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10.01.019.  Training pentru Catedra de limba română şi filologie romanică
Membrii Catedrei de limba română şi filologie romanică (şef al catedrei – Viori-

ca Popa), au participat la Trainingul privind aplicarea  tehnologiilor informaţionale în 
căutarea şi regăsirea informaţiei pentru studiu şi cercetare. Coordonator: Ana Nagher- 
neac, bibliotecar principal, Subdiviziunea informare şi cercetare bibliografică. 

Mihaela Staver a ghidat profesorii în utilizarea eficientă a diverselor instrumente 
de regăsire a informației, portaluri ce conţin 
resurse academice în sprijinul instruirii şi cer-
cetării: Repozitoriul Instituţional ORA (Open 
Research Archive) USARB, Repozitoriul Zenodo  
în care se regăsesc documentele cercetăto-
rilor universitari în comunitatea Alecu Russo 
State University of Bălți. De asemenea, au 
navigat în Instrumentul Bibliometric Națio 
nal, o bibliotecă electronică ştiinţifică în care 
sunt stocate, clasificate şi măsurate date cu 
caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera şti-
inţei şi inovării din Republica Moldova.

15.01.2019.  Elena Harconița, laureată a Premiul „Ion Madan” 
Premiul „Ion Madan” în domeniul bib-

lioteconomic şi bibliografic a fost decernat 
doamnei Elena Harconița, director al Biblio-
tecii Ştiințifice a Universității de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți, pentru activitate prodigi- 
oasă în domeniul biblioteconomic și bib-   
liografic, în cadrul festivităţii de premiere 
a laureaților ediției 2019 a Galei Premiilor 
anu-ale în domeniul Culturii, desfăşurată în 
data de 15 ianuarie, de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu 
ocazia Zilei Naționale a Culturii. 

Premiile au fost acordate pentru cele mai reprezentative creaţii în domeniul 
literaturii, teatrului, muzicii, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării 
patrimoniului cultural şi al muzeografiei în anul 2018. Felicitări şi noi realizări în pro-
movarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB!

17.01.2019. Eminescu poetul sau mitul
Ziua Națională a Culturii a servit drept 

un bun prilej de a aduce un omagiu marelui 
poet naţional Mihai Eminescu. În data de 16 
ianuarie Centru de Informare al României a 
fost gazda Clubului literar „Poesis”. Mem-
brii acestuia, elevii claselor a XII-a ai Liceul 
Teoretic Republican „Ion Creangă”, ghidaţi de 

                       Bibliomesager



31

Dna Natalia Hariton, profesoară de limbă şi literatură română, l-au omagiat pe Mihai
Eminescu printr-un recital de poezie. 

Elevii s-au apropiat de Eminescu consultând expoziţia „Ce-ţi doresc eu ţie, 
dulce Românie” vernisată în Centrul de Informare al României, care a cuprins opera 
poetului şi „Manuscrisele Mihai Eminescu”, o ediţie în 2 volume, coordonată de 
academicianul Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române. Documentele fac parte 
din colecţia „Carte Rară” a Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Veşnic în căutarea cuvântului 
ce exprimă adevărul Eminescu a adunat în versurile sale toate sentimentele, senzaţiile, 
gândurile, reuşind să creeze imagini poetice de o mare frumuseţe.

28.01.2019.  O nouă resursă de conţinut util stiu.md
Utilizatorii Bibliotecii au fost invitaţi să descopere, să 

cerceteze şi să utilizeze resursa www.stiu.md, o noua sursă 
de continut util, ghișeul unic ce întrunește informație științi- 
fico-tehnologică editată în Republica Moldova în perioada 
1994-2019. Resursa include 68 883 publicaţii, 34 545 autori, 
materialele a 129 conferinţe, 4 631 organizaţii, 2 700 proiecte, transmisiuni on-line ale 
evenimentelor culturale, științifice, educaționale etc. Căutările pot fi efectuate după 
cuvinte cheie, titlu, rezumat, autor, titlu sursă, afiliere autor, ţară autor, domeniu IBN, 
domeniu CZU, identificator DOI, limbă document etc.

Deținătorul resursei știu.md este Institutul de Dezvoltare a Societății Infor-
maționale (IDSI), suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea societăţii infor-
maţionale. Materialele postate în resursa www.stiu.md sunt prezentate și pot fi utili-
zate, copiate, citate doar în scopuri informative, științifice, educative sau culturale, în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu indicarea obligatorie a numelui 
autorului și / sau a proprietarului drepturilor de autor.

01.02.2019.  Ziua Internațională a Cititului  Împreună
Bibliotecarii USARB au marcat Ziua In-

ternațională a Cititului Împreună (traducerea 
din engleză: World Read Aloud Day) orga-
nizată anual în prima zi a lunii februarie de 
către LitWorld care este un eveniment global, 
la care participă milioane de oameni în 
peste 100 de țări. Această inițiativă reunește 
într-o singură zi copii, tineri și  adulți din pes-
te o sută de țări ale lumii pentru a celebra 
puterea cuvintelor. 

În această zi, în cadrul Clubului BiblioSpiritus, utilizatori şi bibliotecarii au citit 
împreună, s-au dedicat lecturii profesionale şi  cărţilor celebre ce trebuie citite într-o 
viaţă.

08.02.2019. Evaluarea impactului bibliotecii pentru utilizatori, instituţie, soci-
etate

Biblioteca Ştiinţifică a invitat membrii comunităţii academice USARB să participe 
la Cercetarea sociologică multiaspectuală  Evaluarea impactului bibliotecii în Societatea 
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Informației şi Cunoaşterii care include 8 ches-
tionare pentru evaluarea impactului și valorii 
bibliotecii, implicit a impactului serviciilor 
și produselor bibliotecii pentru utilizatori, 
instituţie, comunitate și societate. Fiind nu 
doar un consumator (de resurse materiale, 
financiare etc.), dar și un creator (de servicii, 
produse, facilități), biblioteca are nevoie de a măsura și evalua cantitatea, calitatea și 
performanța, dar și valoarea, efectul, impactul componentelor fizice și umane: perso-
nal, spații, resurse documentare, tehnologii, utilizatori, servicii, parteneri. 

