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CENTRUL DE INFORMARE A UNIUNII EUROPENE DE LA BĂLŢI:

PREDESTINAŢIE, OPORTUNITĂŢI, PROVOCĂRI (2011-2016)

European Union Information Center in Balti:
predetermination, opportunities, challenges

Valentina TOPALO

Abstract: The European Union Information Center was founded by the Delegation   
of the European Union in Scientific Library of Alecu Russo Balti State University,  aiming to
enhance the EU related flow of information among academic community. In the article is
described how the users are supported with information, knowledge and a forum for the
expression of actively seeking thematic information on the implementation of European
policies representatives, professional organizations, organized populations for interests,
professionals   and experts. Also, the author writes about promotion of Eubookshop website,
variety of campaigns leading community policies and thus strengthen the traditional calendar
of the Europe-an Communities symbolic dates – particularly the annual celebration of Europe
Day.

Keywords: European Union Center, dissemination information, supporting
academic staff, researches, increasing the knowledge, fundamental values

Activitatea Centrului de Documentare al Uniunii Europene din USARB  este des-
făşurată în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul anual  al Bibliotecii Ştiinţifice,
după cum urmează:

• valorificarea patrimoniului informaţional, cultivarea valorilor literare şi culturale
prin organizarea programelor de manifestări cultural-ştiinţifice şi educative în
cadrul Clubului Centrul Educaţie Civică Europeană al Bibliotecii Ştiinţifice; 

• sprijinirea curriculei universitare, proiectelor de cercetare cu resurse
informaţio- nale  promovate prin expoziţii;

• suscitarea interesului pentru lecturi din cele mai reprezentative documente ale
Bibliotecii Ştiinţifice, colecţiilor internaţionale, bazelor de date: EUBookshop,
Website-uri Europene, Repozitoriul Băncii Mondiale, EBSCO, ONU, SpringerLink,
Oxford University Press, Royal Society, eIFL.net, CREDO, POLPRED etc... 

• oferirea  serviciilor culturale şi educative moderne, precum şi sporirea accesibili-
tăţii prin folosirea intensivă a tehnologiilor moderne în organizarea  expoziţiilor
on-line şi  prezentărilor în Power-Point;

• promovarea serviciilor cultural-ştiinţifice pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice
USARB; 

• promovarea prin intermediul platformelor  de comunicare şi socializare: Blog,
Twitter, YouTube, Flickr, Slideshare, Google+; 

• colaborare cu Delegaţia Uniunii Europene, ONG-uri  studenţeşti, EUROCLUBul
studenţesc universitar „Road to Europe”, ECO CLUB  pentru promovarea în
co-munitate a evenimentelor cu conţinut cultural-educativ şi ştiinţific;
asigurarea co-participării manageri-cadre didactice-studenţi; 

• colaborări constante cu Mass-Media – reflectarea  evenimentelor la  Radio –Mol-
dova ,,Actualităţi”, revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării „Confluenţe
Bibliologice”, Revista electronică a bibliotecilor universitare din Republica Mol-
dova  Bibliouniversitas@ABRM.md.
În anul de gestiune Centrul de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiin-

ţifice a activat sub genericul Anul 2016 - Anul Internaţional al Leguminoaselor, 2016-
Anul Internaţional al Înţelegerii Reciproce la Nivel Mondial, Aniversări UNESCO 2016:
Aristotel - 2400 de ani de la naştere,Titu Maiorescu, critic literar şi diplomat - 100 de 
ani 

CZU: 02
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de la trecerea în eternitate, Nicolai Karamzin, scriitor - 250 de ani de la trecerea în eter-
nitate, 2011-2020 - Al doilea Deceniu pentru eradicarea sărăciei, Deceniul Biodiversităţii.

Promovarea colecţiei, serviciilor şi produselor prin proiectarea şi organizarea a 
4 expoziţii tematice tradiţionale, 10 expoziţii on-line, prezentarea lunară a expoziţiilor 
cu carater inovator legate de calitatea, atractivitatea, diversitatea  produselor, Telein-
formaţii - 12, evenimente de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural care să 
satisfacă interesele şi obiectivele utilizatorilor.

În 2016 au fost organizate expoziţii:
• Acces la programe de mobilitate internă/externă (programe din care face parte 

şi USARB, conferinţe, concursuri naţionale/internaţionale, şcoli de vară);
• Confluenţe Culturale:

a) jurnalul de „regină” al Iuliei Haşdeu;
b) jurnalul „de ţarină” al Mariei Başkirţeva;
c) jurnalul „de neant” al Katherinei Mansfield;
d) 9 mai -15 mai Ziua Europei .

• Dialogul Politic: Republica Moldova - Uniunea Europeană;
• Ziua Europei; 
• ,,Siguranţa ta on-line, depinde de tine!”;
• Ziua Francofoniei;  

Cronica vieţii cultural-ştiinţifice a Centrului şi Clubului Educaţie Civică Europeană
9 februarie 2016. Ziua Europenă a Siguranţei pe Internet. Ediţia a XIII-a. Scop: 

promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a  tehnologiilor on-line şi tele-
foanelor mobile, mai ales de către adolescenţi. Participanţi: Liceului Teoretic Republican 
„Ion Creangă” din Bălţi.

Ziua Francofoniei  24-31 martie 2016
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20 mai 2016
Zilele Europei (9 - 23 mai) la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Prezentrea expoziţiei „Centrul de informare a Uniunii Europene de la Bălţi: 
predestinaţie, oportunităţi, provocări”. Scop: promovarea valorilor europene legate 
de patrimoniul Bibliotecii Ştiinţifice prin intermediul Centrului de Informare al Uniunii 
Europene. Au participat studenţi de la toate facultăţile. 

