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23 APRILIE – ZIUA BIBLIOTECARULUI –ZIUA PROFESIEI

LIBRARIAN PROFESSIONAL DAY-APRIL 23RD

Angela HĂBĂŞESCU
Elena CRISTIAN

Abstract: This article evoked a festive meeting dedicated to Librarian Day in 
Moldova attended by Bălţi academic librarians . At the meeting  were announced the 
results of ALRM National Contests ,,The Best Librarian of the Year 2015, ,,The best works in 
the field of library and information science in 2015, The Republican Contest ,, The Library 
– a partner in promoting intellectual property organized by AIP. The worthiest librarians 
were mentioned with diplomas and prizes.
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Pe 22 aprilie 2016, în cadrul Biblio-
tecii Centrale a Bibliotecii Municipale „B. P.         
Haşdeu” a avut loc şedinţa festivă dedicată 
Zilei Bibliotecarului în Republica Moldo-
va, Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor. Evenimentul a fost organizat de că-
tre Asociaţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova (ABRM). Mesajul UNESCO pentru 
această ediţie a fost: „Puterea lecturii este 
pentru a menţine creativitatea, dar şi avansa 
în dialogul intergeneraţional şi egalitatea de 
şanse şi gen”. Acţiunea Zilei Internaţionale a cărţii şi a dreptului de autor, a avut drept 
scop promovarea dreptului şi a libertăţii lecturii, încurajarea şi stimularea ei, atragerea 
tinerilor spre instituţiile de cultură, biblioteci, carte şi lectură. Prin intermediul eveni-
mentului au fost puse în valoare eforturile profesioniştilor din Sistemul naţional de 
biblioteci a căror activitate a condus la rezultate de impact prin serviciile oferite, pro-
iectele desfăşurate, prin modul în care oamenii au influenţat asupra dezvoltării comu-
nităţii.

În sală domina o atmosferă plăcută, de sărbătoare, erau vernisate mai multe 
expoziţii cu genericul „Chişinău – oraşul meu”: „Oraşul Chişinău în fotografii”, „Chişinău 
în filatelie” şi „Chişinău în suvenire”. Reprezentaţii tutror tipurilor de biblioteci, sosiţi la 
acest eveniment, au beneficiat de o bogată donaţie de carte din proiectul „Demnitate 
prin Cultură” iniţiat de Fundaţia Dignitas, cu genericul „Cărţile nu au nici-o vârstă”.

Partea oficială a evenimentului a fost deschisă de Mariana Harjevschi, preşedin-
tele asociaţiei, care a venit cu un mesaj de felicitare pentru toţi lucrătorii din domeniu, 
menţionînd importanţa activităţii pe care o desfăşoară în vederea promovării lecturii 
în comunităţile lor.

La eveniment au participat cu mesaje de salut reprezentanţi ai ministerelor de 
resort, fondatori şi parteneri. Ana Plamadeala, membrul Consiliului Bibliotecilor din În-
văţămînt, a adresat o felicitare bibliotecarilor din partea Ministerului Educaţiei, menţi-
onînd: „Odată cu evoluţia tehnologiilor moderne, preferinţele cititorilor se schimbă, ceea 
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ce presupune transformarea bibliotecilor în 
adevărate centre de informare şi documen-
tare. Munca bibliotecarilor devine mai com-
plexă, necesitând noi competenţe şi abilităţi”. 
În cadrul activităţii au fost decernate 26 de 
diplome din partea Ministerului Educaţiei 
pentru performanţe deosebite în activitatea 
profesională, contribuţie substanţială la im-
plementarea serviciilor inovative bazate pe 
lectură, merite deosebite în cultivarea dra-
gostei de carte. Printre onoraţi se numără şi 
trei reprezentanţi ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Lina Mihaluţa, director-adjunct, Elena 
Cristian, şef serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor şi Angela Hăbăşescu, bibli-
otecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor. A urmat un mesaj de salut din partea 
dnei Ecaterina Rudacov, consultant principal, direcţia Patrimoniu Cultural al Ministerului 
Culturii. Cu mesaj de felicitare a venit Andrei Popa, directorul general adjunct AGEPI, în 
care a fost accentuat rolul bibliotecarului în societatea bazată pe cunoaştere, fiind un 
„brocher de informaţii”. Dumnealui a anunţat rezultatele Concursului republican „Bibliote-
ca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, organizat de AGEPI. Premiul special 
al juriului i-a fost acordat dnei Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB.

În concursul „Cel mai bun biblio-
tecar al anului 2015”, secţiunea Biblioteci 
universitare, preşedintele comisiei Rodica 
Avasiloae, director, Biblioteca Academiei 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, a fost 
menţionată şi Angela Hăbăşescu, bibli-
otecar principal BŞ USARB. 

