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15 ianuarie 2016 - Ziua Naţională a Culturii la Biblioteca Ştiinţifică şi sărbă-
torirea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu

În cadrul şedinţei Catedrei de filologie engleză, în Sala de lectură nr. 4, Documente 
în limbi străine au fost prezentate expoziţiile: „Cu gînduri şi cu imagini, Înnegrit-am mul-
te pagini” (M. Eminescu); Recitîndu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, 
la noi acasă” (M. Eliade). Valentina Topalo, Margareta Iulic au vorbit despre personali-
tatea marelui poet, despre frumuseţea şi sensibilitatea versurilor sale şi despre cultura 
română pe care o descoperi, citindu-i opera tradusă. Elena Hărpăilă, profesoara de lim-
bă şi literatură română a organizat în Clubul Cărţii o frumoasă serată literar-muzicală 
,,Să revenim la Eminescu” cu elevii claselor a X, XI, XII a Liceului Teoretic Republican 
,,Ion Creangă”. S-au implicat cadrele didactice: M. Caliga, lector universitar, profesoară 
de cor şi canto, A. Glebov, lector universitar, A. Carapetean, maestru de concert. Au 
fost interpretate melodii pe versurile lui M.Eminescu. Bibliotecarele Topalo Valentina, 
Magher Marina şi Dascal Olga au prezentat expoziţiile Vreme trece, vreme vine, toate-s 
vechi şi nouă toate... (M. Eminescu), Din valurile vremii, M. Eminescu şi Opera lui M. Emi-
nescu în versiune electronica (DVD-uri, CD-uri, materiale AV în colecţia Mediatecii). 

9 februarie 2016 - Manifestări de Informare desfăşurate în Biblioteca Ştiin-
ţifică USARB pentru marcarea Zilei Europene a Siguranţei pe Internet

Ediţia a XIII-a, Ziua Siguranţei pe Internet 2016, a avut ca scop promovarea utili-
zării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiilor on-line şi telefoanelor mobile, 
mai ales de către adolescenţi. În acest context, manifestările au fost concentrate la 
nivelul Liceului Teopretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi. 180 de elevi, au partici-
pat la activităţi interactive şi de informare : expoziţii, videoclipuri, prezentări privind 
website-ul şi blogul Bibliotecii Ştiinţifice, discuţii, dezbateri în Clubul ONU Nord/Edu-
caţie Civică Europeană. În cadrul manifestărilor bibliotecarii au vorbit despre riscurile 
utilizării internetului în mod iresponsabil şi excesiv. Au fost prezentate soluţii tehnice 
şi instrumente de control pentru riscul de victimizare, propuse fiind o listă de site-uri 
sigure şi programe pentru utilizarea computerului, a unei parole sigure. Pentru pro-
tejarea adolescenţilor de pericolele generate de lumea Internetului, participanţilor li 
s-au distribuit materialele promoţionale ,,Siguranţa ta on-line, depinde te tine!”

17 februarie 2016 - Politica instituţională a Universitaţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis înregistrată în ROARMAP

Politica instituţională a Universitaţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Ac-
cesul Deschis, aprobată la şedinţa Senatului USARB, proces-verbal nr. 2 din 16 sep-
tembrie 2015, a fost înregistrată în registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open 
Access Repository Mandates and Policies). Obiectivele politicii sînt asigurarea accesu-
lui cît mai larg posibil la produsul ştiinţific universitar, gestionarea şi conservarea pe 
termen lung a lucrărilor ştiinţifico-didactice în format electronic elaborate de membrii 
comunităţii universitare.În ROARMAP sînt incluse 764 politici aprobate de universităţi, 
instituţii de cercetare şi de finanţare a cercetării din întreaga lume (Europa – 462, Ame-
rica – 197, Asia – 46, Africa – 19, Oceania – 40), USARB fiind una din cele trei universităţi 
înregistrate din Moldova.
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26 februarie 2016 - Şedinţa de lucru Biblioteci de învăţămînt: conexiuni, 
colaborări, impact în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a 
ABRM, Bălţi, Centrul Biblioteconomic - Biblioteca Ştiințifică USARB 

Au participat: 50 de bibliotecari, 16 bibliotecari şcolari, 12 specialişti responsa-
bili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, 
14 conducători ai bibliotecilor Şcolilor Profesionale şi Centrelor de Excelenţă, 8 şefi 
ai bibliotecilor de colegiu din zona de NORD a Republicii Moldova, raioanele Briceni, 
Donduşeni, Edineţ, Glodeni, Drochia, Rîşcani, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rezina, Soroca, 
Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi. Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, a 
relatat despre participarea BŞ USARB în Proiectul „Sistemul Naţional de biblioteci al 
Republicii Moldova: realizarea modelului strategic”, despre realizarea studiului refe-
ritor la bibliotecile şcolare la care au fost invitaţi să participe specialiştii - responsabili 
de activitatea bibliotecilor şcolare de la OLSDÎ. Dna director a prezentat datele sta-
tistice ale activităţii Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova: Tabel Centralizator 
2015, rezultatele preliminare privind Evaluarea bibliotecilor Şcolilor Profesionale din 
Republica Moldova. A urmat Trainingul Conectare pe Facebook, postări, grupuri, inte-
rese. Participanţii au fost învăţaţi să creeze un profil de bibliotecă în cea mai populară 
reţea socială din lume - Facebook. Formatorii Elena Stratan, şef serviciu, Mihaela Staver, 
Tatiana Prian, Olga Dascal, Natalia Culicov, bibliotecare principale au acordat asistenţă 
privind căutările, postarea unei informaţii, imagini, adăugarea utilizatorilor, aprecierea 
unei paginij, comentarii şi distribuirea mesajelor, înscrierea într-un grup etc. 

