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CZU 027.7

15 ianuarie 2018 - Ziua Naţională a Culturii şi comemorarea poetului Mihai Emi-
nescu la Biblioteca Ştiinţifică USARB

La Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de Informare al Romaniei, a fost 
sărbătorită Ziua Culturii Naţionale şi Ziua lui Mihai Eminescu – 168 de ani de la naştere, 

moderator Valentina Topalo, coordonator al Centrului Manifestări culturale. Cu acest 
prilej Marina Magher a prezentat expoziţia ,,Când unul trece, altul vine în astă lume 
a-l urma...” (M. Eminescu) - MIHAI EMINESCU (15 ianuarie 1850-15 ianuarie 1989), Olga 
Dascal a informat despre colecţia de DVD-uri  dedicată poetului Mihai Eminescu din 
Centrul de Informare al României, iar din colecţia împrumutului Documente muzicale, 
Elena Ţurcan pornind de la „poezia muzicii” din sufletul lui Eminescu, a regăsit „muzica 
poeziei” sale. A fost audiată melodia „Eminescu“ interpretată de Ion Aldea-Teodorovici 
pe versurile lui Grigore Vieru. Bibliotecarele Mihaela Staver, Angela Hăbăşescu, Valen-
tina Vacarciuc, Margarita Iulic, Ala Lîsîi, Aliona Purici, Diana Găină, au organizat lecturi 
eminesciene în mai multe limbi: română, rusă, engleză, germană, franceză şi italiană. 
Au fost interpretate cântece pe versurile poetului Mihai Eminescu de către Margareta 
Iulic, Irina Zalîgaeva, Lilia Ucraineţ, Tatiana Pogrebneac. 

13 februarie 2018. Trainingul  „Tinerii activi - o societate prosperă” 
La Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut 

loc trainingul „Tinerii activi - o societate pros-
peră”. La eveniment au participat AO „Dez-  
voltare în Parteneriat", parteneră locală în 
desfăşurarea activităților din cadrul Pro-
gramului „Cetățenie Activă” (Active Citizens 
Moldova), implementat de Consiliul Britanic 
în colaborare cu AO „Afina”. Scopul acestei 
activităţi a fost  cultivarea abilităților de sti- 
mulare a poziției civice active, consolidarea spiritului de echipă şi dezvoltarea gândirii 
critice. 

14-23 februarie 2018. Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire, Masteranzilor 
şi Doctoranzilor

Circa 132 de studenţi din anii terminali, studii de licenţă şi masterat de la Fa-
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cultatea de Litere, împreună cu cadrele didactice: Oxana Chira, Valentina Enciu, Ele-
na Sirota, Adela Novac, Angela Coşciug, Viorica Condrat, Ana Pomelnicova, Ludmila 
Răciulă, Daniela Baciu, Viorica Cebotaroş, Victoria Mascaliuc, au participat la Lunarul 
studenţilor de la ciclul I de instruire, Masteranzilor şi Doctoranzilor, organizat anual de 
către Biblioteca Ştiinţifică USARB. 

Studenţii şi profesorii au fost informaţi despre Achiziţiile recente din domeniul 
ştiinţelor filologice din colecţia BŞ USARB (circa 164 documente) prezentate de Marina 
Magher, Gabriela Cazacu şi despre Lucrările cadrelor didactice publicate în 2017 expuse 
la Salonul editorial Universitaria prezentate de către Elena Scurtu. Mihaela Staver şi 
Tatiana Pogrebneac i-au familiarizat cu Instrumentele de regăsire a informaţiei: motoare 
de căutare, Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, DOAJ, OAJI, DOAB, blogul 
OA, IBN, Zenodo repository; Repozitoriul Instituţional ORA (Open Research Archive)   
USARB. Olga Dascal şi Valentina Topalo au prezentat Bazele de date cu acoperire multi- 
disciplinară: EBSCO, SpringerLink, Web of Science etc., referindu-se în mod special la 
beneficiile paginii Web a BŞ USARB pentru munca de cercetare. Despre condiţiile de 
acces a serviciului  de referinţe la distanţă Întreabă bibliotecarul a vorbit Natalia Culi-
cov, Lilia Ababii, Angela Hăbăşescu şi Taisia Aculova au promovat training-uri privind 
accesarea Catalogului partajat a 7 biblioteci universitare din RM – LibUnivCatalog pe 
platforma ExLibris Primo. Modalitatea de organizare a referinţelor şi citărilor într-o luc- 
rare ştiinţifică a fost prezentată de către Marina Magher şi Elena Ţurcan, orientând pu-
blicul către softurile Mendeley, EndNote, Zotero, care permit gestionarea referinţelor şi 
citărilor,  totodată au relatat despre Etica utilizării informaţiei şi metodele de evitare a 
plagiatului.

20 februarie 2018. Ora publică „Românii şi Unirile lor: retrospectivă istorică”
Consulatul General al României la Bălţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, Centrul de Informare al României, Biblioteca Ştiințifică USARB au organizat ora 
publică „Românii şi Unirile lor: retrospectivă istorică”, susţinută de Consulul General al 
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României, Mihai Baciu, dr. în filozofie şi fost profesor la Facultatea de Filosofie a Uni- 
versităţii „A. I. Cuza” din Iaşi, fost deputat în Parlamentul României în două legislaturi, 
fost deputat în AP a Consiliului Europei, Consul General al Consulatului României la 
Bălți din 2013. Marina Magher, coordonatorul Centrului de Informare al României, 
a prezentat expoziţia on-line „Secolul Marii Uniri: 1918 – 2018” şi succinte informaţii            
despre CIR, menţionând că a fost deschis cu susţinerea Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni, este localizat în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice, dispune de echipament 
tehnic performant: 6 PC, tabla interactivă, proiector, imprimanta multifuncţională, 
mobilier nou şi comod. Colecţia de documente tipărite constituie circa 500 cărţi şi 
publicaţii periodice, materiale promoţionale. Accesul este liber şi gratuit pentru toți 
doritorii, în special pentru utilizatorii comunităţii academice şi cei din Zona de Nord a 
Republicii Moldova. La evenimentul, moderat de către dr., conf. univ. Lidia Pădureac, 
şefa Catedrei de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială, au participat studenţi şi pro-
fesori de la Facultatea de Drept şi Ştiințe Sociale. 