Evaluarea impactului este importantă pentru îmbunătățirea calității serviciilor 
și produselor de bibliotecă, lărgirea competitivității, creșterea transparenței și res- 
ponsabilității, instrument eficient de monitorizare și evaluare a politicilor de biblio-
tecă (Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. 
Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”, Chişinău, 2018).

20.02.2019.  Biblioteca Ştiinţifică USARB: realizări ale anului 2018
În data de 20 februarie 2019 bibliote-

carii universitari s-au întrunit în şedinţa de 
lucru privind rezultatele activităţii Bibliote-
cii pe anul 2018. Elena Harconiţa, directorul 
Bibliotecii a trecut în revistă Cele mai im-
portante realizări ale anului 2018, s-a referit 
la prioritățile naționale ale anului 2019 şi 
nemijlocit la prioritățile bibliotecilor din 
învăţământ. A continuat dezvoltarea unui 
sistem modern de resurse informaţionale, 
servicii și produse educaționale relevant fiecărei specialităţi, specializări, doctorat şi 
postdoctorat. La 01.01.2019 Colecţia Bibliotecii numără 1 008 018 u.m., 309 116 tit- 
luri, în valoare de peste 14 mln lei. Participarea Bibliotecii în Proiecte a facilitat noi 
cunoştinţe şi experienţe, vizite de documentare în bibliotecile din ţările europene, 
workshopuri de instruire, webinare, promovate de experţi internaţionali, 
echipament tehnic în valoare de peste 500 000 lei, vizibilitate internaţională pe cale 
virtuală şi fizică.

A urmat prezentarea activităţii subdiviziunilor: Date statistice privind utilizarea 
şi utilizatorii Bibliotecii – Ludmila Răileanu, Angela Hăbăşescu; Activitatea informaţio- 
nală - Ana Nagherneac; Serviciile electronice - Olga Dascal; Programele infodocumen-
tare - Valentina Topalo; Centrul de Informare al României - Lilia Ababii; Marketingul 
serviciilor - Silvia Ciobanu. 

Pe site-ul Bibliotecii a fost deschisă rubrica MEDIA în care sunt plasate filmele  
despre Bibliotecă şi produsele ei, videospoturile create.  

14.02.2018.  Inaugurarea Lunarului Studenţilor
Mediateca BŞ USARB a găzduit inaugurarea Lunarului pentru studenţii de 

la      ciclul licenţă/ masteranzi/ doctoranzi. În cadrul Lunarului, studenţii de la ciclul 
I licenţă, ciclul II masterat, ciclul III doctorat de la toate Facultăţile USARB, precum şi 
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profesorii-coordonatori ai temelor de cercetare au fost  invitaţi, conform unui program 
stabilit, la diverse acţiuni de formare a culturii informaţiei, informare şi documentare, 
traininguri de instruire privind oportunităţile 
oferite de Bibliotecă în cercetare şi prezen-
tarea rezultatelor ştiinţifice. 

Programul din acest an a inclus pre- 
zentări ale expoziţiei  Achiziţii recente  pe 
domenii de profil, noutăţile Salonului Edi- 
torial  Universitaria, facilităţile Catalogului 
Partajat PRIMO ExLibris şi repozitoriului ORA 
USARB, servicii electronice pe Pagina web a 
Bibliotecii, navigare în baze de date, noi in-
strumente de regăsire a informaţiei, softuri de citare a referinţelor, etc. Coordonator: 
Ana Nagherneac, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe in-
fodocumentare. Marketing. 

22.02.2019.  Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci
Biblioteca Ştiinţifică a organizat a 7-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum  In 

Memoriam Faina Tlehuci, moderator Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, autoarea 
comunicării Motivarea profesională a bibliotecarilor USARB. În cadrul secţiuni Colecţiile 
Bibliotecii - grija şi mândria unui adevărat bibliotecar  au fost prezentate studii privind 
rolul donaţiilor în îmbogăţirea colecţiilor, perlele valoroase din colecţiile particulare, 
galeria de tablouri - parte a patrimoniului cultural USARB, cele mai solicitate surse de 
informare din colecţia Sălii de lectură Ştiinţe filologice, viaţa şi activitatea scriitorului  
Erich Kästner (120 ani de la naştere), operele scriitorului rus A. S. Puşkin (220 ani de la 
naştere) din Colecţia de carte rară. 

Secţiunea  Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite  a inclus subiecte ce ţin de 
promovarea virtuală a Bibliotecii şi a bibliotecarilor USARB prin servicii şi produse 
moderne, investiţii europene în USARB - despre Centrul de Informare a UE, facilităţile 
academice a Platformei Research4Life, portalului OpenEdition, Sistemului electro-           
nic bibliotecar IPR BOOKS, prezenţa cercetătorilor USARB în baza de date europeană 

                       Bibliomesager



34

CEEOL, apariţia rubricii Media de pe site-ul Bibliotecii - filme, spoturi  în contextul 
priorităţilor de promovare a bibliotecilor în anul 2019 . 

De asemenea, au fost difuzate rezultatele sondajelor Lectura şi calculatorul în 
viaţa utilizatorilor USARB şi Contribuţii personale ale angajaţilor în dezvoltarea Biblio-
tecii Ştiinţifice USARB. Directoarea a trecut în revistă apariţiile editoriale bibliotecare 
ale anului 2018: Materialele conferinţei internaţionale „MISISQ: Implicare. Creativitate. 
Durabilitate”, Colloquia Bibliothecariorum, Ediţia a 6-a, bibliografia Carte rară în limba 
rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, revista Confluenţe Bibliologice, enciclo-
pedia Personalităţi bălţene, realizată de autori inclusiv cu contribuţia colaboratorilor 
Bibliotecii. 

Prin subiectele abordate şi mesajele lor bibliotecarii au ţinut să aducă noi con-
tribuţii la consolidarea instituţională, promovarea valorilor şi creşterea vizibilităţii Bib-
liotecii în comunitate şi nu numai, anul 2019 fiind declarat, în cadrul Forumului Mana- 
gerilor din Sistemul Naţional de biblioteci al RM, Anul Promovării Imagiinii Bibliotecii 
în Societate.