1 martie 2016 - Diseminarea informaţiilor de la reuniunile profesionale na-
ţionale

La şedinţa de dezvoltare profesională, Lilia Ababii, bibliotecar principal, a re-
latat despre participarea în data de 26 februarie la ULIM în cadrul Departamentului 
Informațional Biblioteconomic (DIB) unde a avut loc Conferința Symposia Investigatio 
Bibliotheca, ediția a VIII-a cu genericul Biblioteca din învățămînt: dinamism, acces, dez-
voltare, transformare. Activitatea a urmărit scopul de a promova serviciile informați-
onale moderne oferite de biblioteci, încurajarea noilor direcții de cercetare, crearea 
unui mediu benefic pentru schimburi de experiență. Dna Elena Harconiţa, directoarea 
Bibliotecii, a informat despre participarea la Forumul cercetătorilor din Sistemul Națio-
nal de Biblioteci,organizatori BNRM, BM „B.P.Hasdeu. În cadrul acestui Forum Dna di-
rectoare a prezentat comunicarea Aspecte privind cercetarea bibliografică organizată. 
De asemenea, bibliotecarii au fost informaţi despre proiectul Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din Moldova, un proiect în care sînt incluse 18 biblioteci uni-
versitare şi are potențialul de a îmbunătăți activitatea bibliotecilor universitare din 
țară, coordonator fiind Biblioteca Ştiinţifică ASEM. Au mai fost prezentate lucrările: 
Cadru de Reglementare, vol. VI. 2012-2015, Ch. 2016, destinată tuturor specialiştilor din 
domeniul biblioteconomiei, avînd menirea de a reglementa activitatea bibliotecilor 
din Republica Moldova, Dicționarul de biblioteconomie şi ştiințe ale informării, Ch. 2014, 
un dicționar util pentru bibliotecari şi alți profesionişti din domeniul infodocumentar, 
editat de colegii de la BŞC „Andrei Lupan” a AŞM. 

2 martie 2016 - Ziua Memoriei
Ziua de 2 martie este consemnată drept Ziua Memoriei – zi de comemorare a 

celor căzuţi în cadrul Războiului de pe Nistru (1991-1992) pentru apărarea indepen-
denţei şi a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. În sală de lectură №1 Ştiinţe So-
cioumanistice şi Economice a fost vernisată şi prezentată expoziţia tradiţională „Trans-
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nistria în flăcări.Momente cruciale de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru din 
1992” şi expoziţia on-line „ZIUA MEMORIEI. Documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice 
consacrate faptelor eroice ale participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integri-
tății şi independenței Republicii Moldova (1991-1992)” La eveniment au participat elevii 
Colegiului „Ion Creangă“ şi grupele DR31Z.

3 martie 2016 - In Memoriam Nicolae Filip
La 3 martie s-au împlinit 90 de ani de la naşterea regretatului Academician, 

Doctor Habilitat, Profesor universitar Nicolae FILIP, Rectorul Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi în anii 1986 – 2007. Omul, Savantul, Profesorul şi Rectorul Nicolae Filip, 
personalitate notorie, fondatorul clasicului complex universitar bălţean – o veritabi-
lă operă de ctitorie, Personalitate de Excepţie a secolului XXI, alături de alte 2000 de 
personalităţi marcante ale sec. XXI, consemnate în Outstanding Sholars of the 21 st 
Century, Cambridge, England, 2002 a lăsat o moştenire valoroasă inserată în circa 200 
lucrări ştiinţifice, 6 monografii, 65 de articole, 25 de referate, 15 rapoarte ştiinţifice, zeci 
de cursuri universitare. Bibliotecarii bălţeni au adunat cu grijă opera lui Nicolare Filip, 
înveşnicind-o în cele 4 ediţii ale biobibliografii editate în colecţia Personalităţi universi-
tare bălţene, în anii 1995 -2005.

