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Abstract: Annual Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI  was 
held at  the USARB Scientific Library on 23 of  Febrary, 2017. The colloquium’s program 
consisted of 21 communications in 2 sections : Library Collections - the care and pride of 
a true librarian and the Libraries of the Future: infinite possibilities. Several works written 
by university librarians  were launched within the Annual Colloquia Bibliothecariorum IN 
MEMORIAM FAINA TLEHUCI : The materials of Annual Colloquia Bibliothecariorum  2016 
, Biobibliographies In Memoriam of two academicians : NICOLAE FILIP and  GHEORGHE 
BACIU .
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În data de 23 februarie 2017, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi a organizat cea de-a 5-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN ME-
MORIAM FAINA TLEHUCI.  În cuvântul de deschidere, Lina Mihaluța, director adjunct 
a Bibliotecii Ştiinţifice USARB,  a relatat despre semnificaţia deosebită a colocviului 
bibliotecar, aducând  un frumos   mesaj de salut din partea lui Elena  Pintilei, Direc-
torul General al Bibliotecii Naționale a Re-
publicii Moldova, întitulat Oamenii de cal-
itate produc o instituție de calitate… care 
menționează că „reuniunea este un bun 
prilej de a reveni la contribuțiile reputatului 
biblioteconomist, Faina Tlehuci, de a reliefa 
continuitatea şi consolidarea acestora prin 
activitățile de succes curente ale bibliotecar-
ilor bălțeni, de a demonstra utilitatea/indis-
pensabilitatea serviciilor şi produselor Biblio-
tecii prin comunitatea universitară şi profesională”. La fel, dna Elenei Pintilei  propune  
integrarea   textelor  comunicărilor în Repozitoriul tematic național, care va fi lansat în 
timpul apropiat de Biblioteca Națională. 

La Şedința în plen „Faina Tlehuci  și 
calea spre biblioteca universitară ideală”, 
Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asis-
tenţă de specialitate, a dat citire mesajului 
venit din partea inginerului Radu Moţoc, 
Membrul de Onoare al Senatului USARB, 
secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bu-
covina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi, 
întitulat simbolic „Doamna”. După cum 
mărturiseşte Radu Moţoc, „printr-o fericită 
conjunctură am beneficiat de sfaturile și 
îndrumarea necesară pe un drum atât de frumos al dragostei de carte” .  
“…Rigoarea și inovarea fenomenului biblioteconomic a făcut ca să se nască o instituție 
culturală – Biblioteca Universitară „Alecu Russo” din Bălți - începând cu o superbă clă-
dire, care reflectă necesitățile reale pentru o bibliotecă, anticipând cu multă intuiție 
sistemul informațional pneumatic și cel electronic. Încrederea de care s-a bucurat în 
mediul academic a făcut din „Doamna” un lider în domeniu, de necontestat în repub-
lică și în străinătate, menţionează Radu Moţoc.

Programul colocviului a cuprins 21 de co-
municări în cadrul a 2 secţiuni Colecţiile Biblio-
tecii - grija si mândria unui adevărat bibliotecar 
şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite.  În 
prima secţiune bibliotecarii au beneficiat de  lu-
crări  care au inclus noi cercetări realizate de bib-
liotecarii bălţeni: Verificarea şi eliminarea docu-
mentelor didactice – componentă importantă a 
Politicii de dezvoltare a colecţiilor (Lilia Iavorscaia, şef oficiu, Natalia Luchianciuc, bib-
liotecar, Galina Belcovscaia, bibliotecar, Serviciul de Comunicare a colecţiilor); Colecţiile 
de reviste în biblioteca universitară (studiu bibliometric: 2005-2015) (Adella Cucu, şef 
serviciu, Lina Cruglov, bibliograf, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare); 
Dimensiunile valorice ale publicaţiilor periodice cu profil psihologic pentru calitatea 
formării viitorilor specialişti (Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, Valentina Vacar-
ciuc, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor); Promovarea diversităţii : publicaţii 
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din domeniul artei în  atrimonial documentar institutional (Elena Cristian, şef serviciu, 
Svetlana Cecan, bibliotecar, Serviciul Organizarea Conservarea Colecţiilor); 40 de ani în 
valorificarea colecţiilor muzicale (Elena Ţurcan, bibliotecar, Serviciul Comunicarea col-
ecţiilor); Documente în limba franceză din Colecţia de Carte Rară a USARB (Lilia Melnic, 
bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor); Полкниги за вечер: «загадки и под-
сказки» Брайана Чика, лауреата американской литературной премии „Children’s 
crown award” по выбору читателей-подростков (Marina Şulman, bibliotecar, Serviciul 
Comunicarea colecţiilor).