Mediateca Bibliotecii - expoziţia tematică „EUBookshop.eu - suport infor-
maţional şi documentar al cercetărilor ştiinţifice” studenţilor anilor 2 şi 3 de la toate 
Facultăţile şi elevilor Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”.

Open Education Week (24 - 31 martie)
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Salonul Muzical  - „Cele mai mari competiţii muzicale ale lumii câştigate de 

basarabeni - seminar artistic informativ”. Au participat studenţii Facultăţii Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Artă, anul I.

În cadrul Zilelor Europei a fost prezentată expoziţia on-line Anul 2016 – Anul 
Internaţional al Leguminoaselor. Să redescoperim acest pământ – Republica 
Moldova pentru Europa elevilor Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”
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Achiziţiile Recente de documente editate de Uniunea Europeană, 2015-2016

În Sala Împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică 
a fost vernisată expoziţia Pacea şi Unitatea  studenţilor de la 
Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale, având drept scop de a informa 
utilizatorii despre istoria Europei, înţelegerea şi cunoaşterea 
politicilor europene, activităţile Uniunii Europene. 

De Ziua Europei în Sala de lectură Ştiinţe socioumanistice şi economice a fost 
vernisată şi prezentată expoziţia tematică „Dialogul Politic: Republica Moldova - 
Uniunea Europeană” pentru studenţii Facultăţii Drept şi Ştiinţe Sociale. 
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Expoziţia „Un lingvist pentru mileniul trei. Eugeniu Coşeriu – 95 de ani 

de la naştere”, organaizată pentru studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Arte, a avut scopul de a informa utilizatorii privind viaţa şi activitatea 
marelui lingvist european Eugeniu Coşeriu, unul din cei mai străluciţi reprezentanţi 
ai culturii române, un lingvist, scriitor, poet, filosof, traducător, fondatorul primei şcoli 
lingvistice din America de Sud şi al Şcolii lingvistice de la Tübingen, Germania, părinte 
a lingvisticii integrale, unul dintre cei mai importanţi lingvişti ai secolului XX.

Salonul Muzical - prezentarea expoziţiei Fenomenul muzical Gheorghe 
Mustea: Compozitor, director artistic şi prim dirijor al orchestrei simfonice a 
Companiei publice „Teleradio-Moldova”. Participanţi studenţii de la Facultatea 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Artă. 

26 septembrie - Ziua internaţională a Limbilor Europene
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28 septembrie 2016

Ziua Dreptului de a Şti consemnată la Biblioteca Ştiinţifică

Au fost organizate şi prezentate expoziţiile: 
 ) Ai dreptul să ştii! cu trimitere la librăria virtuală a Oficiului de Publicaţii al UE  

eubookshop.eu;
 ) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie nu poate fi îngrădit;
 ) Dreptul de a Şti şi Proprietatea Intelectuală;
 ) Resurse electronice privind Dreptul de a Şti;

 Şi Masă rotunda ,,Dreptul Individual de acces la informaţii” (drepturile şi modalităţile 
de solicitare a informatiilor oficiale, căile de adresare în instanţa de judecată, despre 
dreptul la informaţie şi la libera  exprimare). Protagonişti: studenţii anului doi Faculta-
tea de Litere, specialitatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

DESCHIŞI PENTRU ACȚIUNE în Săptămâna Internaţională 
a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) http://libruniv.usarb.md/
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15 noiembrie 2016

Săptămâna Tineretului şi Studentului în Clubul ONU NORD/UE

Educaţie Civică Europeană - discuţie privind contribuţia ONG-urilor studenţeşti 
la dezvoltarea comunităţii susţinută de proiectare film din colecţia CD a ONU şi site-
ul Uniunii Europene. La finele activităţii a fost prezentată expoziţia: CAPITALE ALE 
TINERETULUI. 

Prin munca în echipă, la nivel universitar s-a  reuşit relaţionarea  bună cu studenţi, 
cadre didactice, ONG-uri studenţeşti,  impunând un sistem de discuţii interactive. 

Împreună cu Directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a fost coordonată întreaga activi-
tate a Centrului rezultatele fiind următoare: 1 300 de utilizatori şi 3 100 de documente 
consultate în această perioadă din 119 de publicaţii tradiţionale achiziţionate  de la 
Oficiul de Publicaţii al Uniunii Europene, cercetări în Eubookshop 1 234, descărcate 
din Eubookshop 2 569 de documente. Evidenţa publicaţiilor în serviciu se realizează  
în două maniere: electronica şi manuală. 

Concluzii:
Anul 2016 nu poate epuiza sfera activităţilor complexe ce se desfăşoară într-o 

Bibliotecă universitară în care activează Centrul de Informare al Uniunii Europene.  
Activităţile info-bibliotecare au fost eficiente şi pe deplin apreciate de comunitatea 
academică. În planul activităţilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB pentru anul 2017 va  fi 
integrat, ca de obicei, planul anual al Centrului de Informare al Uniunii Europene.  
Susţinerea şi buna coordonare realizată de către conducerea instituţiei, colaborarea 
cu serviciile Bibliotecii universitare,  parteneriatul cu facultăţile  vor contribui şi în viitor 
la o bună desfăşurare a activităţilor şi promovare a unei imagini publice pozitive a  
Centrului de Informare al Uniunii Europene din USARB. 