9 martie 2016 - Săptămîna Educaţiei Deschise la Biblioteca Ştiințifică 
USARB

În incinta Bibliotecii Ştiințifice USARB a avut loc inaugurarea Săptămînii Educa-
ţiei Deschise – Open Education Week 2016. Programul a inclus prezentărie: Fenomenul 
şi Importanţa Săptămînii Educaţiei Deschise (Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal 
serviciul Comunicarea colecţiilor); Resurse electronice Educaţionale Deschise cu trimitere 
la revista online E-Learning Papers (Olga Dascal, bibliotecar principal Mediateca); Ge-
neraţia Y-cum o dezvoltăm?: feedback pe reţelele sociale, postarea succeselor online 
(Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistență de specialitate). 
Moderator: Elena Stratan, şef Serviciu Cercetare. Asistență de specialitate. În sală de 
lectură №1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice a avut loc prezentarea expoziţiilor: 
Din campusul universitar bălţean spre viitoarea carieră; Ziua Memoriei. Documente din 
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice consacrate faptelor eroice ale participanţilor la acţiunile de 
luptă pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova (1991-1992). Au 
participat grupele DR31Z, DR32Z, AS31Z, IE11Z a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 
Expoziţiile au fost prezentate de către Aliona PURICI, bibliotecar, Serviciul Comunica-
rea colecţiilor. În Clubul Cărţii a fost promovat atelierul Soluţionarea problemelor lumii 
contemporane prin intermediul strategiilor art-pedagogice. Au participat studenţii Fa-
cultăţii de Litere, ghidaţi de lect. univ., drd. Eugenia Foca. Atelierul a fost deschis de 
Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, sala de lectură Nr. 3 „Ştiinţe psiho-pedagogice, 
naturale, reale. Artă” cu o informaţie privind Fenomenul şi importanţa Săptămînii Edu-
caţiei Deschise şi prezentarea expoziţiei de documente din colecţiile Bibliotecii Art-pe-
dagogia – Mijloc de activizare a procesului de învăţămînt. Dna Eugenia Foca, a intervenit 
cu comunicarea „Rolul tehnologiilor art-pedagogice în soluţionarea problemelor educa-
ţionale”, dezvăluind art-pedagogia ca un domeniu nou al ştiinţelor educaţiei actual 
pentru şcoala contemporană, în care educaţia, instruirea şi dezvoltarea personalităţii 
copilului se realizează prin mijloacele specifice artei. A urmat un work-shop creativ 
„Tehnici art-pedagogice” la care studenţii au însuşit tehnici noi în domeniul dat. 
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17 martie 2016 - Lansarea volumelor scriitorului botoşănean VASILE IFTIME
Sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice a Bibliotecii Ştiinţifice a găzduit lansarea 

volumelor ,,Cu palmele lipite de cer” şi ,,De la Petru citire” de scriitorul botoşănean VASILE 
IFTIME. Despre aceste volume şi-au spus părerile profesorii universitari bălţeni: Nico-
lae Leahu, Anatol Moraru, Diana Vrabie, Margareta Abramciuc, Ion Gagim. Bibliotecara 
Marina Magher a organizat expoziţia de documente: „Moment poetic cu Vasile Ifti-
me”, unde au fost aşezate cărţi şi reviste despre activitatea litareră a lui VASILE IFTIME.
Au participat studenţi, masteranzi, cadre didactice, bibliotecari.

14-17 martie 2016 - Manifestări culturale dedicate omagierii lui Alecu 
Russo - 197 de ani de la naştere 

Studenţii de la cele 4 facultăţi ai USARB şi Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” au 
participat La Zilele de omagiere consacrate lui Alecu Russo, scriitor, prozator, eseist, me-
moralist şi critic literar, patriarhul spiritual al Universităţii bălţene. Au fost organizate 
expoziţii tradiţionale, on-line, în PowerPoint: ,,Numele lui Alecu Russo va creşte cu tim-
pul şi va străluci glorios” V. Alecsandri, ,,Alecu Russo - 197 de ani de la naştere (17 martie 
1819 - 4 februarie 1859)” parter, ,,Alecu Russo-artist al cuvîntului” împrumutul nr.1 Do-
cumente ştiinţifice/beletristică ,,Alecu Russo-militant al progresului şi reformelor”, Sala 
de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice, Clubul Cărţii. Bibliotecarii Ala Lîsîi, Ludmila Răileanu,-
Valentina Topalo, Marina Magher, au vorbit despre opera scriitorului, originar din Basa-
rabia, invitîndu-i pe cititori să lectureze din moştenirea ce ne-a lăsat-o scriitorul Alecu 
Russo, din balada populară descoperită de el în Munţii Soveja în anul 1846, să citească 
o ediţie nouă de ,,Opere” Alecu Russo, apărută în la editura Ştiinţa, în anul 2015, avînd 
o distribuire tematică diferită decît cele utilizate anterior de alte edituri.

21 martie 2016 - Sesiunile de training privind WP3 Cultura informației în 
cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Services for Improvement Study 
Quality” ( MISISQ )

În perioada 08-17 martie 2016, o echipă de bibliotecari – participanţii imple-
mentării Proiectului MISISQ din cadrul Programului TEMPUS, în următoarea compo-
nenţă: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice şi Elena Stratan, Valentina Topa-
lo, Silvia Ciobanu şefi servicii, au participat la training-ul privind WP3 Cultura informa-
ției , care s-a desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Sesiunile de training au inclus subiectele : identificarea 
necesităților de informare şi adaptarea lor la resurse – tipuri de surse de documentare; 
principii generale de proiectare şi structura bazelor de date; bazele de date şi servici-
ile specifice marilor distribuitori: Elsevier (ScienceDirect, SciVal), Wiley, SpringerLink; 
instruire practică în PRIMO, componentă specifică ALEPH, implementată în Republica 
Moldova; plagiatul / citarea / detectarea plagiatului; evaluarea rezultatelor şi perfor-
manței în cercetare – principii de scientometrie, baze de date specifice; aplicaţiii prac-
tice în Web of Science, Jurnal Citation Report, Scopus, Google Scholar etc.Mediatori: 
Cristina Ungur, Violeta Platon, Ramona Nady (Biblioteca Universității de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România), Larisa Levinkova (Tehnical Univer-
sity Riga, Letonia); Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian University of Health 
Science, Kaunas, Lituania). De asemenea, programul a inclus vizite la Biblioteca Cen-
trală Universitară „Lucian Blaga”, Biblioteca Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Hațieganu”, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, la Muzeul de istorie al mineritului 
în sare din Transilvania Salina Turda, turul oraşului Cluj-Napoca. Cunoştințele acumu-
late vor fi aplicate în cadrul Proiectului, la elaborarea cursului de lecţii şi actualizarea 
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curriculum-ului „Bazele Culturii Informaţiei”, editarea tutorialelor şi a materialelor pro-
moționale.