Sărbătoarea a fost urmată de un 
microrecital susţinut de Zinaida Bolbo-
ceanu, Artista Poporului, conf. univ. in-
terimar, şef secţie Canto popular din cadrul Academiei de 
Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi Victor Botnaru, solist-instru-
mentist în ansamblul etnofolcloric „Tălăncuţa”, cunoscut şi 
drept un mare maestru al cobzei, dar care mănuieşte cu 
har mai multe instrumente muzicale: vioara, tilinca, cimpo-
iul, naiul ş.a. Zinaida Bolboceanu ne-a cîntat acompaniată 
de Victor Botnaru la cobză cîntece din folclor: „Cine aude 
gura mea”, „Mi-a venit un dor de acasă”, „Mărioară, Mărioară”, 
„Mama”. În plus, Zinaida Bolboceanu face artă din fiecare 
apariţie pe scenă, din fiecare cîntec, din modul în care poar-
tă costumul popular.

În continuare au fost prezentate  rezultatele concur-
sul naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteco-
nomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015”. Iurie Colesnic, 
istoric literar, politician şi scriitor, preşedintele comisiei, 
a prezentat rezultatele concursului, menţionând, că anul acesta au fost depuse mai 
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multe dosare în comparaţie cu anii precedenţi (31 dosare), că juriul a fost „bine alcă-
tuit, profesionist şi competent, s-a lucrat cu discuţii aprinse, fără bătaie şi fiiecare concurs 
îşi are învingătorii săi”. Aşadar în clasamentul concursului „Cele mai reuşite lucrări în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015”, BŞ USARB a obţinut:

Premiul I, Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării
• Biblioteca Ştiinţifică = Scientific Library : cartea de vizită  / Bibl. Şt. a Univ.

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: S. Ciobanu, V. Topalo, E. Stratan ; red. resp.: 
Elena Harconiţa ; trad. în lb. engl.: V. Topalo ; design / machetare / tehnored.: S. 
Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 32 p. : fot. – Tit. şi text paral. în lb. engl. şi rom. – ISBN 
978-9975-50-159-0 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/
sci_libr.pdf

Premiul III, Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării 
• Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar / Bibl. Şt. a Univ. 

de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa, E. Stratan 
; design /cop. /tehnored.: S. Ciobanu, A. Antonova. – Ed. a 2- a rev. şi compl. / 
V.Topalo, L.Răileanu, L.Ababi. – Bălţi, 2015. – 236 p. – ISBN 978-9975-50-149-1 ;  
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bib_usarb/dictionar_2.pdf

Premiul III, Secţiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii
• Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Bibl. Şt. a Univ. de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi ; Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Svetlana Cecan : red. resp.: 
E. Harconiţa ; red. bibliogr.: L. Mihaluţa ; design/cop.: S. Ciobanu ; machetare/
tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – ISBN 978-9975-50-151-4. Vol. 
2. – 2015 – 312 p. : il. – ISBN 978-9975-50-152-1; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/bib_usarb/autograf_2.pdf

Premiul I, Secţiunea Lucrări în Alte Domenii 
• Steaua de joi... ; Poemele mamei scrise nopţi în şir cu vîrful acului pe 

pînză, alinînd durerea inimii... : catalog de artă plastică şi arta cusutului  : 
[a Ecaterinei şi Ludmila Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed. înrgj. de Elena Harconiţa. – Bălţi, 2015. – 36 ; 8 p. 
: color. – Carte valet (inversă). – ISBN 978-9975-50-141-5 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/bsu/costin.pdf

În şedinţa festivă consacrată Zilei Bibliotecarului din Republica Moldova, organi-
zată la BŞ USARB pe 25 aprilie, noi Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, serviciul 
Comunicarea colecţiilor şi Elena Cristian, şef serviciu Organizarea conservarea colec-
ţiilor, am relatat despre participarea la Manifestarea Naţională dedicată Zilei Bibliote-
carului, desfăşurată la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”. Ne-am străduit să redăm 
atmosferă acelei sărbători şi colegilor noştri prin informaţiile şi fotografiile prezentate.
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Elena Harconiţa, directorul Bibli-
otecii, a felicitat bibliotecarii cu prilejul 
sărbătorii profesionale şi colegii pentru 
premiile şi diplomele obţinute la nomi-
nalizările: Diploma Ministerului Educaţi-
ei al RM pentru performanţe deosebite 
în activitatea profesională, contribuţie 
substanţială la implementarea serviciilor 
inovative bazate pe lectură, merite deo-
sebite în cultivarea dragostei de carte şi 
cu prilejul Zilei Bibliotecarului: Lina Mihaluţa, director adjunct, Angela Hăbăşescu, bi-
bliotecar principal, Elena Cristian, şef serviciu.

Diploma de Excelenţă în cadrul Concursului Cel mai 
bun bibliotecar al anului 2015, ediţia XXV-a - Angela Hă-
băşescu, bibliotecar principal pentru implementarea iniţi-
ativelor de bune practici şi modelelor inovatoare.

