
atragerii populaţiei republicii şi, în deo-
sebi, pe tinerii cercetători / creatori în 
lansarea invenţiilor create, cu scopul 
participării  la concursurile: „Cea mai 
bună invenţie”, „Cel mai tînăr inventa-
tor”, „Cel mai bun elev inventator”. 
Ion Daniliuc a îndemnat instituţiile 
de învăţămînt şi bibliotecile să pop-
ularizeze activitatea invențională a 
AGEPI.

Doamna Ludmila Costin, pre-
şedintele Asociaţiei Bibliotecari-
lor din Moldova, a menţionat 
importanţa organizării atelieru-
lui de lucru pentru sensibiliza-
rea comunităţii profesionale a 
bibliotecarilor din republică viza-
vi de problemele din domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale. 
Promovarea creativităţii şi inovării 
sunt, în opinia Domniei sale, com-
petenţe - cheie pentru dezvoltarea 
personală şi profesională, de unde 
și necesitatea conştientizării ro-
lului creativităţii şi al inovaţiei în 
sporirea competitivităţii.

În continuare, moderatorul ac-
tivității, Petru Racu, şeful Centrului 
de Informare şi Documentare în 
domeniul PI (CID PI) a oferit cuvîn-
tul Anei Sofroni. 

 În comunicarea AGEPI – 
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„Creativitatea, Inovaţia, 

Bibliotecarul” - 

Atelier profesional
Chişinău, 24 aprilie 2009

Lina MIHALUŢA 
director - adjunct

Atelierul de lucru cu genericul „Cre-
ativitatea, Inovaţia, Bibliotecarul”, dedi-
cat Anului European al Creativităţii şi 
Inovării, organizat de Asociaţia Bib-
liotecarilor din Republica Moldova în 
parteneriat cu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), De-
partamentul Informaţional Biblioteco-
nomic al ULIM şi Biblioteca Universităţii 
Tehnice din Moldova, a avut loc la 29 
aprilie curent în sala de conferinţe a 
oficiului de brevete. Manifestarea dată 
face parte din programul de activităţi 
organizate în republica noastră cu 
ocazia aniversării Zilei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale.

La această întrunire au participat 
peste 40 bibliotecari din diverse bib-
lioteci din republică. Comunicările              
prezentate la atilier au avut ca subiect 
Creativitea Bibliotecarului.

Lucrările atelierului au fost deschise 
de Ion Daniliuc, vicedirector general 
AGEPI, care în mesajul de salut a vorbit 
despre activitatea AGEPI, despre rolul 
invenţiilor, subliniind faptul că R. Mol-
dova are înregistrate peste 850 de me-
dalii în diverse domenii, dar, cu părere 
de rău, puţine dintre ele sunt imple-                                                                                              
mentate. Pentru dezvoltarea mai be-
nefică a acestei activităţi, AGEPI aplică 
diverse metode şi forme în vederea 

CZU 02(478Bălţi)



promotor al Creativităţii şi Inovării, 
dumneaei a vorbit despre activitatea 
CID PI, accentul fiind pus pe unul 
dintre obiectivele de bază şi anu-                                                                                                      
me contribuirea la stimularea pro-
cesului de cercetare şi inovare în 
republică, pentru realizarea căruia  
se întreprind diverse modernizări 
tehnologice, se produce extinderea 
colaborării cu experţii Agenţiei şi cu 
specialiştii bibliotecilor universitare, 
municipale, specializate. Anul 2009, 
declarat de UE drept Anul Creativităţii 
şi Inovaţiei, misiunea CID PI are o 
semnificaţie deosebită. Activităţile 
planificate pentru 2009 iau amploare 

trezind interesul pentru stimularea 
creativităţii inventatorilor la promo-
torii PI la nivel naţional.

În cadrul atilierului au fost pre-
zentate și informaţii - aplicative ale 
bibliotecilor participante la concur-
sul lansat de AGEPI acum cîţva ani, 
avînd ca subiect experienţele crea-
tive ale bibliotecarilor.

Invitatul acestui atilier a fost 
profesorul universitar, dr. hab. Vale-
riu Dulgheru, care a vorbit despre 
“Concepte ale creativităţii. Forme 
şi metode de dezvoltare şi diag-
nosticare a creativităţi”. El a sub-
liniat eforturile făcute de societatea 
umană pentru a supravieţui, în-
cepînd cu:
- primul val sau civilizaţia agricolă 

(8000 î.e.n. - 1750 e.n)
- al doilea val sau civilizaţia in-

dustrială (1750 - 1955)
- al treilea val (începînd cu 1955), 

numită şi etapa societăţii infor-
maţionale.

Cazul omului primitiv, 
aparent simplu pentru noi, 
în realitate este extrem 
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de complicat. Astfel, omul primitiv a 
trebuit să găsească căi de supraviețuire 
și a trebuit să creeze. Şi atunci apare 
întrebarea: Ce este creativitatea?

Creativitatea reprezintă o necesitate 
imperioasă pentru societate, dar şi un 
domeniu extrem de complex,  alteori 
chiar dificil.

La fel, în comunicare sunt indicate 
modele / conceptele / teoriile / fac-
torii de stimulare a creativităţii, care 
facilitează cercetarea creativităţii prin 
trei forme de bază:
- creativitate ca trăsătură de personali-

tate;
- creativitate ca proces;
- creativitate ca produs.

Pentru realizarea acestor trei forme, 
importanți sunt factorii mediului am-
biant (calitatea, identitatea, climatul 
cultural al zonei). Nu mai puţin impor-
tant este şi diagnosticarea creativităţii, 
care determinnă potenţialul creativ. 
Se  cunosc cîteva medode de diagnos-
ticare: inteligenţia, nivelul de creativi-
tate, capacitatea memoriei (care  este 
cabinetul imaginaţiei, trăsura raţiunii, 
registrul conştiinţei şi camera de sfaturi 
a gîndirii (St. Basil).

Toate ideile ce țin de dezvolta-
rea creativităţii încap foarte bine în 
sentințele următoare:

„Veţi crea, veţi avea. 
Nu veţi crea nu veţi fi”

•	 Creierul  –  centrul vital al gîndirii
•	 Gîndirea nu-i decît un fulger între 

două nopţi lungi, dar acest fulger 
este totul (H. Poincare)

•	 Imaginaţia este mai importantă 
decît cunoştinţele (A. Einştein)

•	 Senzaţia este o abstracţie, dar nu 
reproducerea lumii reale (Vernon 
Mountcastle)



spre necesitatea / avantajele 
şi modalitățile de utilizare şi 
protecţie a PI. Informarea şi 
documentarea în baza litera-
turii de brevete de invenţii este 
absolut necesară, întrucît studiul aces-
tei categorii de documente oferă posi-
bilitatea de a cunoaşte ultimele creaţii 
ştiinţifice şi tehnice. 

A urmat comunicarea Zinaidei 
Stratan de la Universitatea Tehnică 
din Moldova, care a vorbit despre de-
servirea utilizatorilor cu literatura de 
brevete de invenţii, despre căile de 
achiziţionare şi volumul de documente 
achiziţionate în 2008. Moderatorul 
părţii a doua a Atelierului, Vale-
riu Dulgheru, dr. hab., prof. univ., 
UTM, a antrenat asistenţa într-un 
exerciţiu practic privind formele de                                                                                      
identificare / valorificare a creativi-
tăţii, care pot fi aplicate ulterior de 
către specialişti la locul de muncă 
eficient mai ales pentru tinerii bib-
liotecari, inclusiv pentru studenţii 
de la anul 1, în cadrul cursului „Ba-
zele culturii informaţionale”. 

In incheiere, Maria Rojnev-
schi, director Departament Pro-
movare şi Editura a AGEPI, a 
mulţumit bibliotecarilor pentru 
contribuţia acestora la diseminar-
ea cunosţintelor şi informaţiei din 
domeniul proprietăţii intelectuale, 
confirmand disponibilitatea AGEPI 
de a susţine şi în viitor activităţile 
organizate de biblioteci in acest 
domeniu. Doamna Rojnevschi a în-
mînat celor prezenţi certificate de 
participant la Atelierul profesional 
„Creativitatea, Inovaţia, Biblio-
tecarul”, dedicat Anului European 
al Creativităţii si Inovării.
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În cadrul atelierului au fost prezen-
tate informaţii  aplicative ale biblio-
tecilor participante la concursul lansat 
de AGEPI acum cîţva ani, avînd ca sub-
iect experienţele creative ale bibliote-
carilor.

P. Racu a informat pe cei prezenți 
despre formarea CDI IP şi despre ac-
tivităţile prioritare care sunt organizate 
în cadrul AGEPI. Au urmat comunicările 
reprezentanților bibliotecilor partici-
pante la concursul lansat de AGEPI.

Prima s-a produs L. Corgenci, direc-
tor - adjunct DIB ULIM, care a vorbit 
despre Conceptualizarea activităţii de 
bibliotecă – pîrghie de identificare şi 
dezvoltare a creativităţii bibliotecari-
lor. Ea a relatat despre misiunea DIB şi 
programele elaborate de ei în cadrul 
Şcolii Biblns - 2009 şi anume   despre 
„Cultura managerială a personalu-
lui DIB”, „Abilităţi prefesionale şi teh-
nice”, „ERISMA (modulul: „Abecedarul 
înţelepciunii”), activități menite să con-
tribuie la realizarea formării profesio-
nale a bibliotecarilor de la DIB ULIM. Cea 
mai recentă performanță a fost   deschi-
derea Salonului „Scientia”, ed. 2009, un 
salon de publicaţii semnate de cadrele 
didactico - ştiinţifice la ULIM.

Comunicarea “Inovaţia şi preţuirea 
oamenilor constituie cheia succesului Bib-
liotecii“, autori Elena Harconiţa, Lina 
Mihaluţa, Elena Stratan, Silvia Ciobanu, 
a fost prezentată de Lina Mihaluţa, di-
rector - adjunct BŞU din Bălţi.

Brevete de invenţii – factor im-
portant pentru cercetare şi creativi-
tate este titlul cominicării Elenei Bordi-       
an de la Biblioteca Tehnico - Ştiinţifică 
Republicană, în care a menţionat im-
portanţa promovării cunoştinţelor  de-