22 martie 2016 - Modulul Catalogare, software ALEPH
În serviciul Informare şi cercetare bibliografică s-au desfăşurat activităţi de in-

struire în cadrul Proiectului TEMPUS Modern Information Services for Improvement 
Study Quality (MISISQ), Modulul Catalogare software ALEPH: Reguli de catalogare, 
Formatul MARC 21; căutarea înregistrării bibliografice în catalog dupa ISBN, autor, titlu 
şi alţi parametri de căutare; crearea unei inregistrari bibliografice, salvare, vizualizarea 
rezultatului pe WebOpac; adăugare cîmpuri subcîmpuri; regăsirea Vedetelor; mutarea, 
decuparea, inserarea datelor etc. Prezentare: Lina Mihaluţa, Adella Cucu. 

23 martie 2016 - Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacități-
lor în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher 
education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea biblio-
tecilor din Armenia, Moldova şi Belarus

În perioada 7-10 martie 2016, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB şi Lina 
Mihaluţa, director adjunct, au participat în Braşov, România, la inaugurarea Proiectului 
ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior: Biblioteca 
din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi 
Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi modernizarea bibliotecilor 
- Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and 
Belarus through library staff development and reforming libraries. Beneficiarii direcți 
ai proiectului sînt bibliotecarii, dar reformele efectuate vor avea un impact favorabil 
asupra personalului academic, studenților, personalului administrativ al universităților, 
dar şi asupra persoanelor cu necesități speciale. Scopul general al proiectului este 
modernizarea şi consolidarea bibliotecilor, îmbunătățirea competențelor personalului 
bibliotecar în instituțiile de învățămînt superior din Moldova, Armenia şi Belarus. 
Proiectul urmăreşte crearea şi întreținerea unei Rețele de Servicii de suport în Țările 
Parteneriatului Estic „Biblioteca în rețea”, care ar urma să transforme bibliotecile din 
instituțiile implicate în proiect în unele moderne, relevante şi accesibile. Liderul 
Proiectului, Dr.Tereza Khechoyan, Prorector pentru relaţiile internaţionale a Academiei 
de Administraţie Publică din Republica Armenia, a descris pachetele de lucru, 
planificarea activităților, programul de formare, pilotarea şi dezvoltarea politicilor, 
managementul, calitatea şi evaluarea rezultatelor, diseminarea şi sustenabilitatea lor.
Manana Salukvadze, coordonatorul financiar al Proiectelor Internaţionale, a vorbit 
despre normele financiare pentru Proiectele CBHE, despre liniile directoare de utilizare 
a Grant-ului, tratarea şi explicarea lor. Programul întrunirii profesionale a prevăzut, de 
asemenea, vizita Bibliotecii Universitatii Transilvania din Braşov şi a Castelului Bran.

24 martie 2016 - Vizita Doamnei Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezi-
dentă ONU şi Reprezentantă Rezidentă PNUD în Moldova la Biblioteca Ştiințifică 
USARB

În data de 23 martie 2016, Doamna Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezi-
dentă ONU şi Reprezentantă Rezidentă PNUD în Moldova a ţinut o prelegere publică 
despre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă la Biblioteca Ştiințifică a Universita-
tății de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Obiectivele au fost adoptate în unanimitate de 
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toate statele membre ONU şi sînt menite să combată sărăcia şi efectele schimbări-
lor climatice, de rînd cu asigurarea unui trai demn, decent şi sănătos pentru fiecare. 
La prezentare au participat 200 de studenţi, care s-au arătat interesaţi de subiecte, 
precum: munca decentă, schimbările climatice, implicarea tinerilor în implementarea 
Agendei 2030. Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat „Alecu Russo” găzduieşte din 
anul 2001 Centrul de Documentare şi Informare al ONU.

24 martie 2016 - Şedinţa de diseminare privind implementarea Proiectelor 
naţionale şi internaționale la Biblioteca Ştiințifică USARB

Pe data de 23 martie, la şedinţa de diseminare, Elena Harconiţa, directoarea Bi-
bliotecii, a relatat despre Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților 
în domeniul învățămîntului superior - Capacity Building in the Field of Higher education 
(CBHE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor din Arme-
nia, Moldova şi Belarus, desfăşurat la Braşov, România. Proiectul urmăreşte crearea şi 
întreținerea unei Rețele de Servicii de suport în Țările Parteneriatului Estic „Biblioteca 
în rețea”, care ar urma să transforme bibliotecile din instituțiile implicate în proiect 
în unele moderne, relevante şi accesibile. De asemenea, Doamna Elena Harconiţa, a 
relatat despre participarea unui grup de bibliotecari la training-ul privind WP3 Cultu-
ra informației, care s-a desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității 
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” colaboratorilor căreia le mulţumim pentru 
instruire, schimbul de experienţă şi ospitalitate. Echipa de participanţi ai proiectului: 
Lina Mihaluța, director adjunct, Elena Stratan, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu şefi ser-
vicii, au povestit despre vizita bibliotecilor, locurilor istorice şi muzeelor din or. Braşov 
şi Cluj-Napoca. 

