat: reprezentantul Ambasadei Ucrainei în Moldova, 
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doctor în istorie Mihail Harişîn, jurnalista, publicista şi poeta Zinaida Gurscaia, 
vice preşedintele fondului pictorilor şi meşterilor populari ucraineni „Renaştere – 
Вiдроження”, poetul Iurii Diaciuc.

Dl Mihail Harişin a donat Bibliotecii universitare un set de cărţi: Scrieri alese 
în 15 volume ale academicianului Constantin Popovici şi 10 cărţi (cu autograf şi 
dedicaţii) de la scriitorii ucraineni prezenţi la manifestare. 

14 iunie, 2011 
Conferinţa de comemorare a victimelor deportărilor

Studenţii, cadrele didactice de la 
Facultatea de Drept, bibliotecarii, oas-
peţi din municipiul Bălţi s-au întrunit în 
conferinţa „70 de ani de la primul val 
al deportărilor în masă din republica 
Moldova” pentru a Comemora Victimele 
Deportărilor din Basarabia. La acţiune 
au fost prezenţi persoanele deportate 
Ana Lungu şi Stelian Bejenaru, locuitori 
ai municipiului Bălţi. Conferinţa a fost 
deschisă de Lidia Pădureac dr. în istorie, catedra Disciplini socio-umanistice. Au 
urmat intervenţiile studenţilor Alexandra Popa şi Poliveico Victor, Facultatea 
de Drept, care s-au referit la deportările din anul 1949. Purtătorii memoriei 
tristelor evenimente, Ana Lungu şi Stelian Bejenaru, au povestiti cum au fost 
obligaţi să-şi părăsească ţara şi casa pentru a lua drumul Siberiei şi Kazahstanului.  
 Conferinţa a fost susţinută de expoziţia documentară: „Să ne cunoaştem istoria 
neamului”, compartimentele căreia au adus în atenţia utilizatorilor istoria, puţin 
cunoscută, despre valurile de deportări din Basarabia din anii 40, 50 în Siberia şi Asia 
Centrală, respectiv, mărturii despre soarta deportaţilor în Gulag.

Rubrică susţinută de 
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate
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