
Un nou standard de bibliotecă

În Anul European al Creativităţii şi Inovării bibliotecarii universitari bălţeni au 
iniţiat şi tradus din limba franceză Standardul Internaţional ISO 2789:2009 „Infor-
mare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”, adoptat ca stan-
dard naţional prin hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie 
nr. 212-ST din 08.09.2009, meritele fiind apreciate de ABRM, conferindu-se Biblio-
tecii Ştiinţifice Diploma de excelenţă în cadrul Conferinţei anuale a Asociaţiei (15 
- 17 octombrie) precum şi conferirea diplo-melor de menţiune grupului de lucru: 
E. Harconiţa, L. Mihaluţa, L. Zadiraico, A. Anghel, L. Roşca, E. Scurtu.

Biblioteca 2.0 în acţiune

Pe situl Bibliotecii s-a lansat Pagina utilizatorului cu opţiunile: Întreabă biblio-
tecarul; Propuneri pentru achiziţii; Opinii, sugestii, gînduri; rubrica: Anunţul Zilei; 
În meniu au fost adăugate pagini pentru revistele ştiinţifice: Arta şi educaţia 
artistică, Fizica şi Tehnica, Limbaj şi Context, SEMN, blogul eIFL-OA Moldova - acces 
la informaţia ştiinţifică. Prin intermediul serviciului Întreabă bibliotecarul utiliza-
torii au posibilitate să consulte interactiv bibliotecarii în vederea soluţionării unor 
solicitări: succinte bibliografii pe diferite teme de cercetare, răspunsuri la întrebări 
simple, factografice prin consultarea cataloagelor Bibliotecii sau publicaţiilor de 

referinţe.

Programul Noul Utilizator al Bibliotecii 

Desfăşurarea Programului Noul Utilizator al Bibliotecii la începutul anului de 
studiu 2009 - 2010 în scopul integrării relevante a studenţilor în comunitatea 
cititorilor a inclus întîlniri cu studenţii anului compensator şi anul 1, consultaţii, 
ture ghidate cu participarea a peste 1 500 studenţi şi elevi. A fost amplificată 
activitatea bibliotecarilor responsabili de relaţiile cu facultatea (informaţii în 
grupe, elaborarea seturilor de documente, a permiselor etc.). A fost actualizat 
Ghidul utilizatorului, alte materiale promoţionale.

60 de ani ai Consiliului Europei

Sub egida „Zilelor dreptului de a şti” şi „Zilelor Bibliotecarului”, în Sala de 
lectură nr.1 Stiinţe socio-umanistice şi economice s-a desfăşurat seminarul 
aniversar 60 de ani ai Consiliului Europei în serviciul Democraţiei. Organiza-
tori: Biroul Consiliului Europei din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a 

US „Alecu Russo”, Centrul Educaţie Civică Europeană, Facultatea de 
Drept. Moderatori: Valentina Topalo, Lilia Snegureac, Elena Botnari. 
În program: 60 de ani ai Consiliului Europei - Nelly Lichii, bibliotecar; 
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Activitatea Consiliului Europei 
la 60 de ani de la fondare: comu-
nicare, prezentarea publicaţiilor 
noi din colecţia CE - Lilia Snegureac, 
directorul Biroului Consiliului Euro-
pei din Republica Moldova; Importanţa 
colecţiilor structurilor internaţionale 
pentru comunitatea universitară: co-
municare - Elena Harconiţa, directorul 
Bibliotecii Ştiinţifice; Obiectivele Con-
siliului Europei la fondare; Aderarea 

Republicii Moldova la Consiliul Europei; Priorităţile şi proiectele CE în Republica 
Moldova - referate prezentate de studenţii Facultăţii Drept; Consiliul Europei este 
mai mult decît crezi: victorină - Lilia Snegureac, Valentina Topalo, Nelly Lichii. Bi-
roul Consiliului Europei din Republica Moldova a donat Punctului de Informare 
bălţean un set important de 256 documente. Participanţii au beneficiat de cărţi, 
pliante, postere. Învingătorilor victorinei le-au fost acordate premii. 