2 aprilie 2016 - Lansare „Dicţionarului enciclopedic de pedagogie, volumul 
I, al prof. univ. dr. Sorin CRISTEA

 În Sala de conferinţe a Bibliotecii, a avut loc lansarea „Dicţionarului enciclopedic de 
pedagogie, volumul I, al prof. univ. dr. Sorin CRISTEA de la Universitatea ,,Spiru Haret” din 
Bucureşti. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiholo-
gie şi Arte în parteneriat cu Biblioteca Şiinţifică.Rectorul Ion Gagim a venit nu numai 
cu un mesaj de salut dar şi cu o invitaţie adresată atît studenţilor cît şi profesorilor de 
a cerceta, lectura dicţionarul ca fiind unul de căpătîi în lucrul de zi de zi al profeso-
rului şi al studentului. Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, 
Dr. Lora Ciobanu, moderatoarea evenimentului, a vorbit despre gradul de utilitate a 
dicţionarului pentru Facultate cît şi pentru întreaga comunitate academică. Vorbitorii: 
dr. Elena Zolotoriov, dr.Tatiana Şova, drd. Veronica Rusov, dr. Ilie Nasu, masteranzi şi 
studenţi. au subliniat importanţa şi necesitatea apariţiei unui astfel de dicţionar, preci-
zînd şi punînd accentul pe conceptele pedagogice, sistematizate cu ajutorul primelor 
trei litere din alfabet, în peste 800 de pagini, angajate fiind două scopuri generale, 
reconstrucţia epistemologică a conceptelor pedagogice din dicţionarele anterioare şi 
cristalizarea unor noi concepte. În cadrul evenimentului Valentina Topalo, şefa Cen-
trului Manifestări Culturale a prezentat expoziţia „Omul reformei în educaţie: Cristea 
Sorin, doctor habilitat, profesor universitar”.La lansare au participat cadre didactice, 
bibliotecari, studenţi. 
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4-5 aprilie 2016 - Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză 
pentru scopuri specifice

La Biblioteca Ştiinţifică, participantă în Proiectul ERASMUS+ Consolidarea capa-
cităților în domeniul învățământului superior - Capacity Building in the Field of Higher 
education (CBNE) - Biblioteca din rețea - Servicii de suport: modernizarea bibliotecilor 
din Armenia, Moldova şi Belarus, a avut loc Trainingul ESP English for Specific Purposes 
- Engleză pentru scopuri specifice. Grup ţintă: 33 bibliotecari universitari. Întrunirea 
profesională a fost deschisă de către Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, 
care a menţionat că bibliotecarii universitari bălţeni au beneficiat aici, în spaţiile Bibli-
otecii, de mai multe conferinţe şi instruiri internaţionale susţinute de reputate perso-
nalităţi ale domeniului biblioteconomic: David Case, Biblioteca Universităţii din Ohio, 
SUA; Grant Harris, şeful Fondului European de carte din cadrul Bibliotecii Congresului 
SUA, Dr. Hermina Anghelescu, conferențiar la Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiința 
Informării de la Wayne State University, Detroit, Michigan, SUA. Cunoştinţele acumu-
late de bibliotecari întotdeauna au fost aplicarte în serviciul utilizatorilor. Noua opor-
tunitate susţinută de trainerii internaţionali de la Institutul de Tehnologii din Limerick, 
Republica Irlanda, va spori cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale colaboratorilor 
USARB.În cuvîntul de salut Rectorul USARB, Ion Gagim, a menţionat importanţa aces-
tei instruiri, deschiderea Universităţii spre Europa, specificînd că Biblioteca Ştiinţifică 
a USARB este o bibliotecă modernă, este cartea de vizită a instituţiei. Bibliotecarii uni-
versitari întotdeauna au fost deschişi spre tot ce este nou şi participarea lor în acest 
Proiect amplifică şi mai mult statutul şi rolul instituţiei bibliotecare în comunitate. Pro-
gramul a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, terminologie 
de bibliotecă şi acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie 
şi practică, crearea strategiilor de senzibilizare pentru toţi studenţii şi utilizatorii bibli-
otecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Managementul esential şi forma-
rea aptitudinilor pentru bibliotecari, precum standardele internaţionale de IFLA, ISO, 
Biblioteca Congresului, NISO; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utili-
zatorilor; Biblioteca Electronică. Trainerii: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute 
Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), 
Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology au expus obiectivele Proiec-
tului privind modernizarea serviciilor bibliotecii, capacităţilor bibliotecarului, îmbună-
tăţirii lucrului bibliotecarilor. Cursul de instruire Engleza pentru scopuri specifice a fost 
mai bine şi mai uşor asimilat de bibliotecari datorită asistenţei traducătorului, funcţie 
exercitată de Valentina Topalo, şef serviciu la BŞ USARB. În încheiere Elena Harconiţa, 
directorul Bibliotecii, a mulţumit, în numele participanţilor, partenerilor europeni de 
proiect din Republica Irlanda pentru promovarea unui training de nivel internaţional, 
deosebit de util şi important, specificînd că bibliotecarii bălţeni sînt gata să colaboreze 
timp de 3 ani cu toţi partenerii de proiect în vederea menţinerii unui suport de reţea 
pentru servciii info-bibliotecare.

