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ÎNTRUNIREA PROFESIONALĂ PENTRU BIBLIOTECARII DIN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  
PREUNIVERSITAR DIN  NORDUL  REPUBLICII  MOLDOVA

PROFESSIONAL MEETING FOR LIBRARIANS FROM PRE-UNIVERSITY EDUCATION                              
IN THE NORTHERN PART OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Elena HARCONIŢA

Abstract: On June 12, 2019, the Departmental Library Center of the USARB Scientific Li-
brary, in agreement with the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic 
of Moldova, organized with the support of the USARB Rectorate and the Local Educatio-
nal Bodies of Education in 15 Northern districts and mun. Balti, a professional meeting 
for school librarians in the Northern Republic of Moldova.60 main specialists, responsible 
for the activity of school libraries from OLSDI, school librarians, college and professional   
schools, participated. The agenda of the meeting included: Presentation of National Prio-
rities of the Year 2019, Discussions on the New Legal and Regulatory Framework, reference 
to the statistical table on the activity of school libraries, database presentations, useful re-
sources, Media Intelligence training important component of the general culture.
Keywords: USARB Scientific Library, Departmental Library Center, school libraries, 2019 
Library Year, Regulatory Framework, statistics, impact, Media Education

În data de 12 iunie 2019, Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic 
Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Re-
publicii Moldova, a organizat cu susţinerea Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” și Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane 
de Nord și mun.Bălţi Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul pre-
universitar din Nordul Republicii Moldova.

Au participat 60 de specialiști principali - responsabili de activitatea bibliotecilor 
școlare din OLSDÎ, bibliotecari școlari, bibliotecari din colegiu și școli profesionale din raioa-
nele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineţ, Fălești, Florești, Glodeni, Ocniţa, Râșcani, Rezina, 
Sângerei, Soroca, Şoldănești, Telenești, Ungheni și municipiul Bălţi, formatori BŞ USARB.

Moderator: Elena Harconiţa, director al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, membru al 
Consiliului Biblioteconomic Naţional.

Elena Harconiţa a salutat participanţii și a trecut în revistă priorităţile naţionale 
ale anului Biblioteconomic 2019, stabilite la Forumul managerilor din Sistemul Naţional 
de Biblioteci „Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor” (5 decembrie 2018) și Simpo-
zionului Anul bibliologic 2018 (27 martie 2019). În continuare a vorbit despre importan-
ţa implementării legislaţiei naţionale cu privire la biblioteci, elaborării cadrului regle-
mentar. La 17 mai în Monitorul Oficial a apărut Regulamentul – cadru de organizare și 
funcţionare a bibliotecii publice aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii si 
Cercetării nr. 186 din 26.02. 2019. În baza acestuia biblioteca trebuie să redacteze 
ROFul, aprobat ulterior de conducătorul instituţiei școlare. Pentru a ușura munca 
colegilor bibliotecarii USARB au propus un draft al viitorului ROF, pe care urmează să-l 
adapteze fiecare bibliotecă. 
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Mai departe bibliotecarii au fost informaţi despre alte documente naţionale, 
inclusiv Regulamentul de evaluare a bibliotecii publice, ce aşteaptă aprobările in-
stanţelor superioare. Prezenţii au fost atenţionaţi şi asupra documentelor de regle-
mentare (organizare, directive, ştiinţifico-metodologice, normative, tehnologice) 
necesare pentru activitatea fiecărei biblioteci, cu atât mai mult în contextul viitoarelor 
evaluări ce vor începe din anul 2020. 

Întrunirea a continuat cu discuţii privind redactarea Formularului „Raportul sta-
tistic 6c privind activitatea bibliotecilor” şi a Regulamentului privind modul de con-
ferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare, bibliotecarii şcolari enunţând 
unele propuneri şi sugestii. 

La invitaţia de a se expune pe marginea studiului sociologic Topul celor mai citite 
10 cărţi ale anului 2018, lansat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Serviciul 
Studii şi cercetări, au fost exprimate regrete că nu se pot exprima, deoarece nici un 
titlu nu se regăseşte în colecţiile bibliotecilor şcolare din Nord. 

Lina Mihaluţa, director adjunct, a prezentat Standardul SM ISO 16439:2018 „In-
formare și Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului biblioteci-
lor” și Ghidul în sprijinul implementării standardului respectiv.

Elena Harconiţa, în comunicarea Bibliotecile şcolare din Republica Moldova în 
anul 2018: tablou statistic, a atentionat asupra indicatorilor ce trebuie îmbunătăţiţi, în 
special achiziţia de carte, formarea profesională, atestarea personalului de specialitate.

Elena Stratan, Tatiana Prian au insistat asupra unui studiu comparativ (anii 2017-
2018) privind activitatea bibliotecilor școlare din Zona de Nord, Valentina Topalo a 
prezentat facilităţile Bazei de date EU BookShop pentru bibliotecile școlare iar Olga 
Dascal și Snejana Zadainova au pregătit o retrospectivă a resurselor on-line în sprijinul 
activităţii profesionale a bibliotecarilor.

La capitolul Experienţe și bune practici a fost diseminată experienţa lăudabilă a 
bibliotecarilor școlari din raionul Soroca, despre care a vorbit cu pasiune Doamna Elena 
Cociurca, specialist-responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare în OLSDÎ, Soroca. 

Dna Elena Cociurca a adus mulţumiri echipei de bibliotecari universitari, apre-
ciind importanţa unor astefl de întruniri, încetăţenite de mulţi ani la BŞ USARB, vari-                 
etatea temelor abordate, suportul informaţional şi metodologic oferit.

Personalul invitat a fost implicat în instruirea privind educaţia mediatică: Inte-
ligenţa Media – componentă importantă a culturii generale, promovată de Mihaela 
Staver, absolventă a programului Formare de formatori în domeniul Educaţiei Medi-
atice, IREX-Europa.

La despărţire fiecare persoană a primit Certificatul de participare, toate prezen-
tările pe stik/e-mail şi a demonstrat prezenţa sa la Bălţi în fotografia de familie.

Mulţumim tuturor participanţilor pentru asigurarea reuşitei întrunirii profesio-
nale în cadrul Centrului Biblioteconomic Departamental - BŞ USARB, centru de coor- 
donare metodologică care asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiec-
tivelor, implementarea standardelor în domeniu, funcţionalitatea cadrului de regle-
mentare, formarea profesională continuă, îmbunătăţirea proceselor tehnologice în 
reţeaua de biblioteci şcolare.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/rof_aprobat.pdf
Foto: https://photos.app.goo.gl/ZhmucNLJdoHoUbqA9
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