14.03.2019.  Săptămâna Educației Deschise la BŞ USARB
Săptămâna Educației Deschise este o   

consolidare a mișcării pentru educația des-
chisă, care are ca scop creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la educația deschisă 
și impactul acesteia asupra predării și în-
vățării la nivel mondial. Biblioteca Ştiinţifică        
USARB s-a alăturat eforturilor internaţionale 
de promovare a educaţiei deschise prin orga-                                                                                                           
nizarea ediţiei a patra printr-un Program în-
registrat, la 22 februarie curent, în Calendarul 
Săptămânii Educației Deschise  pe website-ul Open Education Week 2019. 

Pe parcursul Săptămânii Educaţiei Deschise, profesorii și studenţii comunităţii 
academice bălţene au aflat cum pot utiliza resursele deschise, unde găsesc resurse in-
formaţionale deschise (OER), înțelegerea licențelor deschise, modificarea materialelor 
pentru utilizarea în aulă, modul de creare a OER. În cadrul Clubului ONU NORD / UE al 
BŞ USARB, Centrului de Informare a României, au fost promovate 4 sesiuni INFO la care
au participat 205 de utilizatori. Autoguvernarea Studenţească USARB, Centrul Ştiinţific 
Studenţesc, cadrele didactice de la cele 4 Facultăţi, mai activi fiind Ştiinţele Educaţiei, 
Psihologie. Arte, Facultatea de Filologie și Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din 
Bălţi. Bannerul Open Education Week, programul-invitaţie au fost afişate pe sit-ul Bib-
liotecii Ştiinţifice şi postate pe reţelele sociale.

14.03.2019. Bibliotecarii universitari la 
Atelierul profesional  din Sîngerei

Lina Mihaluţa, director adjunct, Lilia Ababii, 
bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică USARB, au par-
ticipat la Atelierul de formare continuă a bibliote-
carilor şcolari din instituţiile de învăţământ preuni-
versitar din raionul Sîngerei, organizat de Direcţia 
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Educaţie Sîngerei în colaborare cu Centrul Biblioteconomic Departamental - Biblioteca 
Ştiinţifică USARB. Lina Mihaluţa, a relatat bibliotecarilor şcolari despre Prioritățile pro-
fesionale ale Anului 2019 lansate în cadrul Forumului managerilor din Sistemul Naţional 
de Biblioteci (SNB) al Republicii Moldova, precum şi Regulamente - cadru în susţinerea 
implementării Legii cu privire la biblioteci. Lilia Ababii, bibliotecar, Biblioteca Ştiinţifică 
USARB, a prezentat Centrul de Informare al României de la Bălţi - o nouă oportunitate 
de informare pentru toţi locuitorii din Zona de Nord a Moldovei. 

19-28.03. 2019.  Cursuri de formare profesională la Biblioteca Ştiinţifică USARB
În perioada 19-28 martie 2019, Secţia 

de Formare Continuă a USM în colaborare 
cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi au organizat cursurile 
de formare profesională Bazele Bibliotecono-
miei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) şi Ten-
dințe actuale în activitatea bibliotecilor din 
Republica Moldova (75 de ore).  Cursurile s-au 
desfășurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB,                                                                                                                             
persoana de contactdin cadrul Bibliotecii,  Elena Stratan. 

La cursuri s-au înscris 57 de bibliotecari din bibliotecile din Zona de Nord a 
Republicii Moldova (publice teritoriale, şcolare, colegii şi şcoli profesionale). 

14 formatori naţionali, bibliotecari USARB, au predat un program complex care 
a inclus 12 module. La încheierea cursului formabilii au raspuns la întrebările din Ches-
tionarul de evaluare, apreciind profesionalismul și receptivitatea formatorilor, au adus 
mulţumiri respectuoase organizatorilor pentru desfăşurarea excelentă a cursului care 
a finalizat cu înmânarea Certificatelor și fotografia de familie.

18.03.2019.  Prelegere publică. Alecu Russo: Medalion literar 
Biblioteca Ştiinţifică USARB a participat 

la prelegerea publică. Medalion literar: Ale
cu Russo, prezentată de Maria Abramciuc, dr., 
conf. univ., moderator Lilia Trinca, dr., conf. univ.                                                                                                                           
Elena Ţurcan şi Natalia Luchianciuc, bibliote-
care, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Pro-
grame infodocumentare. Marketing au prezen-
tat expoziţia tradiţională Un arhitect al culturii 
române moderne - Alecu Russo şi expoziţia 
online ,,Numele lui Alecu Russo va creşte cu timpul şi va 
străluci glorios” Vasile Alecsandri: 200 de ani de la naştere 
(17 martie 1819 - 5 februarie 1859. 

Expoziţiile a fost organizate cu prilejul împlinirii a 200 
de ani de la naşterea marelui poet, prozator, eseist, memo-
rialist şi critic literar român, originar din Basarabia. Este o 
prezentare selectivă a documentelor din colecţia Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB care ilustreză viaţa, creaţia şi activitatea lui 
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Alecu Russo. La această expoziţia au lucrat  Elena Harconiţa, Valentina Topalo şi Silvia 
Ciobanu.

22.03.2019. Bibliotecarii în acţiune pentru educaţia mediatică
În perioada 18-20 martie 2019 un 

grup de 16 bibliotecari din biblioteci publice 
și universitare, selectaţi în baza unui concurs 
au participat la cursul de formare a forma-
torilor în Educația Mediatică, organizat de IREX 
Europa. Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost 
reprezentată de Mihaela Staver, bibliotecar 
principal în Centrul Informatizare şi activi-
tăţi în reţea. IREX Europa este o organizație 
non-guvernamentală care își propune să îm-
bunătățească educația, să consolideze presa independentă, să reducă conflictele și să 
sprijine democrația și drepturile omului. Bibliotecarii au avut posibilitatea să 
descopere noţiuni cum ar fi: structura știrii, modalităţi de evaluare a știrii, neticheta, 
inter-viul, articolul, recunoașterea părtinirii și propagandei, imaginea trucată ca 
formă de manipulare, Cyberbullying, grooming-ul, cine sunt trollii, ce este sextingul, 
hărțuirea                on-line sau etică jurnalistică, etc. Formator: Natalia Grîu, expert media. 
La cea de a doua rundă a instruirii desfăşurată în perioada 11 - 15 mai, formabilii au 
studiat  informaţii  privind  Educația Mediatică, noţiuni de manipulare, securitate on-
line, siguranţa site-urilor web, grooming, adicţiile comportamentale, au studiat şi 
însușit tehnici noi de predare: tehnica acvariului (fishbowl), world café, jurnalul triplu, 
mâna oarba, brainstorming, lucrul în echipa etc. 