Ziua Economistului la Universitatea bălţeană

 La manifestarea din 30 septem-   
brie, desfăşurată în sala de Conferinţe 
a Bibliotecii, dedicată Zilei Economis-
tului, au fost rostite mesaje de felicitare 
din partea Prorectorului Secţiei Ştiinţă 
şi Relaţii internaţionale Ion Gagim, 
Decanului Fac. Economie Ala Truse-
vici, Dr. în Drept Elena Botnari, Di-
rectoarei Bibliotecii Ştiinţifice Elena 
Harconiţa. Au urmat prezentările: 
BIBLIOTECA / BibliotEconomia în 
viaţa Economiştilor, lansări edito-

riale noi; Informaţii economice din Proiectele JDP, EBSCO; Banca Mondială, 
revista Moldova Urbană în format tradiţional şi electronic. În cadrul acţiunii 
s-a desfăşurat concursul Popasuri incitante în profesia de Economist, realizat 
de Rusu Sorina, gr. BA21Z, studenţii Facultăţii Economie. Cu informaţii utile 
a intervenit Dinu Cojocaru, reprezentant al Programului ACORD TRAVEL şi 
studenţii de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, care au relatat despre 
munca în America în cadrul respectivului program.
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Zilele Bibliotecarului 
la Biblioteca Ştiinţifică

 Programul Zilele Bibliotecarului a inclus 
mesaje de felicitare din partea Rectoratu-
lui Universităţii, Administraţiei Bibliotecii, 
ABRM; acordarea diplomelor Universităţii 
în semn de recunoştinţă bibliotecarilor 
merituoşi: Eugenia Pascal, Irina Zalîgaev, 
Lilia Iavorschi, Renata Toncoglaz, Svetlana 
Botezatu; diploma ABRM bibliotecarilor: 
Lucia Zadiraico, Larisa Roşca, Elena Scurtu, 
Lina Mihaluţa, Aurelia Anghel, implicaţi în 
traducerea Standardului Internaţional ISO 

2789:2009 “Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”; în-
mînarea certificateleor absolvenţilor Şcolii Noului Angajat: Ina Rotaru, Galina Gro-
su, Olga Colina, Stela Covalciuc, Alexandrina Tudos; lansarea pe web a E-biblio-
grafiei Biblioteca şi Bibliotecarii în presă şi online; derularea filmului Bibliotecile 
Lumii. Manifestările au finalizat cu o excursie la Mănăstirea din Saharna.

Ziua Juristului în Clubul ONU Nord

Studenţii Facultăţii de Drept, profesorii şi biblioteca-
rii au sărbătorit pe 19 octombrie Ziua Juristului în Clubul 
ONU Nord. Invitatul acestei întîlniri Gheorghe Guţu de la 
Reprezentanţa Oficiului pentru Drepturile Omului din Bălţi, 
s-a referit la activitatea viitorului jurist, subliniind că ei sînt 
principalii actori în domeniul drepturilor omului şi de ei de-
pinde echilibrul dintre legislaţia naţională şi societate. În 

cadrul acestei activităţi coordonatorii Culic Elena, 
profesoară de drept, Valentina Topalo, şef Centru 
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de Documentare a ONU au prezentat expoziţia Cuvîntul şi Simţul Măsurii, 
remarcînd că Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” este 
unul din participanţii strategici ai evoluţiei învăţămîntului juridic, contribuind la 
pregătirea specialiştilor în domeniul drepturilor omului. 

Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis la Biblioteca Ştiinţifică: 
19 - 23 octombrie.

 
 Au fost desfăşurate un ciclu de manifestări (expoziţii, prezentări de carte, 

şedinţe de diseminare a întrunirilor ştiinţifice naţionale, teleinformaţii) focusate 
pe promovarea Declaraţiei Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova pri-
vind Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică (iniţiativa Open Access lansată în 
2002 de către Institutul pentru o societate deschisă, Budapesta). În acest context 
la şedinţa Senatului Universităţii Activitatea Bibliotecii Ştiinţifice în sprijinul proce-
selor de instruire şi de cercetare în universitate Biblioteca a lansat propunerea de 
creare a Repozitoriului ştiinţific universitar care ar facilita accesul la rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice, accelera inovaţiile şi dezvoltarea economică a ţărilor.

Reuniune profesională a bibliotecarilor universitari şi a bibliotecarilor din 
colegii şi şcoli profesionale în cadrul Filialei Bălţi ABRM

La reuniunea profesională, organizată pe 28 octombrie, în vederea disemi-
nării informaţiilor de la Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” 
din 14 octombrie şi Conferinţa Anuală a ABRM Provocări pentru profesionişti  
în era informaţiei din 15 - 17 octombrie cu informaţii, relatări, prezentări 
în PowerPoint s-au produs bibliotecarii universitari: Lina Mihaluţa, Elena 
Stratan, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu. Reuniunea a continuat cu Atelierul 
profesional „Măsurători statistici şi indicatori de performanţă în gestiunea 
bibliotecilor”, la care a fost prezentat Standardul Internaţional ISO 2789:2009 
„Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă”; comunicarea 
informaţional - aplicativă Aplicarea indicatorilor de performanţă pentru eva-

luarea activităţilor infobibliotecare 
(Ludmila Răileanu, şef serviciu); tre-
cerea în revistă a noilor publicaţii 
de specialitate (E. Stratan); prezen-
tarea paginilor Web a ABRM şi a 
Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu 
Russo” (S. Ciobanu). 

