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2 iulie Şcoala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”
Elena Harconiţa, director BŞ USARB şi Lina Mihaluţa, director adjunct, au 

participat împreună cu 31 de bibliotecari din 18 universități din Republica Moldova, la 
Şcoala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în perioada 24-29 iunie 2018, 
organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare 
din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeni-
ul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din 
Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania 
din Brașov, România. Programul a inclus prezentări și aplicații practice, cele mai noi 
tendinţe în serviciile de referințe. Au fost analizate serviciile de referință din fiecare 
instituție, competenţa bibliotecarilor de referințe și dezvoltarea continuă a serviciilor 
de referinţe. Formabilii au fost instruiţi de 6 formatori din Norvegia, România, Egipt, 
Mexic, Grecia și Armenia. A patra zi a Şcolii de vară a inclus dezbateri libere în orașul 
Balcic, pe țărmul Mării Negre, în regiunea Dobrici din nord-estul Bulgariei. Şcoala de 
vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în Constanta-Mamaia, Romania a însem-
nat un atelier eficient de lucru, de asimilare a noilor cunoştinţe, diseminarea celor mai 
bune practici în serviciile de referințe şi perspectivele dezvoltării acestui serviciu. 

21-27 august Cursuri de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP)
În perioada 21-27 august 2018, la Biblioteca Fundamentală a Universității de 

Stat din Minsk, Belarus, în cadrul Programului Erasmus +, Proiectului ,,Servicii de 
suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova 
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şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS], 
au fost organizate Cursurile de limbă engleză pentru bibliotecari (ESP). USARB a fost 
reprezentată de Elena Harconiţa, director, Aculina Mihaluţa, director adjunct, Igor Afatin, 
director adjunct Inormatizare, Valentina Topalo, bibliotecar principal. Formabilii au luat 
act de resursele didactice interactive în acces deschis privind studierea limbii engleze 
(dicționare, manuale, video etc.) și au învățat cum să dezvolte abilități de comunicare 
eficiente pentru a-și îmbunătăți cunoştinţele în domeniu.

24 septembrie Programul Noul Utilizator
Luna septembrie a început cu ghidarea studenţilor din anul I de la toate Facultăţile 

prin spaţiile Bibliotecii universitare, oferindu-le informaţii detaliate despre condiţiile și 
serviciile de acces, informare, documentare și cercetare. În cadrul Programului Noul 
utilizator, studenţii au fost conduși de către Elena Ţurcan, Valentina Vacarciuc, Snejana 
Zadainova, Margareta Iulic. De asemenea, tinerii recent înscriși la studiu, au intrat în 
posesia Permisului de Intrare, devenind utilizatori ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

27 septembrie Conferința Internațională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Du-
rabilitate” 

Elena Harconiţa, director, Lina Mihăluţa, director-adjunct, Valentina Topalo, Silvia 
Ciobanu, Tatiana Prian, Mihaela Staver, Lilia Ababii, bibliotecari principali, Biblioteca 
Ştiinţifică USARB, au participat la Conferința Internațională „MISISQ: Implicare. 
Creativitate. Durabilitate”, desfăşurată la 27-28 septembrie 2018, la doi ani de la 
încheierea oficială a Proiectului. Organizatori: Consorţiul Bibliotecilor Universitare din 
RM - partenerii ai Proiectului MISISQ. Au participat 65 de reprezentanți ai instituțiilor 
bibliotecare din 6 țări, Lituania, Letonia, SUA, România, Ukraina și Republica Moldova, 
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oficialităţi. Lucrările Conferinţei au fost desfăţurate în trei secțiuni: Sisteme corporative 
moderne ale bibliotecilor (moderator: Liubovi Karnaeva), Repozitoriile instituționale 
ale bibliotecilor universitare (moderator: Viorica Lupu), Cultura Informației: modele, 
standarde, experiențe (moderator: Elena Harconiţa), fiind prezentate 31 de comunicări, 
dintre care 4 - online. Bibliotecarii bălţeni au fost prezenţi cu 5 comunicări. Ceremonia 
de închidere a conferinţei a cuprins lansarea volumului dedicat lucrărilor conferinţei, 
prezentat de Elena Harconiţa, director BŞ USARB, co-coordonator responsabil de 
ediţie: “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinţă internaţională (2018 ; 
Bălţi). 

29 septembrie Festivalul de Arte și Educație ,,Toamna Enesciană”
Elena Ţurcan, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe info-do- 

cumentare. Marketing, Biblioteca Ştiinţifică USARB, a participat pe 27 septembrie 2018 
la deschiderea celei de-a treia ediție a Festivalului de Arte și Educație ,,Toamna Enes-
ciană”, eveniment cultural devenit deja tradiție în municipiul Bălți, Republica Moldo-
va. Au fost pregătite şi prezentate 
expoziţiile: George Enescu – un ge-
niu al artei sunetelor şi Dimensiunea 
profesorului contemporan – Ion 
Gagim dedicată lansării volumelor, 
prof. univ., dr. hab. Ion Gagim: 
„Împărăţia minunilor. Abecedarul 
muzicii. Clasa I şi clasa II-a” și „De-
spre ceva”. În lucrările prezentate se 
regăseşte experienţa de peste 40 
ani în domeniul educaţional a Pro-
fesorului Ion Gagim: autor de man-
uale, ghiduri metodologice şcolare şi universitare, dicţionare, autor a cca 20 de cărţi în 
domeniul educaţiei, culturii, spiritualităţii, filosofiei, psihologiei cca 150 de publicaţii 
de alt gen în ţară şi în străinătate.

3-5 octombrie Şedinţa de management şi Conferința finală a proiectului LNSS
În perioada 3-5 octombrie 2018, bibliotecarii USARB, au participat la Şedinţa de 

management şi Conferinţa finală a Proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de 
biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea 
personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS), proiect desfășurat 
în cadrul programului Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, desfăşurată la 
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Academia de Administrare Publică şi Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți. 
La reuniune au participat peste 50 de reprezentanți ai partenerilor Proiectului. 
Conferinţa finală din 4 octombrie a fost găzduită de Universitatea de Stat „Alecu 
Russo" din Bălţi. Rectorul USARB, conf. univ., dr., Natalia Gașițoi, în mesajul de bun 
venit, a pus în evidență semnificația parteneriatelor internaționale pentru sporirea 
calității proceselor universitare. Participanții la eveniment au vizitat Târgul Proiectelor 
Erasmus+, implementate în USARB, au mers la Biblioteca Ştiinţifică USARB, fiind 
conduşi prin spaţiile Bibliotecii de directoarea Elena Harconiţa. Beneficiarii Proiectului 
au semnat un Memorandum de parteneriat și cooperare în cadrul Consorțiului LNSS.

8 octombrie Bibliotecarii USARB la Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / 
Marketing II: cele mai bune practici”

Lina Mihaluţa, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Mihaela 
Staver, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, au participat la 
Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Biblioteca 
Ştiințifică ASEM. Workshopul a fost organizat în cadrul Proiectului „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 Brașov, România, coordonator naţional- Biblioteca 
Ştiinţifică ASEM, director, dr. Silvia Ghinculov. Activitatea a cuprins 18 prezentări 
privind produsele de promovare a Bibliotecilor şi serviciilor, în format video, elaborate 
pentru informarea şi educarea utilizatorilor. Mihaela Staver a prezentat Modalităţi şi 
mijloace de promovare a Bibliotecii Ştinţifice USARB.
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18-19 octombrie Simpozion Ştiințific Internațional
Elena Harconiţa, director, Elena Ţurcan, Olga Dascal, bibliotecare, Serviciul 

Comunicarea colecțiilor. Programe infodocumentare. Marketing, au participat la 
Simpozionul Ştiințific internațional ,,Integralizarea domeniilor de educație artistică: 
repere teoretico-metodologice, provocări și perspective”, conceput și realizat în cadrul 
proiectului de cercetare științifică Modelul de integralizare teoretico-metodologică 
a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a 
personalității, director Marina Morari, dr., conf. univ. În plenara Conferinţei au fost 
prezentate expoziţiile: Dmitrii Kabalevsky (1904-1987), Aportul profesorilor de la catedra 
Arte şi educaţie artistică care a inclus experienţa ştiinţifică şi metodico-didactică în 
domeniul educaţional al catedrei. La Secţiunea D: Dezvoltarea ideilor lui D. Kabalevsky 

în pedagogia artistică contemporană, Elena Ţurcan a prezentat comunicarea şi expoziţia 
tradiţională Дмитрий Кабалевский, русский композитор необычайного обаяния, 
широчайшей эрудиции, глубокого таланта. Colecţia Bibliotecii universitare s-a 
îmbogăţit cu donaţii din partea participanţilor la Conferinţă din Rusia, Lituania şi 
Republica Moldova.

19 octombrie Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Angela Hăbăşescu, Valentina Vacarciuc, bibliotecare, Serviciul Comu-nicarea 

colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, au participat pe 19 octombrie la 
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Educaţia incluzivă: Dimensiuni, provocări, 
soluţii”, Ediția a IV-a, concepută și organizată 
în cadrul proiectului „Educația incluzivă: 
dimensiuni, provocări, soluții”, din cadrul 
direcției strategice: „Patrimoniul naţional şi 
dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de 
stat al proiectelor din sfera științei și inovării. 
În cadrul conferinţei a fost prezentată 
expoziţia „Învățarea senzorial-perceptivă 
a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”. 
Expoziţia a cuprins o prezentare selectivă a 
documentelor din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB cu informaţii referitor la bazele 
psihologiei generale, psihologia copilului, psihologia învăţării, pedagogia Montessori, 
psihopedagogia specială, metodele şi tehnicile senzorial-perceptive în învăţământul 
incluziv.
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22 octombrie Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie
În date de 22 octombrie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, a fost inaugurată 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie. Elena Harconiţa, 
Directorul Bibliotecii Ştiinţifice, a vorbit 
despre importanţa acestei mişcări la nivel 
mondial, a amintit iniţiativele şi declaraţiile 
internaţionale privind accesul deschis la 
informaţia ştiinţifică. Programul de acţiuni 
pentru această săptămână îndeamnă colegii 
să fie cât mai productivi: să acumuleze şi să 
difuzeze cât mai multe informaţii pentru 
utilizatori în vederea accesării bazelor 
de date, directoriilor, a bibliotecilor şi 
platformelor deschise. Echipa de Open Access USARB - bibliotecarele Valentina Topalo, 
Mihaela Staver, Gabriela Cazacu, Olga Dascal, Elena Ţurcan au intervenit cu subiecte 
dedicate Open Access. În spaţiile Bibliotecii au fost organizate expoziţii, la televizorul 
din hol au fost derulate videospoturi, în subdiviziunile USARB au fost afişate Programul 
şi materialele promoţionale cu conţinuturi respective. 

25 octombrie Ziua Naţiunilor Unite în Clubul ONU NORD
În data de 25 octombrie, în cadrul programului „Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis la Informaţie” în Clubul ONU NORD de la Biblioteca Ştiinţifică a fost 
marcată Ziua Naţiunilor Unite. Grupul de 
studenţi de la secţia cu frecvenţă redusă de 
la diverse facultăţi au fost informaţi de către 
Coordonatoarea CD a ONU Valentina Topalo, 
despre programul Open Access Week 2018, 
prezentând informaţii despre Mişcarea 
Accesului Deschis, Repozitorii Instituţionale 
Internaţionale, Repozitoriul Instituţional ORA 
(Open Research Archive) – USARB, platforma 
Foster, a îndemnat studenţii să acceseze 
bazele de date ale Organzaţiei Naţiunilor Unite privind Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă, cât şi bazele de date la care Biblioteca Ştiinţifică este abonată.

25 octombrie Dreptul de autor în era internetului 
În Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie, utilizatorii Bibliotecii 
Ştiinţifice USARB au participat la Seminarul 
informativ susţinut de Specialiştii Andrei 
Moisei şi Eugeniu Russu de la Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
a Republicii Moldova http://www.agepi.
md/ro. Prezentările consistente Proprietatea 
intelectuală şi fenomenul plagiatului şi Legea 
privind dreptul de autor şi drepturi conexe 
(proiect de modificare şi completare) au 
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suscitat un mare interes din partea cadrelor didactice, studenţilor şi bibliotecarilor 
USARB. Fiecare cetăţean trebuie să posede o anumită cultură în domeniul PI şi a 
dreptului de autor, întâlnirea cu specialiştii din domeniu a facilitat fundamentarea şi 
dezvoltarea acestei culturi la reprezentanţii comunităţii academice USARB. Fiecare 
participant a intrat în posesia unei mape de materiale didactice în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi a dreptului de autor.

26 octombrie Contribuţii Ştiinţifico-Didactice USARB 2017 – 2018
În cadrul Săptămânii de Acces Deschis, studenţii au vizitat expoziţia „Contribuţii 
ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari ”. Salonul editorial 
Universitaria „Contribuţii ştiinţifico-didactice USARB, ediţia a 8-a” prezintă peste 100 de 
documente semnate de cadrele didactice 
şi bibliotecarii USARB, editate pe parcursul 
anului 2017, acestea fiind: monografii, 
dicţionare, manuale, ghiduri, curriculumuri, 
anuare, articole, comunicări ştiinţifice 
prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale 
şi internaţioanle sistematizate pe facultăţi, 
catedre şi Biblioteca Ştiinţifică. Prin această 
expoziţie Biblioteca Ştiinţifică promovează 
realizările ştiinţifico-didactice, creativitatea şi 
inovarea universitarilor bălţeni, contribuie la dezvoltarea Arhivei moştenirii ştiinţifice 
universitare Repozitoriul Instituţional ORA USARB. Expoziţia se prezintă şi ca o sursă 
de îndemn şi inspiraţie autentică pentru tinerii cercetători ce urmează a se încadra 
în munca de cercetare.Funcţionează în spaţiile Serviciului de Informare şi Cercetare 
Bibliografică de la orele 9 până la 17.

31octombrie - 10 noiembrie Vizita de documentare în Statul Carolina de Nord, 
SUA

Mihaela Staver, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, a 
trăit o experienţă profesională inedită în bibliotecile universitare din Carolina de Nord, 
SUA, precum şi în Biblioteca Congresului din Washington, în calitate de participant 
în programul Open World (Lumea Deschisă), alături de câţiva colegi din bibliotecile 
instituțiilor de învățământ superior din 
Republica Moldova. Programul Lumea 
Deschisă este susținut de Congresul SUA 
și are drept scop consolidarea relaţiilor 
de cooperare între Republica Moldova și 
Statele Unite ale Americii. Programul a 
oferit un schimb de 10 zile pentru stabilirea 
relațiilor profesionale de lungă durată între 
bibliotecile universitare moldoveneşti şi 
cele din statul Carolina de Nord. Unul din 
obiectivele programului a fost urmărirea modului în care își desfășoară activitatea 
bibliotecile din SUA. Bibliotecarilor moldoveni le-a fost oferită posibilitatea de a vizita 
cea mai mare bibliotecă din lume - Bibilioteca Congresului Statelor Unite ale Americii 
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care deţine colecţii ce numără mai bine de 30 de milioane de cărţi şi alte resurse 
informaţionale în peste 470 de limbi. 

08 noiembrie Seminarul „Programul Erasmus+.
Elena Harconiţa, director la Biblioteca Ştiinţifică USARB, a participat în data 

de 8 noiembrie 2018, la seminarul „Programul Erasmus+. Oportunități de a dezvolta 
și consolida parteneriate internaționale”, 
organizat de Oficiul Național Erasmus+ în 
Moldova şi desfăşurat la Universitatea de 
Stat din Moldova. În cadrul evenimentului 
au fost prezentate noutățile din apelul de 
proiecte 2019, perspectivele de colaborare 
internațională, prioritățile și particularitățile 
Programului Erasmus+ din perspectiva 
Țărilor de Program și Țărilor Partenere. 
Participanţii au beneficiat de o sesiune de 
lucru, dedicată elaborării proiectelor Internationale Credit Mobility și Capacity Building 
in Higher Education, de expoziția proiectelor Erasmus+ de Consolidare a capacităților 
în Învățământul Superior, implementate în Republica Moldova. Universitatea de Stat 
,,Alecu Russo” din Bălţi a prezentat la expoziție 8 proiecte de consolidare a capacităților 
în care este implicată în calitate de partener.

08 noiembrie Bibliotecari în Clubul de Artă şi Creaţie
Valentina Vacarciuc şi Angela Hăbăşescu, bibliotecare din Serviciul Comunicarea 

colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, Biblioteca Ştiinţifică USARB, au 
participat la întâlnirea „Alexandru Plămădeală 
– Sculptorul esenţelor basarabene”cu 
prezentarea expoziţiei on-line Alexandru 
Plămădeală (Sculptor, pictor, grafician): 130 
de ani de la naştere (09 octombrie 1888 – 15 
aprilie 1940). Evenimentul a fost desfăşurat 
în Clubul de Artă şi Creaţie a Bibliotecii 
Municipale „Eugen Coşeriu”, Palatul de 
cultură al mun. Bălţi, cu participarea elevilor 
şi profesorilor de la Liceul Teoretic „Dmitrie 
Cantemir” din municipiu, bibliotecarilor şi altor orăşeni pasionaţi de arta basarabeană, 
moderatorul activităţii fiind Inna Cuzneţova, sefa Sălii de Arte. 

09 noiembrie Concursul tinerilor cercetatori
Către Ziua Scrisului şi limbii ucrainene, în Sala de conferinţe a Bibliotecii s-a 

desfășurat a 3-a ediţie a Concursului „Юний Дослiдник: Краса i слава рiдного 
краю”, organizat cu susţinerea Consulatului Ucrainei din Bălţi și Centrului de limbă 
și cultură ucraineană USARB. Participanţii (elevi și profesori din școlile cu predarea 
în limba ucraineană din regiunea de Nord a Republicii Moldova) au fost încurajaţi 
cu un cuvânt de salut de Decanul Facultăţii de Litere USARB, Lilia Trinca, Consulul 
Ukrainei la Bălţi Oleg Evdochimov și alţi oaspeţi de onoare. În cadrul concursului au 
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fost prezentate 16 comunicări despre istoria 
localităţilor, tradiţiile familiilor de ucraineni 
din Republica Moldova. Participanţii au 
benifeciat de expoziţia de documente Люби i 
знай свiй рiдний край, prezentată de Gherda 
Palii, bibliotecar, BŞ USARB. În expoziţie au 
fost prezentate documente din colecţia 
Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

10 noiembrie Biblioteca Ştiințifică USARB la Ziua Ştiinţei 2018
Silvia Ciobanu, bibliotecar principal, a reprezentat Biblioteca Ştiințifică USARB la 

Ziua Ştiinţei 2018, desfășurată la Muzeul Național de Istorie al Moldovei cu expoziţia 
privind activitatea știinţifică USARB – Ziua ştiinţei 2018. Dumneaei a prezentat într-
un mod original bazele de date 
(peste 100) la care au acces gratuit 
utilizatorii Bibliotecii prin intermediul 
proiectelor internaţionale: Proiectul 
MDRONO, Research4Life, EBSCO, 
EIFL, SpringerLink, accesând situl 
Bibliotecii Ştiinţifice. Evenimentul 
a fost organizat de Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării la 10 
noiembrie 2018.

14 noiembrie Sesiune de informare pentru participanţii la Cursul de perfecţionare 
Educație artistică

Elena Ţurcan, Olga Dascal, bibliotecare, Serviciul Comunicarea colecțiilor. 
Programe infodocumentare. Marketing, au promovat resursele informaţionale, oferite 
de Biblioteca Ştiinţifică USARB, în cadrul unei 
sesiuni de informare pentru participanţii la 
Cursul de perfecţionare Educație artistică 
(grupa EA21F rom./rus.), desfăşurat în 
Centrul de Formare profesională continuă 
USARB, ghidaţi de Margarita Tetelea, conf. 
univ., dr.

Ora de informare a inclus informaţii 
despre comunicarea şi etica utilizării 
informaţiei, metode de evitare a plagiatului 
şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului, procesul de 
citare şi prezentare a referinţelor, instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii 
şi cercetări, prezentarea sit-ului Bibliotecii, Repozitoriul instituțional ORA USARB, 
cataloage internaţionale interactive, repozitorii, biblioteci electronice, baze de date 
ştiinţifice etc.
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19 noiembrie – 9 decembrie Bibliotecarii la cursul online „GODAN Action online 
course on Open Data Management in Agriculture, Nutrition and Land”

Angela Hăbășescu, Olga Dascal au participat la Cursurile „GODAN Action online 
course on Open Data Management in Agriculture, Nutrition and Land = GODAN Action 
Online pentru gestionarea datelor deschise în Agricultură, Nutriție şi Teren”. Moderatori: 
Ilkay Holt și Imma Subirats, specialiști în managementul informațiilor în Organizaţia 
pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO) a ONU. De facilităţile cursului online promovat 
de către rețeaua GODAN Action, au beneficiat circa 1349 de cercetători, cadre 
universitare, bibliotecari și studenți, din peste 92 de ţări. Acest curs online a vizat 
consolidarea capacității producătorilor și a consumatorilor de date de a gestiona și 
utiliza datele deschise în agricultură și nutriție, avănd scopul de a crește gradul de 
conștientizare a diferitelor tipuri de formate și utilizări de date și de a evidenția cât 
de important este ca datele să fie fiabile, accesibile și transparente. Cursurile au fost 
finalizate cu o evaluare online a cunoştinţelor obţinute. Audienţii au intrat în posesia 
certificatelor de participare cu indicaţia notei obţinute la evaluarea finală.

30 noiembrie Bibliotecarii universitari la Ziua de informare ERASMUS +
Lina Mihaluţa, director adjunct, Valentina Topalo, Mihaela Staver, Silvia Ciobanu, 

bibliotecari principali, au participat la Seminarul informativ Erasmus+, organizat de 
către Oficiul National Erasmus+ în Republica Moldova, în parteneriat cu DRI a USARB 
în data de 29 noiembrie 2018. În cadrul evenimentului au fost prezentate informații 
relevante despre oportunitățile programului Erasmus+, noutățile din apelul de 
proiecte 2019, perspectivele de colaborare internațională, prioritățile și particularitățile 
Programului Erasmus+. Echipa oficiului National Erasmus+ în Republica Moldova 
au prezentat informații despre Proiectele Internationale: Credit Mobility, Capacity 
Building in Higher Education, Jean Monnet, iar la final a fost organizat și un Quick test 
în Kahoot, oferind câştigătorilor diverse premii. 

07 decembrie Sesiune de instruire pentru masteranzi
Olga Dascal, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe info-

documentare. Marketing, a promovat resursele, serviciile şi produsele informaţionale 
oferite de Biblioteca Ştiinţifică USARB în cadrul unei sesiuni de informare pentru 
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grupa de masteranzi DDA11M, ghidaţi de 
Margarita Tetelea, conf. univ., dr. Studenţii au 
luat act despre instrumentele de regăsire a 
informaţiei pentru studii şi cercetări, despre 
sit-ul Bibliotecii, Repozitoriul instituțional 
ORA USARB, cataloagele internaţionale 
interactive, repozitorii, biblioteci electronice, 
baze de date ştiinţifice etc.

8 decembrie Congresul absolvenților programelor de schimb ale Guvernului SUA
Mihaela Staver, Centrul Informatizare și activități în rețea, Biblioteca Ştiinţifică 

USARB, absolventa Programului Open World 
2018, a participat la cel de-al XVI-lea Congres 
al absolvenților programelor de schimb ale 
Guvernului SUA, cu genericul „Oameni și 
Comunități”. Congresul Absolvenților este 
un eveniment organizat anual de Asociația 
pentru Dezvoltare Creativă cu suportul 
Ambasadei SUA în Moldova. ADC reprezintă 
comunitatea absolvenților programelor de 
schimb ale Guvernului SUA ce numără în 
prezent peste 4 mii de membri. ADC oferă asistență comunității pentru a-și pune în 
aplicare ideile lor și să răspândească experiența acumulată în timpul schimburilor. 
Participanții Congresului Absolvenților au avut posibilitatea să interacționeze cu 
Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Excelența Sa Dereck J. Hogan. Excelenţa sa, 
Dereck J. Hogan a rostit un discurs motivaţional despre alegerea sa de a fi în Moldova 
în calitate de Ambasador și viziunile pe care le are: o ţară care prosperă, cu oameni 
activi care depun eforturi la maxim pentru comunitatea în care locuiesc.

4 - 7 decembrie Atelierul de formare „Tehnologii şi metode inovaţionale în 
restaurarea documentelor vechi”

Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea 
şi prelucrarea resurselor informaţionale la BŞ 
USARB, a participat la atelierul „Tehnologii 
și metode inovaționale în restaurarea 
documentelor vechi”, în Proiectul „Early 19th-
Century Bessarabian Charters and Historical 
Documents”, din cadrul programului 
Guvernului SUA, Fondul Ambasadorilor 
pentru Conservare, implementat de către 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova 
,,Alexe Rău” în parteneriat cu Biblioteca Naţională a RM. În calitate de formatori 
au fost Dan Paterson, Senior Book Conservator şi Susan Peckham, Senior Paper 
Conservator, Direcția de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, 
or. