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1 iulie, 2011

Săptămîna Formare profesională continuă

În perioada 27.06 - 01.07.2011 în Bibliotecă s-a desfăşurat Săptămîna de For-
mare profesională continuă cu genericul: Biblioteca / Utilizatorul 2.0 – dialoguri edu-
caţionale. Acţiunile au fost organizate în cadrul modulelor Informare, Tehnologii, 
Comunicare, Management în conformitate cu cerinţele Euroreferenţialului privind 
competenţele profesioniştilor europeni în domeniul informării şi documentării. 
Genuri de activităţi: ateliere, workshopuri, traininguri. Subiecte abordate: apro-
fundare în cunoaşterea programelor Office Word/PowerPoint, web 2.0, practici de 
indexare pe subiecte, de fişare analitică în sistem automatizat, aspectul uman şi 
particularităţile psihologice în relaţiile bibliotecar-utilizator, cadrul legislativ, stan-
darde în aplicare. 

25 august, 2011

Lansare carte Stef Sadovnikov ”Опрокинутые в небо глаза”

Joi, 25 august, 2011, în Sala de 
conferinţe a avut loc lansarea cărţii 
lui Stef Sadovnicov ”Опрокинутые в
небо глаза”. Autorul este absolvent al 
Institutului Pedagogic „Alecu Russo”din 
Bălţi, actualmente - pictor, istoric, 
scriitor din Moscova. La lansare 
au participat profesori universitari, 
bibliotecari, cetăţeni ai municipiului 
Bălţi. 

C
B

27

BIBLIOMESAGER
CZU 02(478Bălţi)



5 septembrie, 2011

Felicitări Laureaţilor Salonului Internaţional de Carte, ediţia a 20-a consacrată 
Anului Grigore Vieru şi aniversării a 20-a a Independenţei Republicii Moldova! 

Premiul pentru poezie. Scriitoarei Maria Şleahtiţchi, prorector pentru şti-
inţă, doctor (http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/scriitori/sleahtitchi-m.
pdf) pentru placheta „Oleandrii mă strigă roz” http://www.cartidownload.ro/
Diverse/713007/Maria_Sleahtitchi_-_Oleandrii_Ma_Striga_Roz, Editura Cartier.

Premiul Biblos. Dr. Diana Vrabie, (http://www.timpul.md/articol/un-critic-
pe-saptamana-diana-vrabie-21642.html, http://spatiiculturale.0catch.com/15-2011 
/diana-vrabie.htm) “Dictionar bibliographic pentru copii şi adolescenti” .

15 septembrie, 2011

Programul Noul Utilizator 

În Bibliotecă a demarat programul infobibliotecar NOUL UTILIZATOR, edi-
ţia a IX-a, anul universitar 2011/2012 privind integrarea studenţilor din anul 1 
în comunitatea utilizatorilor, realizat de Bibliotecari responsabili de Relaţiile cu 
Facultăţile. În program: Informaţii pentru studenţii anului I prezentate de către 

Bibliotecarii - responsabili de Relaţiile cu Facultăţile în tura prin spaţiile Bibliotecii; 
Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile utilzatorilor; Ghidul Bibliotecii Şti-
inţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”; Ghidul Utilizatorului: 2011; Ghidul 
Utilizatorului, Ediţia a II-a, revăzută şi completată; Ghidul Punctelor de servire; 
Promovarea Bibliotecii prin site-uri şi reţele de socializare on-line; Colecţia Cultura 
Informaţiei. 

Ziua Internaţională a Democraţiei 
În cadrul manifestărilor omagiale “CD a ONU – zece ani de activitate”, în Clubul 

ONU Nord/Centrul Educaţiei Civică Europeană a avut loc seminarul “Democraţia 
şi Drepturile Omului”, susţinut de KATE SULLIVAN, Consilier tehnic principal al 
Comisiei Electorale Centrale, Programul Naţiunilor Unite, suport electoral pen-
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tru Moldova. A fost discutat subiectul 
democraţiei ce nu poate fi exportată sau 
impusă din străinătate, aceasta trebuie 
să fie generată de voinţa poporului şi 
alimentată de o societate civilă puter-
nică şi activă. Organizaţia Naţiunilor 
Unite face mult pentru dezvoltarea şi 
consolidarea instituţiilor democratice 
şi a practicilor din lume. ONU sprijină 
alegeri libere şi democratice, încurajează 
participarea populară a societăţii civile.
La seminar au participat studenţii Facul-
tăţii de Drept, profesori, bibliotecari. Or-ganizatori şi coordonatori: Lilia Surdu, UNDP 
Communications Associate, Valentina Topalo, şef CD a ONU. 

20 septembrie, 2011

Ziua Catedrei Limba Germană la Biblioteca Ştiinţifică 

La 20 septembrie în serviciul Informare Documentare Bibliografică s-a 
desfăşurat Ziua Catedrei Limba Germană, Facultatea Limbi şi Literaturi străine. 
Programul a cuprins: prezentarea achiziţiilor noi în limba germană, achiziţii noi la 
lingvistica generală (42 cărţi şi ediţii seriale); organizarea / prezentarea expoziţiei 
Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor USB în anul 2010, 
ediţia, 2011, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine - E. Scurtu, A. Nagherneac; prezen-
tarea noutăţilor pe pagina web a Bibliotecii, elemente de Web 2.0 (portaluri şi reţele 
de socializare) noi resurse tematice on-line, baze de date - S. Ciobanu. 

26 septembrie, 2011

Expoziţia anuală CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE ŞI ALE 
BIBLIOTECARILOR USB în anul 2010, ediţia 2011 

BIBLIOMESAGER

C
B

29



Parteneri: Facultatea de Filologie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea 
Ştiinţe Reale, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială, Facultatea de Ştiinţe ale 
educaţiei şi Arte, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie, Facultatea de Ştiinţe 
ale naturii şi Agroecologie, Colegiul Pedagogic şi Liceul teoretic „Ion Creangă”.
Obiective: 
1.	 Prezentarea, prin intermediul Expoziției, a publicaţiilor semnate de către uni-

versitari, editate pe parcursul anului 2010; 
2.	 Asigurarea accesului pentru vizualizarea documentelor; 
3.	 Informarea comunităţii universitare privind producţia ştiinţifică a universitarilor; 
4.	 Promovarea patrimoniului ştiinţific şi intelectual al universitarilor. 

Grup-ţintă: Expoziţia este destinată cadrelor didactice şi studenţilor USB, per-
soanelor interesate de evoluţia didactico-ştiinţifică universitară 
Locul desfăşurării: Spaţiul Serviciului Documentare Informare Bibliografică, etaj 1, 
conform programului: luni-vineri de la 9.00 - 17.00; Elena SCURTU, şef serviciu, grad 
de calificare superior, tel. intern: 432, extern: 52432 e-mail:    bsu.sdib@usb.md

Conţinut: În cadrul Expoziției Contribuţii 
ştiinţifico-didactice sînt expuse toate 
publicaţiile universitarilor, structurate 
pe Facultăţi şi Bibliotecă, editate pe 
parcursul anului 2010. Sînt prezentate 
diverse genuri şi tipuri de documente: 
monografii, manuale, ghiduri, curricu-
lumuri, articole ştiinţifice etc.  De ase-
menea sînt prezentate periodice editate 
de universitari. Funcţionare: Sînt orga-
nizate lansări ale publicaţiilor cadrelor 
didactice şi ale bibliotecarilor, prezentări 

bibliografice, consultaţii privind prezentarea referinţelor bibliografice, obţinerea 
CIPului cu ISBN.
Impact: Expoziția Contribuţii ştiinţifice şi didactice ale cadrelor didactice şi 
bibliotecarilor USB este un mijloc important de promovare a rezultatelor activităţii 
de cercetare şi inovaţională a cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari. Aceasta 
activitate augmentează consultarea publicaţiilor semnate de către universitarii 
bălţeni, utilizarea acestora în procesul educaţional - ştiinţific. Expoziţia contribuie la 
completarea Colecţiei speciale Depozit Legal Universitaria. 
Finalităţi: Informaţia despre aceasta expoziţie va fi reflectată într-un Comunicat 
de presă, pe siteul Bibliotecii, pe blog, în reţele de socializare Facebook, Twitter, 
Slideshare.

26 septembrie, 2011

Zilele Dreptului de a şti cu genericul „O persoană activă este una bine informată” 
În perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2011 Biblioteca Ştiinţifică 
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participă la manifestările preconizate 
în cadrul ediţiei a VIII-a a campaniei 
“Zilele dreptului de a şti” cu genericul 
„O persoană activă este una bine 
informată”, organizată de Centrul de 
Promovare a Libertăţii de Exprimare 
şi a Accesului la Informaţie „Acces-
I nfo” (http : / /w w w.acces- info.org.
md/) în colaborare cu alte organizaţii 
neguvernamentale. Programul Biblio-
tecii Ştiinţifice consacrat acestei cam-
panii cuprinde mai multe activităţi: 

expoziţii tradiţionale, on-line, mese rotunde, seminare educative, concurs, reviste 
bibliografice.

12 octombrie 2011

Ziua fondării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

La 12 octombrie 1945 a fost fondată Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Mulţumim tuturor colegilor care ne-au adus 
felicitări pe Facebook în această zi!
Alexe Rău - Efectul nordului în biblioteconomia noastră rămane în continuare 
unul definitoriu. Şi lucrul acesta se datorează vouă. La mulţi ani şi tot mai sus!
Lidia Kulikovski - Dragi colegi, ţineţi în dreaptă cumpănă instituţia care ne bucură 
cu activitate sa inovaţională. Să-i trăiască oamenii care o fac competitivă! La 
Mulţi ani cît mai rodnici!
Biblioteca Hasdeu - Felicitări şi la Mulţi Ani!
Luminita Slimac - La mulţi ani frumoşi! şi, la cît mai mulţi utilizatori de înalta 
ţinută.
Vasile Stancu - La cît mai mulţi cititori tineri în viitor! La Mulţi Ani!
Aura Dvoracic - La Mulţi Ani şi multe Generaţii!
Armanda Filipine - La mulți ani! Sănătate şi bucurii întregii echipe!
Aurelia Felea - Felicitări cordiale de la Chişinău!
Ce vă doriţi să se împlinească! La mulţi ani!
Codreanu Aurelia, Andrei Covrig, Leotescu Lenuţa, Ema Dragomir, Anton Constantin, 
Florea Nicoleta-Camelia, Pop Luminiţa Mirela, Barbu Iulian, Silvia Dumitrache, Iancu 
Diana Florentina, Laurenţ Mahieu, Georgeta Tudora, Florin Neacshu, Arc Editura, 
Patruţ Iulia Uya, Dragoş Adrian Neagu, Laur Mirea, Cristea Repede, Bud Florica, 
Costel-Dorin Grigoruţă, Titus Aurel Veniamin, Николай Головкин, Picui Luminiţa 
Lucreţia, Virginia Costeschi, Sîrbu Alma, Ank Anca, Jeffrey Barlow.
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15 octombrie, 2011

Conferinţa ştiinţifică „BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIALOG 2.0: INOVAŢIE 
ŞI INFORMAIE PENTRU TOŢI” 

La conferinţa ştiinţifică „BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIALOG 2.0: INO-
VAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI” din cadrul COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia 
a II-a TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ consacrat celor 66 de ani ai 
Universităţii şi Bibliotecii au participat 60 bibliotecari universitari. În program: 12 
comunicări în cadrul a 3 ateliere (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), prezentarea a 3 tutoriale pe site-ul Bibliotecii: Consorţiul 
REM - navigare în bazele de date EBSCO, utilizarea catalogului on-line, accesarea 
bibliotecii e-Books. 