Participanţilor le-au fost înmînate 
certificate de participare 
şi suporturi educaţionale: 
Standardul Internaţional ISO 
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2789:2009 „Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă” (capi-
tolul 1-3), calcularea indicatorilor de performanţă, textele comunicărilor, Ghidul 
utilizatorului Bibliotecii Ştiinţifice, cărţi, reviste, materiale promoţionale oferite de 
CD a ONU.

Atelier profesional destinat specialiştilor principali, responsabili de activi-
tatea bibliotecilor şcolare din cadrul Direcţiilor de învăţămînt din municipiul 
Bălţi şi 15 raioane din Nordul Republicii.

Atelierul profesional Metodologia 
de colectare şi prezentare a datelor 
statistice în baza Standardului: Statistici 
internaţionale de bibliotecă, desfăşurat 
pe 1 decembrie se încadrează în pro-
gramele de activitate ale Bibliotecii 
Ştiinţifice, Centrul Biblioteconomic. În-
cepînd cu anul 2005 Biblioteca a fost 
învestită cu funcţia de colectare şi sin-
tetizare a indicatorilor statistici privind 
activitatea a 636 biblioteci şcolare şi 

prezentarea ulterioară a rapoartelor centralizate Ministerului Educaţiei şi Bib-
liotecii Naţionale. Moderatori: Elena Harconiţa, director, Lina Mihaluţa, direc-
tor-adjunct, Elena Stratan, şef serviciu. 

Programul atelierului a inclus: mesajul de salut al Preşedintelui Filialei 
Bălţi ABRM, Elena Harconiţa, directoarea BŞ USB „Alecu Russo”; prezenta-
rea participanţilor; informaţii cu genericul ABRM în susţinerea bibliotecilor 
şcolare privind Conferinţa anuală a ABRM (15 - 16 octombrie, 2009), Declaraţia 
Conferinţei ABRM, mesaje de răspuns la Declaraţia Conferinţei anuale a ABRM 
(15 - 16 octombrie, 2009) din partea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Cul-
turii, Rapoartele statistice privind bibliotecile şcolare, 2008: sinteză succintă 
(formator Elena Harconiţa). Au urmat comunicările informaţional - aplica-
tive: Standardul Naţional ISO 2789: 2009 “Informare şi documentare. Statistici 
internaţionale de bibliotecă” (formator Lina Mihaluţa); Colectarea şi comple-
tarea indicilor statistici pentru Forma 6C. Completarea tabelelor centraliza-
toare pe municipiu / raioane (formator Elena Stratan), prezentarea paginilor 
Web a ABRM şi Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu Russo (Lina Mihaluţa). 

Participanţii au primit Formularul 6C, materiale informaţionale şi pro-
moţionale. Atelierul a continuat cu discuţii şi propuneri pe marginea redacţiilor 
Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare. La finele întrunirii s-a 
răspuns la cele mai stringente întrebări, evidenţiindu-se importanţa subiec-
telor abordate precum şi determinarea temelor pentru noi acţiuni de instruire 

în cadrul Filialei şi a Centrului Biblioteconomic.
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Biblioteca Ştiinţifică în agenda Senatului

Pe 21 octombrie la Senatul Universităţii Elena Harconiţa, Directoarea 
Bibliotecii a prezentat Raportul  „Biblioteca Ştiinţifică în sprijinul activităţii 
didactice şi de cercetare ştiinţifică” în care a evidenţiat eforturile echipei manage-
riale şi a bibliotecarilor în vederea organizării, dezvoltării unei colecţii reprezen-
tative tradiţionale şi online, diversificarea / modernizarea serviciilor, comunicarea 
informaţiilor etc. În scopul creşterii nivelului de percepţie a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice universitare, atît la nivel naţional, cît şi internaţional, doamna directoare 
a iniţiat crearea unui repozitoriu de documente: anale, materiale ale conferinţelor, 
teze de doctor şi alte materiale relevante pentru comunitatea universitară, fapt 
care ar asigura accesul deschis al tuturor beneficiarilor la produsele ştiinţifice şi, 
indubitabil, ar spori considerabil prestigiul universităţii bălţene. 

De asemenea a menţionat că procesul de cercetare ştiinţifică în domeniul 
biblioteconomiei, care a însemnat şi înseamnă o contribuţie importantă la 
completarea patrimoniului naţional şi instituţional cu lucrări de mare valoare 
ştiinţifică si culturală, să fie integrat, în proiectele de cercetare universitare, 
ceea ce ar garanta asigurarea componentelor informaţionale, fireşte, bucurîn-
du-se de o susţinere financiară pe potrivă.

