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Inaugurarea Punctului de Informare
al Biroului Consiliului Europei în
Republica Moldova
Elena STRATAN

La 25 aprilie 2007, în sala de lectură
Ştiinţe Socioumanistice ş i Economice a
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat
Alecu Russo, a avut loc inaugurarea Punctului
de Informare al Biroului Consiliului Europei în
Moldova(BICE). R. Moldova a devenit membră a Consiliului Europei cu drepturi depline la
13 iulie 1995, de rînd cu alte 45 de State membre. Consiliul Europei cooperează activ cu
RM, mai ales, în domeniul oferirii asistenţei
legislative şi informaţionale.
La eveniment au participat studenţi,
profesori, precum şi bibliotecari din bibliotecile
de învăţămînt şi publice ale municipiului,
membri ai ABRM, filiala Bălţi, întruniţi, conform
planului de acţiuni, într-un atelier de lucru.
În cuvîntul de deschidere, Dora
Caduc, director - adjunct al Bibliotecii, a menţionat oportunitatea inaugurării Punctului de
Informare atît pentru întreaga comunitatea
universitară, cît şi pentru utilizatorii din nordul
Moldovei. Colecţia de documente a Bibliotecii,
constituită din peste 1 mln. volume, se va îmbogăţi cu noi publicaţii ale Consiliului Europei.
Considerăm că această literatură va contribui
la eficientizarea procesului de studiu prin
oferirea informaţiei ample referitoare la Consiliul Europei: structura, documentele de bază,
proiecte, date statistice, manuale practice care
ţin de activitatea acestui organ în reglementarea relaţiilor internaţionale şi tratarea
problemelor şi momentelor privind integrarea
Republicii Moldova în structurile europene.
Directorul Biroului de Informare al

Consiliului Europei în Republica Moldova,
Lilia Snegureac, (e-mail: informchisinau@
coe.int), în comunicarea: Consiliul Europei Republica Moldova: priorităţi pentru anul

2007, a vorbit despre obiectivele, funcţiile
Biroului de Informare al Consiliului Europei
(inaugurat la Chişinău la 30 iunie 1997, la
solicitarea Guvernului RM, în prezenţa Secretarului General al Consiliului Europei). Printre
funcţiile prioritare ale Biroului de Informare se
numără:
- susţinerea implementării programelor de
cooperare şi a altor proiecte ale Consiliului
Europei în RM;
- susţinerea iniţiativelor persoanelor particulare, ale ONG-urilor şi instituţiilor politice care
doresc să stabilească contacte cu Consiliul
Europei sau să obţină informaţii despre activităţile sale;
- traducerea, publicarea şi difuzarea textelor
Consiliului Europei, elaborarea de noi publicaţii, menţinerea unei pagini pe Internet etc.
Dna Lilia Snegureac a specificat că
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deschiderea acestui Punct de Informare va
contribui la familiarizarea studenţilor, profesorilor Universităţii cu numeroase programe,
proiecte importante, asupra activităţii Consiliului Europei, avînd tot sprijinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în RM. Dumneaei
s-a oprit mai detaliat la priorităţile şi campaniile Consiliului Europei pentru 2007: „Toţi diferiţi – toţi egali”, „Să construim o Europă pentru
şi cu copiii„; „Stop violenţei domestice împotriva femeilor”; „Combaterea traficului de fiinţe
umane” şi „ Dosta! Combaterea prejudecăţilor
faţă de romi„.
Biblioteca BICE conţine 14 000 de
publicaţii în limbile engleză şi franceză (o
parte din ele sînt traduse în română), publicaţii
ce oferă dezbaterea în pagini a următoarelor
subiecte: tratate şi convenţii; mass-media;
probleme sociale; educaţie şi cultură; ocrotirea
sănătăţii; mediul înconjurător; democraţia
locală; cooperarea juridică.
Astfel, Punctul de Informare al BICE,
amplasat în sala de lectură nr. 1 Ştiinţe
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Socioumanistice şi economice, et.1 (sală cu
acces liber la raft), oferă tuturor utilizatorilotr
Bibliotecii posibilităţi pertinente de documentare asupra publicaţiilor Consiliului Europei. Colecţia Punctul de Informare a Biroului
Consiliului Europei conţine, la moment, 400 de
exemplare în diverse limbi pe domenii prioritare ale Consiliul Europei: drepturile omului,
drepturile copiilor, tinerii construesc Europa
etc. Menţionăm cîteva titluri semnificative:
Manualul Consiliului Europei: Gomien, D. Ghid
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;
Hotărîri ale Curţii Supreme a Drepturilor Omului; Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova; Buletinul de Drept
Drepturile Omului în Europa.
Informaţii suplimentare despre programul de activitate a Punctului de Informare
al Biroului Consiliului Europei oferă Galina
Belcovschi, şefa sălii de lectură (e-mail:
Galina.Belcovschi@usb.md).