Cursurile au finalizat cu înmânarea Diplomelor de traineri în domeniul Educaţiei 
Mediatice şi fotografia de familie.Training-ul privind Educaţia Mediatică face parte din 
Proiectul Consolidarea Presei Independente și Educația Mediatică în Moldova deru-
lat de IREX Europe, în parteneriat cu programul Novateca și cu suportul financiar al 
Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat 
american.

22.03.2019.  Comemorarea lui Alexei  Stârcea
Biblioteca Ştiinţifică a participat la comemorarea ilustrului compozitor, cântăreţ 

(bariton), pedagogului Alexei Stârcea https://media.usarb.md/2019/03/24/compozi-
torul-alexei-starcea-100-ani-de-la-nastere/. 
Elena Ţurcan a prezentat expoziţia (inclusiv 
on-line) Alexei Stârcea - compozitor şi profe-
sor (17 februarie 1919-24 august 1974): 100 
ani de la naştere.  Marian Stârcea, fiul regre-
tatului compozitor Alexei Stârcea, director 
artistic al Filarmonicii Naționale „Serghei 
Lunchevici", prezent la eveniment a exprimat 
gratitudine organizatorilor şi tuturor parti- 
cipanţilor acestui excelent demers de come- 
morare al  tatălui său.
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25.03.2018.  Ora publică 1918 – Consecinţele Unirii Basarabiei cu România
În data de 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România, 

Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România. Cu acest 
prilej la Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc  Ora publică  1918 – Consecinţele Unirii 
Basarabiei cu România, susţinută de Ion Negrei, doctor în istorie. Cu un cuvânt de salut 
în faţa publicului au venit:  Lidia Pădureac, 
Prim-prorector pentru activitatea didactică, 
conf. univ., dr. (moderatoarea evenimentu-
lui). Preasfinția Sa, Antonie, Episcop de Bălţi 
a Mitropoliei Basarabiei, Excelența Sa, Mihai 
Baciu, Consul general al României la Bălți, 
Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB. Centrul de Informare al 
României a fost prezent la eveniment cu o 
expoziţie de carte întitulată  Unirea Basara-
biei cu România – 27 martie 1918. Documentele expuse au adus în prim plan eveni-
mentele ce au avut loc în acele timpuri în plan politic, social şi cultural. La eveniment 
a fost prezentă Ludmila Dobrogeanu, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din 
Bălți, profesori de la USARB, profesori de la liceele din oraş, studenţi, elevi. Evenimentul 
a fost organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB, Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basara-
biei, Centrul de Informare al României.

27.03.2019. Recepție pentru absolvenții programului „Lumea Deschisă”
Mihaela Staver, Centrul Informatizare și 

activități în rețea, Biblioteca Ştiinţifică USARB, 
absolventa Programului Open World 2018, a 
participat la un eveniment organizat de Am-
basadorul Statelor Unite ale Americii în Re-
publica Moldova, Dereck J. Hogan. Cel de al 
nouălea Ambasador al SUA în Republica Mol-
dova a organizat o recepție pentru Alumni 
Programului Open World. La eveniment au par-
ticipat absolvenții acestui program din ultimii 
cinci ani - reprezentanți din diferite domenii: administrație publică, învățământ, cine-
matografie, biblioteconomie, justiție, sănătate publică, etc. În ultimii cinci ani, peste 90 
de specialiști din diverse domenii au vizitat Statele Unite ale Americii și au interacțio- 
nat cu colegii americani. 

Absolvenții programului „Lumea Deschisă” au avut posibilitatea să interacționeze 
cu Excelența Sa Dereck J. Hogan și să asculte discursul motivațional al Ambasadorului, 
numind absolvenţii programului „ambasadori dintre aceste două țări” deveniți în urma 
vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii.

03.04.2019.  Bibliotecari implicaţi în  Zilele Sănătăţii
Angela Hăbăşescu, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe             

infodocumentare. Marketing, a participat cu expoziţia  „Sănătate psihică şi stil de 
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viaţă”  la Masa rotundă cu genericul: „Să fii 
sănătos e cool”. Evenimentul a fost organizat 
de Catedra de Psihologie a Facultăţii de Şti-
inţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte în cadrul 
ediţiei a X-a a Zilelor Sănătăţii la USARB şi s-a 
desfăşurat în Sala de conferinţe a Bibliotecii 
Ştiinţifice. În expoziţie au fost inserate do-                                                                                  
cumente din colecţia BŞ USARB în care sunt 
tratate diferite aspecte şi dimensiuni ale 
sănătăţii. Au fost invitaţi studenţi de la mai 
multe facultăţi ale Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi.

03.04.2019.  Din colecţia USARB  despre Educaţia civică pentru profesorii şcolari
Valentina Vacarciuc, Angela Hăbăşescu, 

bibliotecare, Serviciul Comunicarea colecţiilor. 
Programe infodocumentare. Marketing, Bib-
lioteca Ştiinţifică USARB, au participat la Ate-
lierul municipal pentru profesorii de Educaţie 
pentru societate / Educaţie civică cu genericul: 
„Strategii didactice de valorizare a demnităţii 
umane, a drepturilor omului şi a diversităţii 
culturale”, organizat de Direcţia de Învăţământ, 
Tineret şi Sport din Bălţi în colaborare cu Liceul 
Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi. În cadrul atelierului a fost prezentată ex-
poziţia  „Strategii didactice moderne în Educaţia pentru societate / Educaţia civică”  – o 
selecţie a documentelor cu informaţii referitoare la strategii didactice, educaţie civică, 
educaţie interculturală, activităţi educative pentru adolescenţi.