Premiul special al Juriului „Biblioteca partener în 
promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a V-a - Biblio-
tecii Ştiinţifice USARB, director Elena Harconiţa.

Premiile Concursului Cele mai reuşite lucrări în do-
meniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 
2015 (nominalizate mai sus). Realizările obţinute, menţi-
onate prin diplome şi premii, sunt munca întregului co-
lectiv, o dovadă că suntem o echipă unită şi profesionistă.

De asemenea, directoarea Bibliotecii a felicitat bi-
bliotecarii, membrii Filialei BIN – Biblioteci de învăţământ din Nord, cu diplome de-
cernate din partea Ministerului Educaţiei al RM: Bujac Angela, specialist principal, 
responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare, Direcţia Învăţământ Donduşeni; Ciolac 
Natalia, Şcoala Profesională, or. Cupcini, raionul Edineţ; Gorcinschi Mariana, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu” din Edineţ. Felicitări Colectivului BŞ USARB cu Diploma de 
Gratitudine din partea Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, director Lia 
Pascari, în semn de mulţumire pentru întreg sprijinul acordat elevilor şi profesorilor 
LTR „Ion Creangă” şi cu prilegul Zilei Bibliotecarului.
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Festivitatea a continuat în Clubul BiblioSpiritus al Bibliotecii cu Medalionul Tribu-
tul universitarilor bălţeni Bibliotecarului ALEXE RĂU, consacrat lui Alexe RĂU, regre-
tat biblioteconomist şi mare om de cultură. Activitatea a inclus prezentarea expoziţiei 
cu acelaşi titlu şi un şir de comunicări: „Alexe Rău: Curriculum Vitae” şi „Manuscrisele lui 
Alexe Rău” – Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale, CD ONU, CIUE, „Alexe 
Rau bibliograf” – Lilia Ababii, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor, 
„Patrimoniu" - Almanahul bibliofililor din Moldova (Alexe Rau, redactor-sef al publica-
ţiei)” – Elena Cristian, şef serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, „Alexe Rău re-
dactor-şef „Magazin Bibliologic” şi „Gazeta bibliotecarului” – Mihaela Staver, bibliotecar 
principal, serviciul Cercetare. Asistență de specialitate, „Calendar si Calendare” - Svetlana 
Cecan, bibliotecar, serviciul Organizarea şi conservarea colecţiilor, „Alexe Rău – promo-
torul Salonului Internaţional de Carte şi al Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii” – Lilia 
Ucraineţ, bibliotecar, serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare, „Alexe Rău în 
publicaţii periodice” – Olga Dascal, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activi-
tăţi în reţea. Mediateca, „Alexe Rău în publicaţiile periodice muzicale: „Universul muzical” şi 
„Realităţi culturale” – Elena Ţurcan, bibliotecar, serviciul Comunicarea colecţiilor, „Alexe 
Rău – „Jurnal Parizian” – bibliotecarele Margarita Iulic, Lilia Melnic şi Gabriela Cazacu, 
serviciul Comunicarea colecţiilor. Lecturile operei literare şi filosofice au generat inter-
pretări muzicale şi recitalul de poeme din creaţia scriitorului: „Există şi un Dumnezeu al 
Bibliologiei” - Ala Lîsii, Angela Hăbăşescu, bibliotecari principali, serviciul Comunicarea 
colecţiilor, „Alexe Rău Un fir cu plumb atîrnat de un lucru fragil si înaripat” şi „Alexe Rău 
Dialoguri” - Diana Găină şi Polina Spînu, bibliotecare, serviciul Dezvoltarea colecţiilor. 
Catalogare. Indexare, „Vino, muzică: „Tîlcuri vechi” spre innoirea vieţii” şi „Nu sînt împărat 
şi nici proletar” – bibliotecarele Elena Ţurcan şi Margarita Iulic, serviciul Comunicarea 
colecţiilor, „Alexe Rău Pe noi nouă adu-ne (poeme)” – bibliotecarele Antonina Antonova, 
Natalia Muratova, Natalia Luchianciuc şi Ludmila Răileanu, şef serviciul Comunica-
rea colecţiilor. Coordonatorul acestui eveniment Elena Harconiţa, director BŞ USARB 
a menţionat importanţa lui Alexe Rău pentru biblioteconomia naţională. Moderatorul 
activităţii a fost Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE.

Ne-am simţit mîndre de ceea ce facem împreună cu colegii, de munca noastră 
colectivă şi de faptul ca meseria de bibliotecar pentru noi este prestigioasă, importan-
tă, perseverentă, amabilă, intelectuală, creativă şi dificilă. În prezent ne încadrăm în im-
plementarea noilor tehnologii informaţionale şi ţinem pasul progresului tehnico-ştiin-
ţific. Varietatea şi complexitatea proceselor care se desfăşoară în bibliotecă trebuie să 
asigure un prestigiu în societate.

FELICITĂRI CU PRILEJUL ZILEI PROFESIONALE A BIBLIOTECARILOR!