Bibliotecara Marina Şulman a donat Bibliotecii două  cărţi din colecţia person-
ală a tatălui său, regretatul Efrem Boris Şulman, profesor de istorie la Universitatea 
bălțeană:   Hausser История Реформацiи / Под ред. Виктора Михайловского. – 
Москва:Типолитографiя Н. И. Мамонтова, 1882 şi  Михайло Васильевич Ломоно-
совъ: Жизнеописание / Сост. Б. Н. Меншуткинъ. – Санктпетербургъ: Типографiя 
Императорской Академи Наукъ, 1911. – 160 p. și alte două publicaţii: Tolkien, John 
Ronald Reuel Hobbitull / I J. R. R. Tolkien; Trad.: Irina Horea. – București: Editura RAO, 
2012. – 315 p.; Чик, Брайан „Загадки и подсказки”. - Москва: ЭКСМО, 2016. –307 p. 
În cadrul Secţiunii Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite, au fost prezentate comu-
nicările: Particularităţi de catalogare a resurselor electronice în softul ALEPH (Varvara 
Ganea, bibliotecar principal Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare); 
Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale 
(Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea colecţiilor); Rolul culturii bibliografice în 
metodologia cercetării ştiinţifice (Anişoara Nagherneac, şef serviciu, Elena Scurtu, bib-
liotecar Serviciul Informare şi cercetare bibliografică; Publicațiile bibliotecarilor uni-
versitari bălţeni indice de imagine instituţională (Natalia Culicov, şef oficiu Referinţe 
bibliografice); Repozitoriul ZENODO - schimbul datelor de cercetare la nivel european 
(Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate); 
Resurse ştiinţifice deschise conform profilului USARB (Olga Dascal, bibliotecar princi-
pal, Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca; Snejana Zadainova, biblio-
tecar, serviciul Comunicarea colecţiilor); Aspectele plagiatului: clasificare şi prevenire 
(studiu de caz) (Ala Lîsîi, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea colecţiilor); Tend-
inţe şi tehnologii moderne în catalogarea secolului 21 (Irina Zalîgaeva, bibliotecar, Lilia 
Ucraineţ, bibliotecar, Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare); Comuni-
carea în spaţiul virtual (Gherda Palii, bibliotecar, Centrul Informatizare şi activităţi în 
reţea Lilia AbabiI, bibliotecar principal, Oficiul Referinţe bibliografice).

Au fost lansate  volumele de  Materiale ale  Colloquia Bibliothecariorum, ed. a 
IV-a, fiind prezentate de  Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB.

Participanţii  evenimentului au vizitat expoziţiile : Cărţi de artă din patrimoniul 
USARB; Полкниги за вечер: «загадки и подсказки» Брайана Чика, лауреата амери-
канской литературной премии „Children’s crown award”; Publicaţii recente editate 
de bibliotecarii USARB.

Elena Țurcan, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor a prezentat expoziţia 
Veronica Garştea : Legenda artei corale naţionale : 90 de ani de la naştere (9 martie 
1927 - 16 iulie 2012) : [Resursă electronică], care a activat ca prim-dirijor şi director 
artistic al Capelei Corale Academice „Doina”.

Colloquia Bibliothecariorum din acest an a inclus comunicări ce au captat bib-
liotecarii universitari prin noutate, diversitate şi motivaţia cu care fiecare a prezentat 
rezultatul studiului efectuat. Întreaga activitate a fost o bună şcoală de instruire şi o 
experienţă profesională trăită atât de vorbitori cât şi de colegii care au ştiut să asculte 
cu atenţie şi să aprecieze contribuţia fiecăruia în progresul Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 
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