05.04.2019.  Monitorizarea Proiectului LNSS
Biblioteca Ştiinţifică USARB a găzduit Şedința de monitorizare a proiectului Ser-

vicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, 
Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea biblio-
tecilor, implementat în cadrul programu-
lui Erasmus+ Consolidarea capacităților în 
domeniul învățământului superior (2015 
– 2018). Evenimentul a avut  20 de partici-
panti. Din partea Administraţiei USARB cu un 
mesaj de salut a venit Valentina Priţcan, dr., 
conf., Prorector pentru Ştiinţă şi Relaţii Inter-
naţionale.  Oficiul Național Erasmus+ a fost 
reprezentat de Claudia Melinte, coordonator, 
Cristina Gherman, administrator şi Ana Samson. 

Claudia Melinte, coordonatorul Oficiului Național Erasmus+ a prezentat obiec-
tivele monitorizării, a venit cu unele sugestii şi recomandări în vederea finalizării efici-
ente a proiectului. În cadrul şedinţei au fost susţinute 7 comunicări privind impactul şi 
sustenabilitatea proiectului. Şedinţa a continuat cu monitorizarea pe teren: o proce-
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dură de management a proiectului. Întrebări si răspunsuri. 
În încheiere Claudia Melinte, coordonator Oficiul Național Erasmus+, a analizat 

rezultatele implementării proiectului, a venit cu mai multe recomandări şi soluţii pen-
tru aplicarea la noi proiecte.

13-15.04.2019.  Educația mediatică pentru bibliotecarii şi studenţii USARB
Mihaela Staver, participantă la cursul 

de formare de formatori în Educația Medi-
atică, organizat de IREX Europa, a organizat 
mai multe sesiuni de instruire în Educaţia 
mediatică. Bibliotecarii universitari au de-
scoperit noţiuni cu privire la: structura știrii, 
modalităţile de evaluare a știrii, neticheta, 
Cyberbullying, grooming-ul, trollii, hărțuirea 
on-line, etc. Pe lângă cunoştinţele captivante 
şi deosebit de utile în contextul dezvoltării 
tehnologiilor comunicaţionale,  cele 2 echipe de angajaţi ai Bibliotecii  au fost impli-
caţi în diverse jocuri de energizare şi tehnici de evaluare: tehnica super bingo,  mâna 
oarbă şi au testat abilitățile de gândire critică făcând diferența dintre o știre veridică 
și una falsă, alte produse media.  De asemenea au fost organizate sesiuni de instruire  
pentru studenţii anului II, IV, Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psiho- logiei și Arte. In-
struirea a inclus subiectele: Fenomenul dezinformării și manipularea media; Tehnici de 
manipulare prin intermediul mass-media; STOP FALS!; Rolul imaginii în transmiterea 
mesajului; Manipularea prin imagini. Au cunoscut diverse jocuri de energizare şi teh-
nici de evaluare cum ar fi tehnica mâna oarbă, jocul de rol, CUB-ul, tehnica Super Bingo, 
etc.  Studenții şi-au dezvoltat abilitățile de analiză și gândire critică vis-à-vis de mesa-
jele media, capacitatea de a discerne între o informație veridică sau falsă (fake news).

19-20.04.2019.  LNSS şi NAD la Târgul proiectelor ERASMUS+ în USARB
Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost 

deplin integrată în evenimentul Zilele por-
ţilor deschise la  USARB. În cadrul mani-
festării s-a desfăşurat  Târgul  proiectelor                                  
ERASMUS+ în USARB, ediția a II-a. Biblioteca-
rii, în ajun de Ziua Naţională de Sensibilizare 
privind bibliotecile  23 aprilie, au prezentat 
informaţii şi mai multe materiale promoţio-
nale despre  Proiectul Library Network Sup-
port Services: modernising libraries in Ar-
menia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming librar-
ies (LNSS), Project no. 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP LNSS, asigurând 
diseminarea şi durabilitatea acestuia. Reprezentanţii Bibliotecii Lina Mihaluţa, director 
adjunct, împreună cu Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Ludmila Răileanu au dialogat 
cu viitorii studenții ai Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, prezentând banerele, 
posterele, lucrările editate de bibliotecari, oferta informaţională şi editorială.
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23.04.2019.  Oameni în profesie. Profesie prin oameni
În revista ştiinţifică şi bibliopraxiologică Magazin Bibliologic nr. 3-4, 2018, la 

rubrica Oameni în Profesie. Profesie prin Oameni a fost publicat interviul Ludmilei 
Corghenci cu Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiințifice USARB întitulat Lider 
prin activitate şi influență..., realizat cu prilejul decernării doamnei Elena Harconița a 
Premiului „Ion Madan” în domeniul biblioteconomic şi bibliografic pentru activitate 
prodigioasă în domeniul biblioteconomic și bibliografic. 

Premiul a fost acordat în cadrul festivităţii de premiere a laureaților ediției 2019 
a Galei Premiilor anuale în domeniul Culturii, desfăşurată în data de 15 ianuarie, de  
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu ocazia Zilei Naționale 
a Culturii. Premiile au fost acordate pentru cele mai reprezentative creaţii în domeniul 
literaturii, teatrului, muzicii, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării 
patrimoniului cultural şi al muzeografiei în anul 2018. 

23.04.2019. Premiile bibliotecarilor USARB de Ziua Națională de Sensibilizare 
privind Bibliotecile şi Ziua Bibliotecarului 

Şedinţa Clubului BiblioSpiritus a fost  
consacrată mai multor evenimente săr-
bătorite: Ziua Naţională de Sensibilizare pri-                            
vind Bibliotecile, manifestare iniţiată în cad-
rul Proiectului LNSS, ajunsă la ediţia a 3-a 
prin care sunt promovate colecţiile, serviciile 
şi produsele bibliotecare. 

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB, a relatat despre importanţa 
acestui eveniment, despre rolul Bibliotecii 
şi Bibliotecarului în societate, a amintit de evoluţia Zilei Bibliotecarului în Republica 
Moldova şi despre valoarea Oamenilor în construcţia imaginii instituţiei. Zilele Bib-
liotecarului la Universitatea bălţeană au continuat cu felicitările lui Mihaela Staver şi 
Elena Ţurcan, premiante în cadrul Concursului naţional ABRM Cel mai bun bibliotecar 
al anului, care au participat la Festivitatea dedicată Zilei Bibliotecarului, desfăşurată la 
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău În data de 16 aprilie. A urmat infor-
maţia despre  Diplomele pentru Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţelor informării, Cele mai moderne servicii de bibliotecă şi Cel mai reuşit sit 2019, 
anunţate în cadrul Concursurilor ABRM la evenimentul din 16 aprilie. 