1 martie 2018. Omagiu Maestrului Ioan Pavalache la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Elena Ţurcan, bibliotecar în Oficiul Docu-

mente muzicale, Serviciul Comunicarea colec-
ţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, a 
participat la Masa rotundă ,,Omagiu Maestrului 
Ioan Pavalache”, organizată în cadrul Festivalu-
lui universitar Mărţişor 2018. 

Activitatea de comemorare a Maestru-
lui a cuprins prezentarea expoziţiilor tematice 
,,Ioan Pavalache: dirijor şi maestru român de cor 
(24 iunie1927, Chişinău – 5 noiembrie 2007, Iaşi)” şi ,,George Enescu un geniu al artei 
sunetelor: compozitor, violonist, pedagog, pianist şi dirijor român - (19 august 1881 -                                                                                          
4 mai 1955)” - tradiţională şi on-line.

Masa rotundă a fost moderată de Margarita Tetelea, Maestru în Arte, dr., conf. 
univ. La eveniment au participat personalități distinse: Alina Pavalache – maestru de 
concert, Franța, Director artistic al Concursului Internațional de Canto, fiica Maestru- 
lui; Marcian David – viorist, solist al Filarmonicii din Iaşi, România; Mihaela Grajdeanu 
– soprano, solistă a Operei din Iaşi, România; Cezar Mititiuc – interpret, România. De la 
USARB au fost prezenţi: Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., Marina Morari, dr., conf. univ., 
Tatiana Bularga, dr., conf. univ., Elena Gupalov, dr., conf. univ., Lilia Graneţchi, dr., conf. 
univ., Ana Glebov, doctorandă.

5 martie 2018. Săptămâna Educaţiei Deschise la BŞ USARB
În BŞ USARB s-a dat startul celei de-a 

treia ediţie a Săptămânii Educaţiei Deschi-
se, care are drept scop creşterea gradului 
de conştientizare cu privire la mişcare şi 
impactul acesteia asupra predării şi învă-
ţării la nivel mondial. La deschiderea eve-
nimentului au participat studenţii de la 
Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale, grupa 
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DR41Z, în cadrul căruia Olga Dascal, bibliotecar în subdiviziunea Mediatecă a prezen-
tat Platformele de Resurse Informaţionale Deschise (OER) gratuite. Mihaela Staver, bibli-
otecar, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a prezentat Cursuri Masive Deschise 
On-line MOOC plasate pe cele mai populare platforme Coursera, Edx, Udacity, Iversity.org, 
Mook.ro. În Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing a 
fost organizată şi prezentată o paletă întreagă de expoziţii conform programului. An-
gela Hăbăşescu, bibliotecar, sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice, naturii, reale. 
Arte, le-a vorbit studenţilor de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 
despre Educaţia Deschisă în Republica Moldova. Snejana Zadainova şi Aliona Purici, bi-
bliotecare, sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice au prezentat Ma-
nualele şi materialele didactice cu cea mai înaltă circulaţie studenţilor de la Facultatea 
Drept şi Ştiinţe Sociale.

14 martie 2018. Zilele Alecu Russo la Biblioteca Ştiinţifică USARB
În Centrul de Informare al României, 

în cadrul Clubului Bibliospiritus, biblio-
tecarii au adus un omagiu Zilei scriito-           
rului Alecu Russo la a 199-a aniversare de 
la naştere (17 martie 1819 - 4 februarie 
1859). Programul dedicat poetului, proza-
torului, eseistului, memorialistului  şi criti-
cului  literar român, originar din Basarabia, 
a inclus reviste bibliografice, prezentări de 
carte, expoziţii ale celor mai  valoroase lucrări din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 
Ala Lîsîi a prezentat expoziţia „Scriitorul democrat Alecu Russo” (I. Vasilenco) şi expozi-
ţia online ,,Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul si va straluci glorios” Vasile Alec-
sandri  (17 martie 1819 - 5 februarie 1859). Lilia Ababii a vorbit de prezenţa lui Alecu 
Russo în publicaţiile în limba  engleză, germană şi franceză. Elena Ţurcan a relatat des-
pre valoarea documentară şi estetică a baladei Mioriţa, trecând în revistă documente 
din colecţia Sălii de împrumut nr. 3 Documente muzicale. Olga Dascăl a intervenit cu 
informaţii despre scriitor din bazele de date EBSCO. La evenimentul cultural, dedicat 
Zilei scriitorului Alecu Russo, bibliotecarii USARB au audiat fragmente din operele scri-
se de Alecu Russo: Amintiri, Cântarea României, Soveja, Palatul lui Duca-vodă, lecturate 
de Ala Lîsîi, Elena Ţurcan şi Lilia Ababii.

14-15 martie 2018. Cursul de specialitate Redresarea activităţii bibliografice: Cum 
să facem faţă schimbărilor

Ana Nagherneac, bibliotecar prin-
cipal, subdiviziunea Informare şi cerce-
tare bibliografică la  Biblioteca Ştiinţifică 
USARB, a participat la cursul de speciali -                                                                                             
tate Redresarea activităţii bibliografice: 
Cum să facem faţă schimbărilor, desfăşurat 
la Biblioteca Naţională din Republica Mol-
dova, în Centrul de Formare Continuă în 
Biblioteconomie şi Ştiinţe ale informării, 
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la care s-au întrunit bibliotecari/bibliografi responsabili pentru activitatea bibliogra-   
fică în biblioteci.