18 octombrie, 2011

Întîlnirea cu jurnalistul TV şi scriitorul italian Roberto Milone la Biblioteca 
Ştiinţifică

În data de 18 octombrie 
2011 la Biblioteca Ştiinţifică 
s-a desfăşurat întîlnirea cu jur-
nalistul TV şi scriitorul italian 
Roberto Milone. În program: Vi-
zita în spaţiile Bibliotecii. Mesaj 
în Cartea oaspeţilor. Conferinţa 
Jurnalistul şi zonele de conflict, 
sala de conferinţe a Bibliotecii 
Ştiinţifice. Lansarea romanului 
Un sogno per te (Un vis pentru 
tine), sala de lectură nr. 2 Ştiinţe 
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Filologice. Donatii de carti ale autorului cu dedicatii. Expoziţie: O limbă ce cîntă, o 
cultură ce impresionează, Organizatori: Facultatea de Filologie, Biblioteca Ştiinţifică.

19 octombrie, 2011 

Ora de informare bibliografică

În cadrul Zilelor Informării grupul 
de bibliotecari din Sericiul Documentare 
Informare Bibliografică au trecut în 
revistă (selectiv) documentele recent 
achiziţionate din colecţia Bibliotecii (76 
documente) de la edituri din Moldova, 
România, Marea Britanie, SUA, Rusia, 
în limbile română, engleză, franceză, 
germană, rusă.Au fost prezentate 4 
reviste bibliografice pe următoarele 
domenii: Economie, Drept (Dorina 
Cosumov); Filozofie, Artă (Elena Scurtu); Ştiinţe reale (Maria Fotescu); Pedagogie, 
Psihologie, Filologie (Ana Nagherneac).

26 octombrie, 2011

Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică - 10 ani!

În cadrul Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică, la 26 octombrie 2011, orele         
12.40 a avut loc lecţia publică „Ziua Naţiunilor Unite” susţinută de Boris Gâlcă, 
Reprezentant adjunct UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova. 
Boris Gîlcă este specialist în planificarea familială, a înfiinţat mai multe reţele 
alternative de centre de sănătate a reproducerii pentru tineri şi femei în Republica 
Moldova. Din 2003 a fost coordonator de Programe al Fondului ONU pentru Popula-
ţie în Republica Moldova. Este doctor în ştiinţe medicale, deţine titlurile de Magistru 
în Relaţii Internaţionale şi Magistru în Să-
nătatea Publică. Reprezentant adjunct 
UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie 
în Repu-blica Moldova, Boris Gîlcă, a 
fost salutat de către Valentina Priţcan, 
prorector pentru relaţii internaţionale 
şi integra-re europeană. În cadrul lecţiei 
publice, Domnia Sa a lansat în premieră 
la Bălţi, raportul „Starea Populaţiei Lumii 
2011”- Oameni şi posibilităţi într-o lume 
de 7 miliarde. Pentru studenţi, cadre 
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didactice, bibliotecari, oaspeţii Clubului ONU NORD a fost organizată expoziţia 
„Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului”. Şefa CD a ONU a prezentat comunica-
rea în Power Point: CD a ONU-10 ani de activitate. Organizatori şi coordonatori: 
Administraţia Bibliotecii Ştiinţifice, Valentina Topalo, şef CD a ONU. Reprezentantul 
adjunct UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova, Boris Gîlcă a 
donat un lot de carte. 

23 noiembrie, 2011

20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA 
MOLDOVA

Comunitatea profesională din Republica Moldova 
a marcat 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIO-
TECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA reunindu-se în 
conferinţă aniversară Biblioteca mai mult decît bibliotecă: 
integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, desfăşurată la 

Chişinău, pe 16-18 noiembrie 2011. Universitatea bălţeană a fost reprezentată de 9 
specialişti care au participat cu comunicări la secţiuni, comisii, ateliere, şedinţa în plen 
http://www.slideshare.net/libruniv. Cu acest prilej bibliotecarii universitară bălţeni 
au editat 3 lucrări, I poster, I film în Colecţia ABRM – 20, Diploma de excelenţă şi locul 
1 Pentru contribuţii la promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţînt şi 
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cercetare în cadrul Săptămînii Accesului 
Deschis 2011 (24-30 octombrie 2011), 
a fost decernată Bibliotecii universitare 
de la Bălţi de către Iryna Kuchma, EIFL 
- OA Programme Manager, în cadrul 
Sesiunii de comunicări: „Tehnologiile 
informaţionale în biblioteci: probleme 
cotidiene şi căi de soluţionare” des-
făşurată la Biblioteca Ştiinţifică ASEM. 
Aducem mulţumiri comunităţii univer-
sitare bălţene pentru colaborare, impli-

caţii şi felicitări pentru Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la informaţie. 