Din partea Centrului Managerial al BŞ USARB au fost înmânate Diplome de 
merit colegelor: Ludmila Răileanu, Mihaela Staver, Angela Hăbăşescu, Elena Ţurcan,                        
Natalia Luchianciuc, Tatiana Pogrebneac, Aliona Purici, Polina Spînu, Lilia Ucraineţ, Di-
ana Găină, Stela Covalciuc. Elena Harconiţa a felicitat colegii pentru Premiile şi Diplo-
mele obţinute, pentru implicarea cu dăruire în activitatea profesională.  
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23.04.2019. Elena Harconiţa, Laureată a Premiului GALEX
Bibliotecarii USARB au adus sincere 

felicitări doamnei Elena Harconița, directorul 
Bibliotecii Ştiințifice a Universității de Stat 
,,Alecu Russo” din Bălți, cu prilejul decernării, 
la 23 aprilie 2019 – Ziua Bibliotecarului, a 
Premiului Naţional GALEX, categoria ,,Cel mai 
bun bibliotecar al anului 2018 din Sistemul 
Național de Biblioteci”. Premiul GALEX a fost 
instituit în 2010 de Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova şi Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. Informaţii despre eveniment în Univers Pedagogic Pro, nr.16, 25 
aprilie 2019, https://www.youtube.com/watch, https://media.usarb.md/2019/05/06/. 

24.04.2019, Activităţi în Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile
În contextul consemnării zilei de 23 

aprilie - Ziua Naţională de Sensibilizare pri-
vind Bibliotecile, Ziua Bibliotecarului în Re-
publica Moldova, în scopul sensibilizării 
comunităţii academice, societăţii, sporirii 
gradului de informare privind serviciile ino-
vative prestate de bibliotecă pentru utilizato-
ri, au fost organizate mai multe evenimente 
conform programului elaborat. Începând cu 
2001, Biblioteca Ştiinţifică sărbătoreşte Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova, din 
2017 - Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile – parte componentă a Pro-
ectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Arme-
nia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea biblioteci- 
lor, (LNSS), Programul Erasmus+ Consolidarea Capacităților instituţionale, cofinanţat de 
Uniunea Europeană. În Clubul Cărţii a avut loc un Book Caffe, organizat în parteneriat 
cu Margareta Curtescu, conferențiar universitar, doctor în filologie USARB, Facultatea 
de Filologie, invitată de onoare Valentina Budurin, profesoară de limbă şi literatură 
română, Liceul ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălţi, studenţii anului trei de la Facultatea 
de Filologie. 

Moderator al evenumentului a fost Valentina Topalo, bibliotecar principal. Par-
ticipanţii au aflat mai multe despre rolul cărţii şi dreptul de autor, despre copyright, 
experienţele şi bunele practici privind activitatea cotidiană a Bibliotecii şi a Bibliote-
carului universitar, despre resursele informaţionale şi serviciile electronice, luând act 
de mai multe materiale promoţionale.
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07.05.2019.  Colocviul Ştiinţific USARB
Angela Hăbăşescu, bibliotecar, sala de 

lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. 
Arte, a prezentat expoziţia de documente 
„Tezaurul bibliografic al lui Abraham Maslow” 
la a V-a ediţie a Colocviului Ştiinţific în cadrul 
cursului universitar Istoria Psihologiei cu ge-
nericul Abraham Harold Maslow  ,,Autoactu-
alizarea – cea mai înaltă motivaţie care poate 
fi atinsă numai dacă celelalte nevoi sunt satis-
făcute”. Au fost trecute în revistă lucrările din 
colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice în care este reflectată viaţa şi opera multiaspectuală a 
psihologului umanist american.

Activitatea a fost organizată de Catedra de Psihologie, titular de curs Istoria Psi-
hologiei Luminiţa Secrieru, conf. univ., dr. Au participat cu comunicări studenții anului 
II de la specialitatea de psihologie.

16.05.2019. Biblioteca Ştiinţifică la Ziua Europei 
Ziua Europei la Bălţi a fost celebrată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, 

organizată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord http://bit.ly/2HmHtek. În cadrul 
Târgului proiectelor ERASMUS+, ediţia a III-a (USARB), Biblioteca Ştiinţifică, reprezentată 
de Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Elena Stratan, 
a venit cu banere, postere, calendare, alte materiale promoţionale elaborate în 
cadrul Proiectului ERASMUS + Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului 
superior - Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) - Servicii de suport: 
modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus Servicii prin dezvoltarea 
personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor. Library Network Support Services: 
modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development 
and reforming libraries (LNSS) (2015-2018).

De asemenea, vizitatorilor le-au fost propuse materiale informative referitoare 
la activitatea Centrului de Informare al Uniunii Europene din USARB. Prin baloanele cu 
aplicaţia denumirii resursei informaţionale, au fost promovate bazele de date la care 
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are acces USARB datorită participării în Consorţiul REM – Resurse Electronice pentru 
Moldova şi Proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldo-
va în cadrul Programul Norvegian de Cooperare în Învățământul Superior cu Eurasia, 
dezvoltat în parteneriatul dintre Academia de Studii Economice din Moldova, Univer-
sitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Brașov, România și 18 bib-
lioteci universitare din Moldova.

16.05.2019.  Bibliotecari la seminarul municipal metodico-practic pentru 
psihologii şcolari

 Valentina Vacarciuc, bibliotecar 
USARB, a participat la Seminarul municipal 
metodico-practic pentru psihologii şcolari 
cu genericul:  „Rolul psihologului şcolar în 
consilierea metodologică a profesorilor-
diriginți pentru desfăşurarea disciplinei 
„Dezvoltare personală”, organizat de Direcţia 
de Învăţământ, Tineret şi Sport din Bălţi, 
Serviciul de Asistenţă psihopedagogică din Bălţi, în colaborare cu Liceul Teoretic 
Republican „Ion Creangă” din Bălţi. În cadrul seminarului a fost prezentată expoziţia 
„Asistenţa psihologică a procesului educaţional la disciplina Dezvoltarea personală”, ce 
conţinea documente din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB referitoare la serviciul 
psihologic şcolar, psihopedagogia copiilor şi a adolescenţilor, teste de personalitate, 
consiliere psihologică, programe psihocorecţionale, activităţi psihologice pentru 
adolescenţi.