6 aprilie - Întîlnirea cu cartea în cadrul Zilelor sănătăţii
Sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte a găzduit în-

tîlnirea cu cartea „Cartea este un cadou pe care îl poţi deschide din nou şi din nou...”, 
organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, catedra de Psiholo-
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gie în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică USARB în cadrul Zilelor sănătăţii la Facultate. 
La întîlnire au participat studenţii anului II de studii, fiind ghidaţi de Silvia Briceag, dr., 
conf. univ. şi lectorii universitari Maria Corcevoi, Lilia Nacai şi Daniela Cazacu. Angela 
Hăbăşescu, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia tematică „Stresul – o provocare 
a vieţii contemporane”, trecînd în revistă cele mai reprezentative lucrări din colecţia 
Bibliotecii Ştiinţifice care tratează subiectul abordat. 

7 aprilie 2016- Instruire în Modulul Catalogare software ALEPH
În serviciul Comunicarea Colecţiilor, pentru membrii Grupului de profil FIŞARE 

ANALITICĂ s-au desfăşurat activităţi de instruire în cadrul Proiectului TEMPUS Modern 
Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ), Modulul Catalogare 
software ALEPH: Reguli de catalogare, Formatul MARC 21; căutarea înregistrării biblio-
grafice în catalog dupa ISBN, autor, titlu şi alţi parametri de căutare; crearea unei inre-
gistrari bibliografice, salvare, vizualizarea rezultatului pe WebOpac; adăugare cîmpuri 
subcîmpuri; regăsirea Vedetelor; mutarea, decuparea, inserarea datelor etc.Prezenta-
re: Lina Mihaluţa, Adella Cucu.

11 - 15 aprilie 2016 - Cursuri de formare profesională de scurtă durată „Ba-
zele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” la Biblioteca Ştiinţifică USARB

În data de 11 aprilie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB – Centrul Biblioteconomic 
pentru bibliotecile de Învăţămînt din Nord, au început CURSURILE DE FORMARE PRO-
FESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 
ore), formatori – bibliotecarii universitari din Bălţi.Elena Harconiţa, directoarea Bibli-
otecii Ştiinţifice USARB, preşedintele Filialei BIN, Biblioteci din Învăţămînt din Nord, a 
salutat participanţii la cursuri şi le-a urat succese în instruire.La instruire participă 26 
de bibliotecari din Bălţi şi raioanele Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Ocniţa, Rezi-
na, Rîşcani, Sîngerei, Şoldăneşti. Modulele cursului: Biblioteca şi societatea. Biblioteca 
ca instituţie socială; Rolul, locul şi funcţiile bibliotecii. Biblioteca ca sistem;Tipologia bibli-
otecilor. Reţele şi sisteme de biblioteci. Sistemul Naţional de Biblioteci din RM; Sistemul de 
organizare a activităţii bibliotecilor. Consiliul Biblioteconomic Naţional, Consiliul Bibliote-
cilor din Învăţămînt (formator: Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Serviciul Cerceta-
re. Asistenţă de specialitate); „Asociații profesionale (internaţionale şi naţionale). Cadrul 
legislativ al activităţii bibliotecilor din RM. Deontologia profesională a bibliotecarului” 
(formator Varvara GANEA, bibliotecar principal BŞ USARB); „Bazele constituirii fondului 
documentar al bibliotecii” (formatori Adella CUCU, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor. 
Catalogare. Indexare, Elena CRISTIAN, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţii-
lor BŞ USARB); Bazele catalogării. Clasificarea şi sistematizarea resurselor infodocumen-
tare. Standardizarea activităţii bibliotecii. Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica 
de bibliotecă” (formator Lina MIHALUŢA, director adjunct, BŞ USARB); Utilizatorii de 
informaţie (Angela HĂBĂŞESCU, Lilia ABABII, bibliotecare principale, Serviciul Comu-
nicarea colecţiilor BŞ USARB).

20 aprilie 2016 - Inaugurarea Zilelor Bibliotecarului
La şedinţa de Inaugurare a Zilelor Bibliotecarului Elena Stratan, şef serviciu Cer-

cetare. Asistenţa de specialitate, a prezentat programul activităţilor dedicate Zilelor 
Bibliotecarului, Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Zilei Mondiale a Proprie-
tăţii Intelectuale care a inclus expoziţii de documente, prezentări bibliografice, atelie-
re, medalionul dedicat regretatului bibliolog, scriitor, filosof al culturii - Alexe Rău ş.a. 
Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, EUI a prezentat expoziţia 
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online Bibliotecarul - Om de cultură, creator, formator, furnizor de informaţii calitative 
precum şi informaţii de la reuniunea  profesională -  Anul Bibliologic 2015.  Ludmila  
Răileanu, şef serviciu, Ala Lîsîî, bibliotecar principal serviciul Comunicarea colecţiilor 
au prezentat expoziţia Creatorul cărţii este autorul, creatorul destinului ei este soietatea 
(V. Hugo) - Ziua Cărţii şi a Dreptului de Autor. În cadrul ciclului de training-uri TI în ac-
tivitatea bibliotecară, bibliotecarii au studiat aplicaţia FotoShowPRO, trainer: Tatiana 
Prian, bibliotecar principal Centru Informatizare şi activităţi în reţea. La Ora Bibliote-
carului Puterea Lecturii! s-au discutat rezultatele unor studii realizate în mai multe ţări 
privind beneficiile lecturii, gradul de influenţă în viaţa omului, concepţia şi atitudinea 
faţă de lectură a consumatorului uman, prezentate de Lilia Ababi şi Margarita Iulic. 
Programul a inclus realizarea unor teste profesionale, rebusuri bibliotecare, vizionări vi-
deo. Moderatori: Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, Ludmila 
Răileanu, şef serviciu Comunicarea colecţiilor