Subiectele de formare  au inclus: Fundamente ale teoriei şi practicii bibliogra- 
fice. Documentele – suportul activităţii bibliografice. Resursele informaţionale. Biblio-                            
grafierea în cadrul bibliotecii. Cercetarea bibliografică, dezvoltarea abilităților de anali-
ză a publicațiilor bibliografice; cunoaşterea şi implementarea componentelor cercetă-
rii bibliografice. Servirea bibliografică a utilizatorilor. Mediul Profesional al bibliografu-
lui. Formatori BNRM: Ludmila CORGHENCI, şef Centru de Formare Profesională; Valeria 
MATVEI, şef secție, Victoria DONCILĂ, specialist principal. Formatori invitați: Valentina 
CHITOROAGĂ, Renata COZONAC, Camera Națională a Cărții. Aceste cursuri vin să faci-
liteze amplificarea competenţelor bibliografice în domeniu.

19 martie 2018. Volumul Personalităţi notorii ale neamului: 140 de destine în                  
colecţia Bibliotecii universitare 

Biblioteca Ştiinţifică USARB a primit în dar  volumul Persona-                                                                                                                                
lităţi notorii ale neamului: 140 de destine (Chişinău, 2018). Auto- 
rul,  Gheorghe BACIU,  distins profesor universitar  la Catedra de 
medicină  legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat în ştiinţe medicale, Laure-
at al Premiului Naţional - 2017 în domeniul sănătăţii, este origi-
nar din Bălţi. Volumul conţine informaţaii despre 140 de înaintaşi, 
celebrităţi şi oameni de vază din spaţiul istoric dintre Prut şi Nis-     
tru, acoperind o perioadă istorică începând cu secolul al XVI-lea şi 
ajungând până în zilele noastre. În lucrare sunt prezenţi şapte uni-
versitari bălţeni: Nicolae Filip, Iulius Popa, Gheorghe Popa, Ion Gagim, Boris Boincean, 
Elena Harconiţa, Pavel Topalo. „Profesorul Gheorghe Baciu oferă contemporanilor săi, 
dar şi generaţiilor în devenire o veritabilă enciclopedie a personalităţilor notorii ale 
neamului nostru, justificându-şi, el însuşi, locul binemeritat în galeria oamenilor iluştri 
prin modelul de slujire cu devotament societăţii şi ştiinţei” (Nicolae Enciu). 

20 martie 2018. Training la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Studenţii de la Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe sociale, specialitatea Asistenţă 
socială şi-au consolidat capacitățile în cad-
rul Training-ului desfăşurat în data de 20 
martie la Biblioteca Ştiinţifică USARB. Ac-
tivitatea a inclus temele: „Instrumente de 
căutare a informaţiilor pentru studii şi cer-
cetare” (Mihaela Staver, bibliotecar princi-
pal); „LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 
biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo” (Aculina Mihaluța, 
director adjunct); Bazele de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice 
marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, Web of 
Science etc. (Olga Dascal, bibliotecar). „Managementul referinţelor bibliografice. Soft-
ware de gestiune a referinţelor bibliografice” (Elena Ţurcan, bibliotecar).
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21 martie 2018. Lecturi publice susţinute la Biblioteca Ştiinţifică USARB
În data de 21 martie în incinta Biblio-

tecii Ştiinţifice USARB a avut loc o întâlnire 
cu scriitorul austriac Franzobel (pseudoni-
mul lui Stefan Griebl). După nenumăratele 
lecturi publice susţinute la Oslo, Moscova, 
Tokio, New York, Londra, scriitorul Franzo-
bel a vizitat şi capitala de nord a Republicii 
Moldova, prezentând ultimul său roman 
„Das Floß der Medusa” („Pluta Meduzei”). 
Romanul numără 500 de pagini şi abordează tema canibalismului. Franzobel a obținut 
Premiul Bavarez de Carte pentru romanul „Das Floß der Medusa” şi a fost nominalizat 
pe lista scurtă la Premiul German de Carte. La lecturile publice de la USARB au parti- 
cipat profesori universitari şi studenți de la specialitatea germană-engleză. Lect. univ., 
Ecaterina Niculcea, a făcut o trecere în revistă a romanului „Das Floß der Medusa”. Mo- 
deratorul evenimentul a fost prodecanul Facultății de Litere, lect. univ., dr. Oxana Chira.

21-23 martie 2018. Atelierul ,,Politica de prezervare a colecţiilor de documente”
Elena CRISTIAN, şef serviciu. Dezvol-

tarea si prelucrarea resurselor informatio-
nale, a participat în zilele de 21-23 martie 
2018, la atelierul ,,Politica de prezervare a 
colecţiilor de documente”, parte compo-
nentă a proiectului ,,Early 19th Century 
Bessarabian Charters and Historical Docu-
ments", în cadrul programului Guvernului 
SUA, Fondul Ambasadorilor pentu Conser-
vare. Atelierul a fost organizat de  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în colabo-   
rare cu Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova ,,Alexe Rău”. În calitate de traineri 
formabilii i-au avut pe Nancy Lev-Alexander, specialist în Stabilizarea colecţiilor / Con-
servarea preventivă, Alan Haley, specialist Prezervare de la Direcţia de Conservare a 
Bibliotecii Congresului,  Washington D.C., SUA. Formatorii  au  prezentat  definiţii şi 
concepte,  diverse metode fundamentale  de prezervare, printre care prezervarea pre-
ventivă; securitatea de bază, managementul situaţiilor de urgenţă, utilizarea evaluării 
colecţiilor şi pregătirea pentru reformatare (incluzând digitizarea), politica sălilor de 
lectură, expoziţiilor, împrumuturilor  de  colecţii pentru expoziţii. În corespundere cu 
cerinţele organizatorilor şi ale experţilor Bibliotecii Congresului,  Elena Cristian, a prez-
entat activitatea Bibliotecii universitare bălţene pe acest segment.