17.05.2019.  Conferinţa ştiinţifică Primele ziare româneşti din Bălți
Biblioteca Ştiinţifică USARB în colabo-      

rare cu Centrul de Informare al României 
a găzdiut  Conferinţa știinţifică: Primele                                                                               
ziare româneşti din Bălți, moderator: Dr.                             
Lidia Pădureac. Au participat cu comunicări: 
P. S. Antonie, Episcop de Bălți (Mitropolia 
Basarabiei), Dr. Marius Diaconescu, istoricul 
Ion Negrei, Pr. Roman Botezat, Dr. Nicolae 
Leahu, Vasile Şoimaru, Nicolae Rusu, Dr.             
Theodor Marșalcovschi. În cadrul Conferinţei 
a fost lansată colecţia Ziarele româneşti despre unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transil-
vaniei, vol. I-V, coordonatori: Marius Diaconescu și Andrei Sora, Universitatea din Bucu-                   
rești. Expoziţia "Presa scrie istoria: Presa din Basarabia 1918-1920” a fost organizată de            
Lilia Ababii şi Natalia Luchianciuc. Coordonatorul ediţiei, Dr Marius Diaconescu a do-
nat Bibliotecii setul integral al colecţiei lansate. Dl Vasile Şoimaru, politician, a donat 
un set de lucrări istorice. Lucrările din istoria neamului românesc pentru care aducem 
mari mulţumiri, vor completa colecţia Centrului de Informare al României.
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20.05.2019. Inaugurarea Săptămânii Educaţiei Artistice
Săptămâna Internaţională a Educaţiei 

Artistice, proclamată în anul 2012 de Con-
ferinţa Generală a UNESCO în a patra săp-                                                                        
tămână a lunii mai, a fost inaugurată la 
Biblioteca Ştiinţifică USARB. În cadrul Salo-
nului Muzical s-au desfăşurat mai multe 
activităţi conform programului. Elena Ţurcan 
a prezentat expoziţiile: Alexei Stârcea: com-
pozitor, cântăreţ (bariton), pedagog: 17 feb-
ruarie 1919 – 24 august 1974: 100 de ani de 
la naştere; Olga Dascal, a trecut prin Galerii virtuale de artă din ţară şi de peste hotarele 
ei; Marina Şuliman a atras atenţia la  Титаны высокого возрождения: Леонардо да 
Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэль Санти; Ala Lîsîi a prezentat Palatele 
culturii: 18 mai - Ziua Muzeelor. La Salonul Muzical au participat studenţi din grupele 
PP32Z, PP11Z, PE11Z a Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie. Arte. Datorită 
colaborării cu Catedra de arte şi educaţie artistică, şef Marina Cosumov, dr, conf. univ. 
şi aportul asistentului universitar Marina Caliga, participanţii la eveniment au avut 
posibilitatea să asculte pe viu o melodie din repertoriul tenorului Alexei Stârcea prin 
vocea minunată a studentului Nicu Telernan, gr. MZ31Z, specialitatea canto a Facultăţii 
ŞEPA, acompaniat de maestru de concert Ana Karapetean.

.
23.05.2019. Erasmus+ Alumni Crossroads

Oficiul Național Erasmus+ în Moldo-
va a organizat prima ediție a evenimentului 
Erasmus+ Alumni Crossroads, dedicat ben-
eficiarilor Erasmus+. Evenimentul a reunit 
personalul academic și studenți partici-                                                                        
panți în proiecte Erasmus+ în cadrul a trei 
reuniuni: o ședință de tip cluster cu coor-
donatorii și membrii echipelor de proiecte                               
ERASMUS+ (Consolidarea Capacităților în 
Învățământul Superior, Mobilitate Inter-
națională de Credite și Jean Monet) privind implementarea Programului ERASMUS+ 
după 2020, reuniunea profesorilor universitari participanți în proiectele de mobilitate                 
academică și reuniunea studenților beneficiari ai proiectelor de mobilitate academică. 
La eveniment a participat echipa bălţeană reprezentată de personalul academic, ad-
ministrativ, didactic-auxiliar de la Biblioteca Ştiinţifică - Valentina Topalo. Participanții 
au împărtășit experiențele din mobilitățile proiectelor Erasmus+. De asemenea, a fost 
organizată o expoziție a materialelor promoţionale despre proiectele ERASMUS+ de 
Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior și Jean Monnet, implementate în 
Republica Moldova.

24.05.2019. Atestarea cadrelor bibliotecare 2019
În luna mai a avut loc atestarea cadrelor bibliotecare conform Regulamentu-

lui privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate 
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din biblioteci (2015). Bibliotecarii au avut 
posibilitatea să demonstreze capacităţile şi 
realizările profesionale acumulate în 5 ani în 
cadrul Raportului de autoevaluare şi inter-
viului de performanţă. Comisia de Atestare 
de la BŞ USARB a confirmat / conferit cate-
goriile profesionale a 10 bibliotecari, inclusiv 
doi bibliotecari de la Colegiul „Mihai Emines-
cu” din Soroca. De asemenea, 9 bibliotecari 
universitari bălţeni au susţinut atestarea la 
Chişinău, Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblio- 
teci, confirmând categoria de calificare superioară. 

Atestarea personalului de specialitate din biblioteci, susţinută o dată la 5 ani, fa-
cilitează realizarea maximă a potenţialului intelectual, inovaţional şi creativ, creşterea 
responsabilităţii personale a bibliotecarilor pentru reuşita carierei profesionale, spori-
rea valorii şi imaginii bibliotecii în societate 

12.06.2019.  Întrunirea profesională a bibliotecarilor şcolari din Nordul RM
Biblioteca Ştiinţifică USARB – Cen-

tru Biblioteconomic Departamental de co-
mun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării al RM, cu susţinerea Rectoratu-
lui USARB, Organele Locale de Specialitate 
în Domeniul Învăţământului din 15 raioane 
de Nord şi mun. Bălţi a organizat Întrunirea 
profesională pentru bibliotecarii şcolari din 
Nord. Au participat 60 de specialişti princi-
pali - responsabili de activitatea bibliotecilor 
şcolare din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de co-
legiu şi şcoli profesionale. 