12 mai 2016 - Colocviul ştiinţific studenţesc „Carl Ransom Rogers”
Sala de lectură nr. 3 „Ştiinţe psihopedagogice, ale naturii, reale. Arte” a găzdu-

it Colocviul ştiinţific studenţesc „Carl Ransom Rogers ”, ediţia a II-a, în cadrul cursului 
Istoria psihologiei, organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, 
Catedra de Psihologie în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică USARB. Manifestarea a fost 
deschisă de către conf. univ. dr. Silvia Briceag. Au prezentat comunicări studenţii din 
anul I şi II: Natalia Dabija, Elena Dolinţă, Maxim Maximov, Ina Pleşca, Nadejda Colac etc. 
Valentina Vacarciuc, bibliotecar, a prezentat expoziţia „Carl Ransom Rogers – psiholog, 
psihoterapeut american”, trecînd în revistă cele mai reprezentative lucrări despre viaţa 
şi opera marelui psiholog. 

13 mai 2016 - Repozitoriul instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) – 
USARB înregistrat în ROAR

După înregistrarea Politicii instituţionale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi privind accesul deschis în Registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open Ac-
cess Repository Mandates and Policies), Repozitoriul instituţional ORA (OPEN RECEAR-
CH ARCHIVE) – USARB a fost înregistrat în Registrul ROAR (Registry of Open Access 
Repositories). Scopul Registrului ROAR (4 251 arhive digitale) este de a promova dez-
voltarea accesului liber prin furnizarea de informații în timp util cu privire la creşterea 
şi statutul de arhive din întreaga lume. Republica Moldova are 4 arhive digitale înre-
gistrate în DOAR, România -12, Federaţia Rusă - 59, Ukraina -82, Franţa – 95, Germa-
nia-234, Regatul Unit – 256, SUA -767.

18 mai 2016 - Activităţi în sala de împrumut Nr. 3 Documente muzicale
La întîlnirea cu studenţii Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Artă, gru-

pele MZ21z, MZ11z, ghidaţi de Victoria Crişciuc, dr., conf. univ., Elena Ţurcan, bibliote-
cară în serviciul de Comunicare a colecţiilor a prezentat expoziţiile Fenomenul muzical 
Gheorghe Mustea: Compozitor, director artistic şi prim dirijor al orchestrei simfonice 
a Companiei publice „Teleradio-Moldova"; Oameni iluştri ai oraşului Bălţi. De aseme-
nea studenţii au efectuat o Călătorie muzicală în Baza de date Înregistrări Muzicale în 
format MP3 a Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Locul desfăşurări: Sala de împrumut Nr. 3 
Documente muzicale. 
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18 mai 2016 - Dezbateri Educaţie pentru fiecare în CD ONU a Bibliotecii Şti-

inţifice USARB 
În cadrul Săptămînii Uniunii Europene, în Centrul de Documentare şi Informare 

ONU a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc 
dezbaterea Educaţie pentru fiecare cu tema: De ce copiii/tinerii cu şi fără dizabilităţi tre-
buie să fie colegi. Cornelia Adeola, Consultant Naţional pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi, ONU, a vorbit despre Cadrul legal privind drepturile persoanelor cu di-
zabilităţi, a prezentat exemple reale din practica activităţii cu aceste persoane, a spe-
cificat formele şi metodele de incluziune a persoanelor cu dizabilităţi etc.În dezbateri 
au intervenit cu informaţii Valentina Goiman, directorul Şcolii Primare nr. 21 „Spiridon 
Vangheli” şi Andrei Eşanu, reprezentantul Asociaţiei CARP. Cornelia Adeola a răspuns 
la mai multe întrebări adresate de studenţii care au solicitat, de asemenea, predarea 
unui curs practic la subiectul discutat. La această manifestare au participat peste 50 
studenţi, cadre didactice de la Facultăţile Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Artă, Drept 
şi Ştiinţe sociale, bibliotecari.Coordonatorul activităţii: Lina Mihaluţa, director adjunct 
BŞ USARB. 