23.03.2018. Cadrele didactice  preuniversitare  la ora de informare în Biblioteca 
Ştiinţifică USARB

La Biblioteca Ştiinţifică USARB, a fost organizată o oră de informare pentru cad-
rele didactice preuniversitare – participante la cursul de perfecţionare  Pedagogie in 
invăţământul  primar, desfăşurat  în  Centrul de Formare profesională continuă USARB. 
Elena Ţurcan, bibliotecar, Oficiul Documente muzicale, a ghidat grupa prin spaţiile Bib-
lioteci şi a prezentat „Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a 
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referinţelor bibliografice”. Valentina Vacar-
ciuc, bibliotecar, sala de lectură nr. 3 Şti-
inţe psiho-pedagogice, naturii, reale. Arte a 
prezentat colecţia de publicaţii din dome-
niile învăţământului primar, organizând şi 
prezentând o expoziţie cu cele mai repre-                                                                                                
zentative documente din domeniile res- 
pective. Olga Dascal, bibliotecar, Mediate-
ca, a prezentat resursele infrormaţionale 
utile cadrului didactic din învăţământul primar, Arhiva electronică instituţională ORA 
USARB (Open Research Archive), repozitoriul european ZENODO, directoriile revistelor 
în acces deschis DOAJ, OAJI, biblioteca electronică ELIBRARY.RU, Instrumentul Biblio-
metric Naţional şi oportunităţile on-line ale editurii Первое сентября.

27 martie 2018. Anul Bibliologic 2017
Elena Harconiţa, director, Lina Mi- 

haluţa, director adjunct. Elena Ţurcan, bib-                
liotecar în oficiul Documente Muzicale, au 
participat la Simpozionul ştiințific Anul 
Bibliologic 2017, ediția a XXVII-a. La Sim-
pozion au fost prezentate trei postere în 
cadrul sesiunii de postere şi materiale AV: 
Biblioteca Ştiinţifică - Centrul Biblioteco-
nomic Departamental USARB, Biblioteca 
Ştiinţifică USARB – Cultura informaţiei 
2017, ORA USARB; video-filmul Atelier Pro-
fesional Biblioteci de Învăţământ din Nord a ABRM, 2017; comunicarea Centrul Biblio-
teconomic USARB: parcurs de colaborare 2017; materiale promoţionale: Calendarul 
2017-2018 Biblioteca Ştiinţifică USARB - colaborare în Programul Erasmus + Proiectul 
Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, 
Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliote-
cilor; Ghidul Proiectului LNSS. În revista Magazin Bibliologic, nr. 1-2, 3-4, 2017, au fost 
publicate 10 articole ale bibliotecarilor USARB.

29-30 martie 2018. Atelier IFLA
Aculina Mihaluța, director adjunct, a 

participat la Atelierul privind Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă a ONU, fiind 
selectata în urma concursului organizat 
de  Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova (ABRM) şi Asociația Națională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 
România (ANBPR), în incinta Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu. Evenimentul a 
fost organizat de cele două asociații în cadrul proiectului Agenda for Sustainable De-
velopment - A Recipe from Libraries susținut de IFLA. Atelierul de formare  a avut rolul 
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de a echipa membrii breslei cu abilități şi cunoştințe pentru a maximiza capacitatea 
bibliotecarilor de a aplica eficient setul de instrumente IFLA. Un aspect unic al atelie-
rului este sprijinirea bibliotecarilor pentru a putea informa factorii de decizie naționali 
şi locali despre modalitățile prin care bibliotecile pot ajuta, la diferite niveluri adminis-
trative, planurile de dezvoltare care vor contribui la îndeplinirea Agendei ODD 2030.

Instruirea a fost susținută de Vesna Vuksan, bibliotecar senior la Biblioteca Uni-
versitară din Belgrad şi trainer asociat IFLA, care a oferit  materialele produse de IFLA 
(setul de instrumente, broşura şi manualul) pentru a sprijini comunitățile bibliotecare 
în activități de advocacy şi de sensibilizare a factorilor de decizie.

12.04.2018. Reguli de indexare Lives-ro. Indexarea documentelor din domeniul            
artei: training pentru bibliotecarii USARB 

În data de 12 aprilie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, bibliotecarii USARB 
au consolidat cunoştinţele  privind  regulile de indexare Lives-ro şi  indexarea  docu-
mentelor  din domeniul artei. Formatorul, Aculova Taisia, bibliograf principal, s-a axat 
pe aspectele  variate ale indexării pe subiecte  în  domeniul  Artelor  frumoase şi de- 
corative, accentuând nu numai  descrierea obiectului,  alcătuirea vedetelor de subiect, 
dar folosind  şi  multiple   exemple  ilustrative. Trainingul a fost încheiat cu rezolvarea 
unui test aplicativ. Au mai fost discutate  probleme  privind  crearea noilor  vedete de 
subiect:  obiectul geografic ca vedetă de intrare şi ca subdiviziune, câmpuri potrivite 
pentru crearea subdiviziunilor de subiect şi subdiviziunilor de formă, crearea vede-
telor de subiect pentru titlul lucrării cu şi fără autor, etc.

20 - 21 aprilie 2018. Bibliotecarii USARB la Simpozionul naţional din Suceava 
dedicat Zilei Bibliotecarului şi Centenarului Marii Uniri

Un grup de bibliotecari de la Biblioteca Ştiinţifică 
USARB, au participat la ediția a II-a a Simpozionului național 
cu participare internațională „Contribuția bibliotecii la afir-
marea diversității culturale în spațiul românesc",  prilejuit 
de sărbătorirea Zilei Internaționale a Cărții şi a drepturilor 
de autor şi a Zilei bibliotecarului (23 aprilie). Manifestarea 
s-a desfasurat în cadrul acțiunilor prin care Universitatea 
Ştefan cel Mare din Suceava marchează Anul Centenaru-
lui Marii Uniri şi Anul European al Patrimoniului Cultural cu 
genericul România Centenară (1918-2018). 