Moderatoarea Elena Harconiţa, direc-                              
tor al Bibliotecii, membru al Consiliului Biblio-
teconomic Naţional, a evidenţiat priorităţile 
naţionale ale anului Biblioteconomic 2019 
stbilite în cadrul Forumului Managerilor din 
SNB. Programul a inclus discuţii privind Noul 
cadru legal și de reglementare a activităţii 
bibliotecilor școlare, prezentarea Standardului SM ISO 16439:2018 „Informare și Do-
cumentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”,  tabloul  
statistic al Bibliotecilor şcolare din Republica Moldova în anul 2018, baze de şi resurse 
utile pentru biblioteci şcolare, trainingul Inteligenţa  Media – componentă importantă 
a culturii generale, experienţa bibliotecarilor şcolari din raionul Soroca etc. 

14-16.06.2019.  Bibliotecarul USARB la Alumni Regional Training
Mihaela Staver, absolventa Programului Open World 2018, a participat la Alum-

ni Regional Training ART 2019 implementat de Asociația pentru Dezvoltare Creativă 
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(ADC) și finanțat de Ambasada SUA în Mol-
dova. ART 2019 este un spațiu de instruire 
pentru absolvenții programelor de schimb 
ale Guvernului SUA şi are drept scop dota- 
rea absolvenților cu instrumente, informații, 
abilități utile și inovatoare pentru a răspândi 
și pune în practică experiența acumulată în 
SUA. Absolvenţii Programelor Americane au susţinut o sesiune de „getting to know 
each other”, au studiat capacitatea organizaţiilor și crearea proiectelor cu implicarea 
experienţei dobândite de către absolvenţii programelor de schimb ale Guvernului 
SUA din Moldova: Managementul organizațional, Advocacy; Stabilire de parteneriate 
locale și naționale; Securitatea informațională; Tehnologii și inovații informatice; Pro-
movarea resurselor informaționale; Mass Media pentru toți.

25.06.2019. Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor 
bibliotecilor universitare din Moldova”  

Elena Harconiţa, directorul Biblio-
tecii Ştiinţifice USARB, parteneră a Proiec-                      
tului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor 
universitare din Moldova”, a participat la 
Conferința de finalizare a Proiectului „Mo- 
dernizarea serviciilor bibliotecilor univer-
sitare din Moldova”, finanţat de Programul 
Norvegian de Cooperare cu Eurasia în dome-
niul învăţământului superior. Coordonatori 
de proiect Landoy Ane, NO-University of Bergen, Dr. Ghinculov Silvia, MD-Academy of 
Economic Studies of Moldova. 

Pe marginea Impactului Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor uni-
versitare din Moldova”, s-au expus: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Ecaterina Zasmenco, director, Biblioteca 
Centrală Universitară, Universitatea de Stat din Moldova, Rodica Avasiloaie, director, 
Biblioteca Ştiinţifică, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 

În cadrul Conferinţei directorii bibliotecilor partenere, precum şi directorul In-
stitutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Departamentul Comunicare și 
Teoria Informării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de 
Stat din Moldova au semnat un Memorandum de Parteneriat și Cooperare între insti-
tuțiile proiectului pentru perioada 2020-2023 care va asigura durabilitatea Proiectului.

La ceremonia de închidere reprezentanţilor Echipei de Proiect USARB Elena   
Harconiţa, Lina Mihaluţa, Silvia Ciobanu, Mihaela Staver le-au fost acordate diplome
de participare în semn de profundă apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia ma-
joră adusă la realizarea proiectului.

17-28.06.2019.  Şcoala de Vară 2019
În perioada 17-28 iunie 2019 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat cur-

sul de instruire pentru bibliotecari - Şcoala de Vară 2019. Participanţii, 35 formabili, 
şi-au modernizat competenţele digitate, mediatice, fiind implicaţi în studierea şi apli-
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carea produselor informaţionale moderne în cadrul a 20 de subiecte: tehnologii de 
căutare pe internet, siguranţa on-line, mediul virtual şi căpcanele ei, social bookmark-
ing-ul, adăugarea marcajelor, aplicarea gadgeturilor electronice, inserare animaţiei 
GIF în prezentări PowerPoint, gestionarea conturilor în managerul de parole, utilităţi 
Cookie, crearea infograficelor, screencast-urilor, facilităţile portalurilor de resurse 
electronice Research4Life, OpenEdition, Wiley, metode de cercetare în baza de date 
SAGE Research Methods, crearea şi utilizarea hashtagului în reţele sociale, organizarea 
site-urilor și resurselor online etc. Evaluarea modulelor a fost efectuată prin aplicaţia                                         
Kahoot.com, chestionare, teste ş.a.

De asemenea în cadrul Şcolii au fost organizate trei ateliere de instruire în                      
Educaţia Mediatică, subiectul principal fiind Mediul virtual şi capcanele ei, siguranţa 
on-line. Formabilii şi-au dezvoltat abilitățile de evaluare a site-urilor Web cu ajutorul 
instrumentelor on-line de verificare, cum ar fi scamadviser.com și au „cernut” prin cele 
9 filtre de evaluare mai multe site-uri web, au realizat portretul unei persoanei depen-
dente de internet etc.

 La şedinţa de închidere Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, şi-a manifestat 
satisfacţia pentru buna reuşită a programului, realizat de 14 formatori bibliotecari, ab-
solvenţi în cadrul proiectelor implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB: Moderniza-
rea 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, Nor-
vegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România; LNSS, MISISQ, Educaţia Medi-
atică IREX-EUROPE, TEACH ME. Cunoştinţele şi abilităţile asimilate de formabili vor fi 
implementate în activitatea profesională, vor dezvolta portofoliul electronic al biblio-
tecarului şi vor facilita generarea serviciilor moderne pentru comunitatea USARB.

La finalul Şcolii a fost realizat feedbackul ce a inclus Testul de evaluare a for- 
mabililor, Formularul de autoevaluare şi Chestionarul de Impact a cursului asupra in-
stituţiei, persoanei. De asemenea, au fost înmânate Certificate pentru  formatori şi de 
participare la Şcoala de Vară.
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