Spicuiri din raport: „Sîntem foarte recunoscători structurilor universitare 
şi profesorilor, pe care mereu îi avem alături în realizarea acţiunilor biblio-
tecare: Rectoratul, decanii facultăţilor, cadrele didactice care se îngrijesc de 
creşterea calitativă a colecţiilor noastre: Eugeniu Plohotniuc, Valeriu Cabac, 
Ion Gagim, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu, Gheorghe Popa, Anatol Moraru, 
Valentina Priţcan, Valeriu Capcelea, Petru Loghin, Ilie Nasu, Valeriu Vorob-
cenco, Pavel Topalo, A. Balînscki. Cultura organizaţională a Bibliotecii noastre 
este orientată mereu spre performanţă , evidenţiind valorile şi tradiţiile, com-
portamentul angajaţilor la locul de muncă, aşteptările lor de la organizaţie şi 
satisfacţia profesională în urma lucrului bine făcut. O politică a Bibliotecii no-
astre întotdeauna a fost şi rămîne recunoştinţa utilizatorilor, cu toate căutările 
şi exigenţele lor, bucuria de-a fi găsit cartea şi informaţia căutată, succesele lor 
profesionale, care se datorează într-o măsură anumită şi contribuţiilor biblio-
tecare”. Senatul a adoptat hotărîrea Activitatea Bibliotecii Ştiinţifice în sprijinul 
proceselor de instruire şi de cercetare în universitate.

Şedinţa Consiliului Facultăţii  „Conlucrarea Facultăţii de Filologie 
cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii: realizări şi deficienţe” 

Şedinţa ordinară a Consiliului Facultăţii de Filologie din 28 octombrie i-a 
avut ca raportori pe şefii de catedre, managerii Bibliotecii. În raportul 
Conlucrarea Bibliotecii Ştiinţifice cu Facultatea Filologie, prezentat de 
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Lina Mihaluţa, director-adjunct, au fost reliefate aspectele principale ale colaborării 
Bibliotecii cu Facultatea vizavi de dezvoltarea colecţiei, informarea bibliografică, 
serviciile infobibliotecare tradiţionale şi on-line. Cadrele didactice au fost invitate 
să depună mai activ cursurile sale (în format tradiţional / electronic); programele 
analitice şi chestionarele de evaluare (examene / colocvii) la Bibliotecă. 

A fost lansată campania Contri-
buie la completarea colecţiei Bib-
liotecii cu o Carte, adresată cadre-
lor didactice şi studenţilor. Elena 
Scurtu, şef serviciu a prezentat 
expoziţiile Colecţia Institutului Cul-
tural Român şi Achiziţii recente pe 
domeniul filologic (selectiv anul 
2009). 

Şefii de catedre: N.  Leahu, Gh.  Popa, L. Sirota; profesorii: L. Bortă, A. Moraru, 
Z. Tărîţă, V. Vorobcenco, decanul Facultăţii, M. Şleahtiţchi, au apreciat activi-
tatea multidimensională a Bibliotecii în susţinerea procesului didactic, re-
ceptivitatea, operativitatea bibliotecarilor în asigurarea cadrelor didactice şi 
a studenţilor cu informaţii relevante, specificînd următoarele doleanţe: com-
pletarea fondului didactic cu manuale, metodici, curriculumuri din ultimii ani, 

căutarea noilor modalităţi de transportare a publicaţiilor periodice în 
limba ucraineană care vin cu mare întîrziere. 
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N. Leahu, şeful Catedrei Literatură Română şi Universală, a lansat propu-
nerea, expusă şi la şedinţa Senatului Universităţii, ca fiecare profesor / stu-
dent, locuitor al oraşului, să doneze o carte Bibliotecii, participînd la dezvoltarea 
„Bibliotecii noastre”. 

Vizită de documentare

La Universitatea de Stat „Alecu Russo” s-a aflat în vizită delegaţia Universităţii 
Naţionale „Iurii Fedcovici” din Cernăuţi, cu care a fost semnat Acordul de Colabo-
rare. Oaspeţii au efectuat o vizită de documentare în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice, 

consemnînd următoatele: „Sincere 
mulţumiri pentru marea lucrare de 
iluminare a tuturor prin măreţia Sa - 
Cartea, întregului colectiv al Biblio-
tecii cu cele mai frumoase urări pen-
tru viitor” (Gheorghe Jernovei, Şeful 
Catedrei de Filologie Română şi 
Clasică, Universitatea Naţională din 
Cernăuţi); „Dorim mult stimaţilor 
colegi succese şi noi performanţe 
/ realizări în munca nobilă” (Scab 
M.S.). 

Biblioteca a primit în dar o importantă donaţie de carte - peste 450 exem-
plare: beletristică, literatură şi critică literară ucraineană, documente pe do-
meniile economiei, dreptului, istoriei ş.a.

Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate
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