În deschiderea oficială a Simpozionului, Elena Har-
coniţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a rostit un 
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mesaj de felicitare cu sărbătoarea profe-
sională, accentuând importanţa profesiei 
în societate şi a oferit o donaţie de cărţi 
editate de bibliotecarii USARB. Valentina 
Topalo, bibliotecar principal, BŞ USARB 
a susţinut comunicarea National Library 
Awareness Day 2017 in Republica Moldova 
axându-se pe evenimentele organizate în 
cadrul proiectului LNSS. În cadrul secțiuni-
lor şi în plenul Simpozionului au sustinut comunicări ştiințifice autori din România, 
Republica Moldova, Ucraina şi Italia.

În ziua a doua, 21 aprilie 2018, au fost organizate excursii de documentare la Bi-
blioteca Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Institutul Naţional „Buco-
vina” Rădăuți şi Mănăstirea Sucevița. Programul Simpozionului a mai inclus vernisajul 
expoziției tematice Cartea - sursă de cercetare şi dezvoltare artistică realizată de Cole-
giul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, un program artistic intitulat „Diversi-
tate etnică şi culturală în Bucovina", un concert extraordinar susținut de către solista şi 
pianista Alexandra Fitz.

23 aprilie 2018. Biblioteca Ştiințifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din 
Bălți, director Elena Harconița – Laureata a Premiului Naţional GALEX 2018

La 23 aprilie, 2018, de Ziua Bibliote-
carului, în cadrul evenimentului GALEX 2018, 
ediţia a VIII-a, Bibliotecii Ştiințifice a Universi-
tății de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, director 
Elena Harconița, i-a fost decernat Premi-
ul Național GALEX pentru Cel mai reuşit 
proiect de promovare a imaginii Bibliote-
cii. Premiile Naționale GALEX, organizate de 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova 
,,Alexe Rău” şi Biblioteca Națională sunt decernate anual pentru a aprecia meritele per-
sonalităților care s-au remarcat prin susținerea şi promovarea bibliotecilor, a cărții şi a 
lecturii în Republica Moldova.

23 aprilie 2018. Bibliotecarii USARB la Ziua Națională de Sensibilizare privind 
bibliotecile 

Pe 23 aprilie 2018, de Ziua Națion-
ală de Sensibilizare privind bibliotecile, 
bibliotecarii USARB,  împreună cu repre-               
zentanții corpului didactic al Academiei de 
Administrare Publică (AAP), Academiei de 
Studii Economice din Moldova (ASEM), In-
stitutului de Dezvoltare a Societății Infor-
maționale (IDSI), precum şi experţii inter-
naţionali din  România, Grecia şi Norvegia. 
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au participat la inaugurarea Centrului de Resurse în Limba Engleză, creat cu suportul 
Consiliului Britanic din Ucraina, Sala multimedia a Bibliotecii AAP, creată recent cu 
suportul financiar al Comisiei Europene, din cadrul proiectului „Servicii de suport pen-
tru rețeaua de biblioteci: modernizarea Bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus 
prin instruirea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor ce se desfăşoară 
în cadrul programului Erasmus+. Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Ştiințifice a 
Universității „Alecu Russo” din Bălți, a prezentat comunicarea „Progresul Proiectului 
LNSS în R. Moldova”.

10 mai 2018. Şedinţa în Clubul BiblioSpiritus 
Elena Harconiţa, directorul Bibliote-

cii, a felicitat colegii pentru Premiul şi Di-
ploma conferită în cadrul evenimentului 
GALEX 2018, ediţia a VIII-a. La 23 aprilie, de 
Ziua Bibliotecarului, Bibliotecii Ştiințifice 
a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți, director Elena Harconița, i-a fost de-
cernat Premiul Național GALEX pentru Cel 
mai reuşit proiect de promovare a imaginii 
Bibliotecii. 

Directoriul Biblioteci  Ştiinţifice USARB, a înmânat Elenei Ţurcan, Diploma de Cel 
mai Bun Bibliotecar al anului 2017, semnată de rectorul USARB, dr. Natalia Gaşiţoi şi 
directorul Elena Harconiţa. 

De asemenea, directorul a trecut în revistă importantele evenimente naţionale 
şi internaţionale la care au participat bibliotecarii USARB în luna aprilie: Simpozionul 
naţional din Suceava, România dedicat Zilei Bibliotecarului şi Centenarului Marii Uniri; 
Ziua Națională de Sensibilizare privind bibliotecile, de la Academia de Administrare 
Publică, în cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: moder-    
nizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului 
bibliotecar şi reformarea bibliotecilor”, a prezentat donaţiile de documente oferite de 
Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. 

Şedinţa bibliotecarilor a continuat cu prima lecţie din ciclul МАСКА И ПОР-
ТРЕТ В АНТИЧНОСТИ: O чём говорит лицо: к проблеме портрета, formator Marina                                         
Şulman. În sală a fost organizată expoziţia de documente: МАСКА, ЛИК, ЛИЦО И                                                                                                                                
ПОРТРЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (неолит, античность, средние века, 
возрождение).

14 mai 2018. Monitorizarea Proiectului MISISQ Tempus project 543929-LT-JPGR 
Modern Information Services for Improvement Study Quality

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, a participat la Conferinţa de Monitorizare 
a Proiectului TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality - 
Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor (2013-2016) 
cu comunicarea MISISQ - DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB, 
relatând despre realizările bibliotecarilor bălţeni după finalizarea proiectului, inclu-
siv despre Modulul 4 Cultura Informatiei şi abilităţile de cercetare din Proiectul LNSS, 
Programul Erasmus+, în care au fost promovate produsele informaţionale create în 
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MISISQ: LibUnivCatalog, Repozitoriul Insti-
tuţional - ORA USARB, experienţa de pro-
movare în planurile de învăţământ USARB 
a culturii informaţiei. 