9-23 mai - Zilele Europei la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Valentina Topalo, şef Centrul de Informare al Uniunii Europene a prezentat pe 

data de 10 mai expoziţia „Centrul de informare a Uniunii Europene de la Bălţi: predesti-
naţie, oportunităţi, provocări”. Au fost puse în valoare activităţile ştiinţifice, culturale, 
educaţionale dedicate promovării valorilor europene legate de patrimoniul Bibliotecii 
Ştiinţifice prin intermediul Centrului de Informare al Uniunii Europene. Au participat 
studenţi de la toate facultăţile. În Mediateca Bibliotecii, bibliotecarul principal Olga 
Dascal, a prezentat expoziţia tematică „EUBookshop.eu - suport informaţional şi docu-
mentar al cercetărilor ştiinţifice” studenţilor anilor 2 şi 3 şi elevilor Colegiului Pedagogic 
„Ion Creangă”. Pe 12 mai Salonul Muzical a fost gazda manifestării „Cele mai mari com-
petiţii muzicale ale lumii cîştigate de basarabeni - seminar artistic informativ”. Informaţia 
a fost prezentată de Elena Ţurcan, bibliotecar, sî 3 Documente muzicale. Angela Hăbăşescu, 
bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor, a prezentat expoziţia on-line 
Anul 2016 – Anul Internaţional al Leguminoaselor. Să redescoperim acest pămînt – Re-
publica Moldova pentru Europa elevilor Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, gr. 403, 
profesor Axenia Saulea. Achiziţiile Recente de documente editate de Uniunea Europea-
nă, 2015-2016 au fost prezentate de către Valentina Topalo, şef Centrul de Informare 
UE. Expoziţia tematică „Dialogul Politic: Republica Moldova - Uniunea Europeană” a fost 
prezentată de Snejana Zadainov, studenţilor Facultăţii Drept şi Ştiinţe Sociale, AS11z. 
Marina Magher, şef oficiu, a prezentat expoziţia „Un lingvist pentru mileniul trei. Eugeniu 
Coşeriu – 95 de ani de la naştere” pentru studenţii grupei PP21z, Facultatea Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Artă. Ala Lîsîi, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea co-
lecţiilor a prezentat expoziţia on-line „Vladimir Beşleagă: Romancier, eseist, traducător : 
75 de ani de la naştere care include documente din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB 
despre viaţa şi activitatea scriitorului basarabean. Prezenţi au fost elevii claselor a XI, 
XII a Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă”. La întîlnirea cu studenţii grupei PE21z, 
Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Artă, Elena Ţurcan, bibliotecar, serviciul 
Comunicarea colecţiilor a prezentat expoziţia Fenomenul muzical Gheorghe Mustea 
: Compozitor, director artistic şi prim dirijor al orchestrei simfonice a Companiei publice    
„Teleradio-Moldova”, trecînd în revistă reprezentativele lucrări din colecţia BŞ.
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1-15 iunie 2016- Campania de formare a formatorilor privind Cultura Infor-

maţiei în cadrul proiectelor internaţionale
În data de 1 iunie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc inaugurarea Campa-

niei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei din cadrul proiectului WP3 
Cultura informaţiei MISISQ. Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, 
a prezentatat programul privind ZILELE CULTURII INFORMAŢIEI Etapa i (01 – 15 iunie 
2016) şi a relatat despre obiectivele şi realizările Bibliotecii în cadrul a 3 Proiecte inter-
naţionale: Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneri-
atul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019); ERASMUS + (Servicii de suport pentru 
rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin 
dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, ( 2015 -2018); MISISQ - 
TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - Servicii Infor-
maționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor - ( 2013-2016). Participa-
rea în aceste proiecte contribuie la dezvoltarea bibliotecii inovatoare ca suport pentru 
educație, cercetare şi învățare continuă, conectarea instituţiei la tendinţele europene 
pentru acordarea serviciilor infobibliotecare modernizate, crearea spaţiului informaţi-
onal unic pentru mediul academic din RM. Teme prezentate: Platforma de integrare a 
resurselor PRIMO: prezentare şi principii generale. Instruire practică în PRIMO, componen-
ta specifică ALEPH, implementată în Republica Moldova (Silvia CIOBANU); Resurse infor-
maţionale on-line: Regăsirea informațiilor pe Internet – motoare de căutare, portaluri, di-
rectoare, baze de date, rețele sociale, rețele profesionale / de cercetare (Prezentare: Miha-
ela Staver, Silvia Ciobanu); Evaluarea rezultatelor şi performanței în cercetare. Factorul de 
impact. Elemente de scientometrie, baze de date scientometrice (Web of Science, Journal 
Citation Report, Scopus). Exerciţii practice în Google Scholar, Publish or Perish. (Mihaela 
Staver, Angela Hăbăşescu, Elena Stratan); Realizarea unei strategii de căutare în baze de 
date la care este abonată USARB: cÎmpuri de căutare, utilizarea cuvintelor cheie, tezaure-
lor, filtre, operatori logici, gestiunea rezultatelor.(: Olga Dascal, Elena Stratan); Procesul de 
citare şi prezentare a referinţelor: folosirea standardelor de citare şi de scriere a referinţelor 
bibliografice, Metode de evitare a plagiatului. Folosirea unui software de depistare a plagi-
atului. (Ala Lîsîî); Softuri personale de gestiune a informatiei, exercitii practice cu EndNote 
(Elena Stratan); Gestionarea referinţelor cu Zotero, exerciţii practice (Natalia Culicov); 
Managementul datelor de cercetare – standardele europene. OpenAIRE - Platformă 
de coordonare pentru infrastructura electronica a cunostintelor umane & tehnice din 
Europa (Marina Magher). Au participat bibliotecarii, inclusiv responsabili - asistenţii 
universitari care promovează cursul Bazele Culturii Informaţiei.