24 noiembrie, 2011 

Zilele Informării. Şedinţa Catedrei de Psihologie şi Asistenţă Socială

La 24 noiembrie Biblioteca Ştiinţifică a găzduit Masa Rotundă: „Dimensiuni 
ale pregătirii profesionale a viitorilor psihologi” cu participarea cadrelor didactice de 
la Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Psihologie şi Asistenţă 
Socială, psihologi practicieni, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi negu-
vernamentale din mun. Bălţi. Marina Magher, bibliotecar, a prezentat Pagina Web a 
Bibliotecii cu ofertele în domeniu: resurse tematice la psihologie, periodice abonate, 
lucrările fulltext ale cadrelor didactice dîn Biblioteca digitală, tutorialul Căutari în 
catalogul electronic, expoziţiile on-line Achiziţii recente din domeniu, Publicaţiile pro-
fesorilor Facultăţii etc. Ana Nagherneac, bibliograf principal, a prezentat expoziţia 
Achiziţii (selectiv) noi în Bibliotecă pe parcursul anului 2011 din domeniul Psihologie.

Vizita reprezentanţilor Centrului pentru Drepturile Omului din Republica 
Moldova la Biblioteca Ştiinţifică 

Avocatul parlamentar Aurelia Gri-goriu, împreună cu reprezentanţii CpDOM 
Chişinău http://www.ombudsman.md/md/scrieti/ şi Bălţi, participanţi la Seminarul 
de instruire „Consolidarea rolului autorităţilor 
publice locale în respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale”, au vizitat Biblio-
teca universitară. Dna Aurelia Grigoriu a do-
nat Bibliotecii Raportul privind respectarea 
drepturilor omului în Republica Moldova anii 
2009 - 2011, Manualul funcţionarului public 
în domeniul drepturilor omului şi un set de 
documente privind drepturile omului, lăsînd 
un mesaj în Cartea de oaspeţi ai Bibliotecii.
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28 noiembrie 2011

Extensiunea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi – România la Bălţi

Rectorul Universităţii şi profesorii români care activează în cadrul extensiunii 
Universităţii din Iaşi au vizitat Biblioteca Ştiinţifică.

30 noiembrie 2011

Lansări de carte

În Sala de lectură Ştiinţe Filologice, 
Editura CARTIER a lansat volumul de 
povestiri „NU mă tentează”, semnat de 
scriitorul Anatol Moraru, cadru didactic 
universitar şi romanul „Ţesut viu 10x10” 
de scriitorul Emil Galaicu-Păun.

01 decembrie 2011 

Seminar de diseminare a resurselor Băncii Mondiale

Reprezentantul Băncii Mondiale în New-Work, Elena Caraban, responsabilii 
de relaţiile cu publicul, Elena Prodan şi Victor Neagu, au realizat un seminar privind 
promovarea resurselor informaţionale ale Băncii Mondiale, despre politica Băncii 
Mondiale referitoare la accesul la informaţii. În cartea Opinii şi sugestii au lăsat 
mesajul. Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, a relatat despre Colecţia 
BM inaugurată în anul 2008, a prezentat partenerii internaţionali care asigură 
cu resurse informaţionale comunitatea utilizatorilor Universităţii. Au participat: 
bibliotecari universitari, studenţi ai Facultăţii de Drept. Locul desfăşurării: Sala de 
lectură Ştiinţe socioumanistice şi economice. Colecţia Băncii Mondiale / Biblioteca 
Depozitară Regională a BM.
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02 decembrie 2011

Lansarea cărţii „Basarabia e România?” dileme identitare şi (geo) politice în Re-
publica Moldova.

În Sala de lectură Ştiinţe socio-
umanistice şi economice Editura CARTIER 
a lansat cartea: „Basarabia e România?” 
dileme identitare şi (geo) politice în 
Republica Moldova de Dan Dungaciu. Au 
participat: Dan Dungaciu, scriitor, profesor 
universitar la Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială a Universităţii din 
Bu-cureşti; Tudor Panţâru, parlamentar 
român; Veaceslav Pînzari, decan al 
Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi; Moderator: Gheorghe Erizanu, director al Editurii Cartier.

07 decembrie 2011 

Atelierul de informare „Prevenire HIV/SIDA”

În cadrul manifestărilor omagiale 
„CD al ONU - 10 ani de activitate”, în 
Clubul ONU Nord / Educaţie Civică Eu-
ropeană a avut loc atelierul de informare“ 
Prevenire HIV/SIDA”, susţinut de Anna 
Susarenco, Focal Point în Charge Y-Peer 
Moldova, Reţeaua Educatorilor de la 
Egal la Egal Moldova. În Republica 
Moldova reţeaua Y-Peer a fost creată în 
septembrie 2004, la iniţiativa Fondului 
ONU pentru Populaţie, Programul 
Y-Peer, ca metodă inovativă de Pinstruire .

Cu acest prilej a fost organizată expoziţia „Combaterea şi Profilaxia Ma-
ladiei SIDA“, care a ilustrat momente importante ce ţin de sănătatea tineretului în 
Republica Moldova.

Organizatori şi coordonatori: Direcţia Bibliotecii Ştiinţifice, Valentina Topalo, 
şef CD al ONU. Anna Susarenco, Focal Point in Charge Y-Peer Moldova, Reţeaua 
Educatorilor de la Egal la Egal Moldova, a donat Bibliotecii Ştiinţifice cărţi, 5 DVD-uri, 
materiale promoţionale. 

BIBLIOMESAGER

C
B

37



Lansarea cărţii

“Esenţa şi rolul tradiţiei în existenţa socială”

În Sala de lectură Ştiinţe Socio-
umanistice şi economice a fost lansată 
lucrarea “Esenţa şi rolul tradiţiei în 
existenţa socială” de Valeriu Capcelea, 
dr. habilitat în filozofie, conferenţiar 
universitar, catedra de Ştiinţe Socio-
umane, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei 
şi Arte. 

12 decembrie 2011

Donaţie de carte
 

Dimineaţa zilei de 12 decembrie ne-a bucurat prin donaţia 
cărţii "Intenţionalitatea în comunicarea verbală" a dlui Mihail Rum-
leanschi, conf. univ., dr., catedra Filologie franceză. 

14 decembrie 2011

Conferinţa lui Andrei Socolov „Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de date 
EBSCO”

În ziua de 14 decembrie, în Mediateca Bibliotecii Ştiinţifice, a avut loc un 
curs de instruire privind noile oportunităţi ale bazei de date EBSCO http://search.
EBSCOhost.com, la care este asigurat accesul din anul 2001, datorită participării în 
Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM). Andrei Socolov, reprezentantul 
Companiei EBSCO Publishing din SUA, însoţit de Elena Railean şi Ana Muntean de 
la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, coordonatorii REM - preşedinte dr. Silvia Ghinculov, 
au familiarizat bibliotecarii şi cadrele didactice de la Bălţi cu noile oportunităţi 
EBSCOhost.
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Donaţie de carte de la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Eco-nomice 
din Moldova

În cadrul vizitei de lucru în vederea 
promovării Conferinţei lui Andrei Soco-
lov „Noile oportunităţi în utilizarea ba-
zelor de date EBSCO” coordonatorii REM 
(preşedinte dr. Silvia Ghinculov) Elena 
Railean şi Ana Muntean de la Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM au oferit Bibliotecii o 
donaţie importantă de carte pentru care 
fapt le multumim foarte mult.

15 decembrie

Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare „Biblioteca mai mult 
decît biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” din 16-18 noiembrie 
2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA şi Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007 (Po-
wer Point) în prezentarea comunicărilor”
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