Conferinţa a avut loc la Universi-
tatea de Stat de Medicină şi Farmacie din 
Moldova „Nicolae Testemițanu”, în CI Info-
medica. Claudia Melinte - Coordonator al 
Biroului Național Erasmus + din Moldova, 
a vorbit despre Supravegherea pe teren: o procedură regulată de gestionare a proiectelor. 
Liubovi Karnaeva – coordonatorul Proiectului, director Biblioteca Medicală Ştiințifică, a 
prezentat comunicarea Proiectul MISISQ: Realizări, probleme, soluții. Cele 7 Universități 
partenere din Moldova, au prezentat rapoarte privind realizările post proiect MISISQ 
la: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Moldova, 
Liubovi Karnaeva - director Biblioteca Medicală Ştiințifică; Universitatea de Stat Alecu 
Russo din Bălți; Universitatea de Stat din Moldova, Ecaterina Zasmenco - director a 
Bibliotecii Centrale Universitare; Academia de Studii Economice din Moldova, Silvia 
Ghinculov - directorul Bibliotecii Ştiințifice; Universitatea Agrară de Stat din Moldo-
va, Ludmila Costin - director Biblioteca Republicană de Ştiințe Agricole; Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Ecaterina Scherlet - director Biblioteca Universității 
Ştiințifice; Universitatea Tehnică din Moldova, Zinaida Stratan - director Biblioteca Uni-
versității Ştiințifice. Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane de Ştiințe 
Agricole a vorbit despre Repozitoriile instituţionale create de cele 7 biblioteci univer-
sitare. Claidia Melinte a felicitat bibliotecile universitare cu reuşita Proiectului, cu prac-
ticile bune despre care au raportat partenerii Consoţiului şi le-a îndemnat să aplice 
în continuare la Programul Erasmus +, Proiecte în vederea consolidării capacităţilor 
instituţionale. 

16 mai 2018. O Zi de Memorie în Clubul Educaţie Civică Europeană a Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB

În Clubul Educaţie Civică Europeană 
a avut loc lansarea a două volume: ,,Sur-
ghiunul, Drumul patimilor prin Siberia de 
gheaţă, Mărturisiri ale victimilor regimului 
comunist de ocupaţie, 76 de ani de la pri-
ma deportare în masă din 13 iunie 1941” 
(din  Colecţia Românii din jurul Româ- 
niei), autori: Maria Nestor-Şoimu şi Elena 
Şoimu-Postolachi şi volumul ,,Martirii Ba-
sarabeni în Gulag”, autori: Oxana Postolachi şi Raisa Postolachi, având-o în calitatea 
de moderator pe Lidia Pădureac, dr., conf.univ. şef Catedra de Ştiinţe Socioumane şi 
Asistenţă Socială. Ambele volume reunesc în paginele lor gândurile, mărturisirile a  
două  familii despre primul val al victimilor regimului comunist de ocupaţie. Studen-                 
ţii de la Facultatea de Drept şi Asistenţă Socială au avut o întălnire de suflet şi un prilej 
de a  cunoaşte  mai multe detalii despre deportări. Valentina Topalo, bibliotecar princi-
pal, a organizat expoziţia de documente: ,,Deportările din RSS Moldovenească”, insera- 
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te fiind cărţi, reviste cu articole despre suferinţele Basarabiei,  mărturisite de basara-
benii alungaţi din case, din ţară. Doamna  Elena Şoimu-Postolachi a oferit Bibliotecii un 
exemplar de carte cu dedicaţie şi câteva materiale cu referinţe la articolele şi linkurile 
spre sursele informative privind  mărturisile Dumneaei de pe Internet.

18 mai 2018. Colocviul Ştiințific studențesc cu genericul Carl Gustav JUNG ,,Viața 
mea este povestea unei realizări de sine a inconștientului”

Angela Hăbăşescu, bibliotecar, sala 
de lectură Ştiinţe psihopedagogice, na-
turii, reale, artă, a prezentat expoziţia de 
documente „Tezaurul bibliografic al lui Carl 
Gustav Jung” în cadrul Colocviului ştiințific 
studențesc Carl Gustav JUNG ,,Viața mea 
este povestea unei realizări de sine a incon-                    
ştientului”, ediţia a IV-a din 18 mai 2018. Au 
fost trecute în revistă lucrările din colecţiile 
Bibliotecii Ştiinţifice în care este reflectată viaţa şi opera multiaspectuală a fondatorului 
psihologiei analitice. Colocviul a fost organizat de Catedra de psihologie în colaborare 
cu Biblioteca Ştiinţifică în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, titular de curs 
dr. Luminiţa Secrieru, conf. univ. Activitatea a fost deschisă de dr. Silvia Briceag, conf. 
univ. Au participat cu comunicări studenții anului II de la specialitatea de psihologie. 

18 mai 2018. Valorificarea  presei  scrise  din  colecţia  de  carte  rară
Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea 

resurselor informaţionale, a evoluat în faţa  studenţilor de 
la Facultatea Litere, grupa ŞC18Z, specialitatea ,,Ştiinţe ale 
comunicării” la disciplina Presa Scrisă, titular Valeriu Gor-
bul, cu informaţii captivante despre  unele mostre de pre-
să  scrisă de la finele secolului XIX- începutul secolului XX 
păstrate  în colecţiile USARB. Viitori ziarşti  au luat act de  
publicaţiile periodice  de altă dată: Astra Nouă, Convorbiri 
literare, Revista Fundaţiilor Regale, Literatură, artă, ştiinţă, 
Luceafărul, Buciumul Român. Cunoştinţe utile, Dacoromania. 
Buletinul Muzeului Limbii Române, Literatură şi Artă Română, 
Revista „Boabe de grâu”, Viaţa Românească. Revistă literară şi 
ştiinţifică, Luminătorul. Revista bisericii din Basarabia (1908 
– 1918),  Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială, Candela,  Bulletin Linguistique. 
Publie par A. Rosetti, Revue de Litterature comparee, Revue historique du sud-est                                                       
Europeen. (Continuation du „Bulletin de l Institut pour l etude de l Europe sud-orienta-
le”), Lectures pour tour, Богословскiй вестникъ, Христiанское чтенiе, etc. Întălnirea 
studenţilor cu trecutul ziaristic în spaţiile Bibliotecii constituie  un  segment important  
în  sprijinul  activităţii  didactice, cultural educative, de cercetare şi perfecţionare, con-
tribuind la cunoaşterea valorilor materiale şi ştiinţifice, precum şi a culturii naţionale 
şi universale. Bibliotecarii bălţeni au elaborat bibliografia, Presa românească în colec-
ţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii 
bibliografice, orientată spre valorificarea colecţiei de carte rară a Bibliotecii. Lucrarea 
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conţine notiţe bibliografice din presa românească: Convorbiri literare, Revista Funda-
ţiilor Regale şi Viaţa Românească. Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în 
cataloagele deschise Open Library, Calameo şi Issuu. 

21-27 mai 2018. Săptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice la Biblioteca             
Ştiinţifică USARB

Conferinţa Generală a UNESCO a 
proclamat a patra săptămână din luna mai 
ca Săptămână Internaţională a Educaţiei 
Artistice. În cadrul Salonului Muzical al Bib-
liotecii Ştiinţifice USARB s-au desfăşurat 
mai multe activităţi conform programu-
lui Săptămânii Internaţionale a Educaţiei 
Artistice. Elena Ţurcan, bibliotecar, Ofici-
ul documente muzicale, a prezentat ex-
poziţia on-line: Vai, sărmana turturică... : Maria Drăgan : cântăreaţă de muzică populară: 
(23 iulie 1947 – 6 octombrie 1986) - 70 de ani de la naştere şi Nicolae Botgros (25 ianuarie 
1953) - Dirijor, violonist - 65 de ani de la naştere, prezentând şi secvenţe din pelicula 
documentară color în 2 acte „Vai sărmana, turturică”, despre soarta tragică a talenta-                 
tei cântăreţe de muzică populară în regia lui Vlad Druc, scenariul semnat de Iurie                                               
Balan, imaginea V. Burlacenko şi concertul aniversar LAUTARII ALTFEL -2017. Valentina 
Vacarciuc şi Angela Hăbăşescu, bibliotecare, au prezentat expoziţiile on-line, Aş vrea 
să am şi eu un nume, o adresă… Victor Ciutac - 80 de ani de la naştere şi Cuvânt, privire, 
gest… Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi (1957) – 60 de ani de la fondare. În 
continuare, Elena Ţurcan a prezentat expoziţia tradiţională „Săptămâna Internaţională 
a Educaţiei Artistice” organizată în Oficiul Documente muzicale, Serviciul Comunica-
rea colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing.

La Salonul Muzical au participat studenţi din grupele DR12Z, AS21Z, PE11Z, 
MZ11Z, PP11Z, PI11Z, GET39Z, GE38Z, GS38Z, ST11Z, FB11Z însoţiţi de profesorii: 
Aliona Brițchi, dr., asistent univ., Ana Pomelnicova, dr, conf. univ., Svetlana Stanţieru, 
lect. sup., Cristina Craevscaia, lect. univ., Viorica Cebotaroş, lect. univ., Alexandru Mora-
ri, lector superior, Ion Focşa, asistent univ. de la Facultăţile de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Arte; Litere; Drept şi Ştiinţe Sociale şi Ştiinţe Reale, Economice şi ale Me-
diului. Oaspeţii Salonului Muzical au fost 101 studenţi, cadre didactice, bibliotecari.

Datorită colaborării cu Catedra de arte şi educatie artistică, şef Marina Cosu-
mov, dr, conf. univ. şi aportul lect. univ. Grigore Onoico, participanţii la eveniment au 
avut posibilitatea să asculte pe viu o melodie din repertoriul celebrei interprete Maria 
Drăgan prin vocea minunată a studentei Elena Turcu, gr. MZ11Z, specialitatea canto a 
Facultăţii ŞEPA.

29 mai 2018. Participare la lucrarile Conferinței stiintifice ,,Biblioteca în era digi-
tală: noi paradigme pentru educație și cercetare”

Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, a participat în data de 29 mai 2018, la 
lucrarile Conferinței stiinţifice ,,Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru educație 
şi cercetare”, dedicata aniversarii de 50 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Republicane 
Tehnico-Ştiințifice cu comunicarea Biblioteca şi noile modaliăţi de comunicare şi dise- 
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minare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, 
coautor Lilia Ababii, bibliotecar Oficiul 
Documente în limbi străine. Evenimentul 
s-a desfăşurat la Biblioteca Republicană 
Tehnico-Ştiințifică a Institutului Naţional 
de Cercetări Economice. Participanţilor 
le-au fost oferite cu titlu de donaţie trei 
lucrări: Îmbătrânirea populaţiei în Repu- 
blica Moldova (cercetare la nivel naţional) 
Chişinău, 2012; Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Creşterea economică în 
condiţiile globalizării, ediţia VIII-a, 17-18 octombrie, Chişinău, 2013; Beneficiile im-
plicării în activitatea de standardizare, autori Anastasia Pîslari, Lucia Mursa.

29 mai 2018.  Lansarea lucrării Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi
Gabriela Cazacu, bibliotecar princi-

pal, oficiul Documente în Limbi străine, a 
prezentat expoziţia de documente Iulius 
Popa - promotor al cultirii în cadrul lansă-
rii lucrării Liceul Teoretic Republican „Ion 
Creangă” din Bălţi” a autorului Iulius Popa, 
bibliofil, publicist, scriitor, cadru didactic. 
Editată în anul 2017, lucrarea cuprinde 
istoria liceului din Bălţi începând cu anul 
1906 până în prezent. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic Republican „Ion 
Creangă” în colaborare cu BŞ USARB, monitorizată fiind de directorul liceului Dna Lia 
Pascari. Despre volumul prezentat au vorbit mai mulţi profesori prezenţi la lansare şi 
liceeni. 

5-25 iunie 2018. Şcoala de Vară la Biblioteca Ştiinţifică USARB 

La 5 iunie 2018 a început Şcoala de Vară a bibliotecarilor USARB, în baza infor-
maţiilor şi cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor internaţionale: LNSS - Servicii 
de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Mol-
dova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, 
Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova Finanțat de Programul 
Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în 
parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din 
Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Braşov, România.
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Lina Mihaluţa, director adjunct, a relatat despre importanţa acestui curs pentru 
dezvoltarea şi modernizarea competenţelor bibliotecarilor USARB, a prezentat pro-
gramul care se axează pe predarea unor subiecte actuale. Agenda de instruire a inclus 
subiecte importante care vin să motiveze predarea calitativă a cursului de cultura in-
formaţiei, sa faciliteze prestarea unor servicii relevante utilizatorilor, să perfecţioneze 
portofoliul electronic educaíonal al bibliotecarului USARB. În cadrul Şcolii de Vară BŞ 
USARB bibliotecarii au consolidat cunoştinţele în vederea utilizării instrumentelor bi-
bliometrice contemporane: Google Scholar, Publish or Perish, e-Library, IBN; facilităţile 
softurilor de evaluare a cunoştinţelor Kahoot, soluţii pentru prezentări interactive în 
Power Point cu Hypersay, organizarea referinţelor şi citărilor în softuri electronice, au 
creat tutoriale online în Loom - Software de înregistrare a ecranelor şi video; au navi-
gat pe Platforma Research4Life şi au creat conturi personalizate în baze de date bib-
liometrice.

14 iunie 2018. Şedința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru 
rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Bela- 
rus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor”

Echipa de proiect a Bibliotecii Şti-
inţifice USARB: Elena Harconiţa, Direc-
tor, Lina Mihaluţa, Director adjunct, Igor                   
Afatin, Director adjunct, Valentina Topalo, 
bibliotecar principal, au participat la şe- 
dința de monitorizare a proiectului „Ser-
vicii de suport pentru rețeaua de biblio- 
teci: modernizarea bibliotecilor din Arme-
nia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea 
personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor”, care s-a desfăşurat la 14 iunie la 
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică din Chişinău. 

Elena Harconița, director BŞ USARB, în comunicarea ,,Reuşite profesionale şi di-
ficultăţi în implementare Proiectului LNSS”, a contorizat activităţile de Proiect, mobi- 
litățile, activităţile instituţionale, predarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica 
de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, a Curriculumului Modulului pilot 4. Cultura In-
formaţiei şi abilităţi de cercetare precum şi componenta proiectului Ziua Naţională de 
Sensibilizare privind Bibliotecile, vizibilitatea Proiectului: site-ul USARB, pagina Proiec-
tului pe site-ul BŞ USARB, pe site-ul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, rețelele 
sociale, comunicări în cadrul colocviilor, simpozioanelor, lucrărilor pulicate în literatura 
de specialitate şi nu numai, materiale promoționale.

Reprezentanții Erasmus+ şi membrii echipei de implementare a proiectului au 
discutat succesele dar şi întrebările apărute pe perioada a 2 ani de activitate: produ-
sul final al Proiectului; utilizarea resurselor disponibile; achiziţionarea de echipament 
tehnic; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel naţional; aplicarea la noi 
proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri cu Coordonatorul de Proiect din Armenia 
privind conferinţa finală din toamna anului 2018, soluționarea unor situații financiare. 
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20 iunie 2018. Şedință dedicată bibliotecilor la Erasmus+
Elena Harconiţa, director Biblioteca 

Ştiinţifică USARB şi Lina Mihaluţa, director 
adjunct, au participat în data de 20 iunie la 
o şedință de tip cluster organizată de Ofici-
ul Național Erasmus+. Şedința a fost dedi-
cată bibliotecilor din cadrul universităților 
din Republica Moldova. Participanții la 
eveniment au împărtăşit experiența de 
participare în proiectele Erasmus+, dar şi 
în alte proiecte internaționale. În acelaşi timp, au fost discutate posibilitățile de apli-
care la noile proiecte Erasmus+ de către bibliotecile universitare. Elena Harconița, 
director şi Lina Mihaluța, director adjunct al BŞ USARB, au informat publicul despre 
obiectivele, priorităţile, activitățile realizate, cât şi despre unele rezultate obţinute prin 
Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor 
din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi refor-
marea bibliotecilor” implementat în cadrul programului Erasmus+ „Consolidarea ca-
pacităților în domeniul învățământului superior”.

21 iunie 2018. Viitori studenţi la Biblioteca Ştiinţifică USARB
În luna iunie 2018, la Biblioteca 

Ştiinţifică USARB au fost organizate mai 
multe excursii pentru elevii liceelor din 
raionul Edineţ – candidaţi la înscriere pen-
tru studii în USARB. Lina Mihaluţa, director 
adjunct, a ghidat tinerii prin spaţiile Bib-
liotecii Ştiinţifice, insistând asupra oportu-
nităţilor de care ar putea beneficia dacă ar 
ajunge să fie studenţi la USARB.
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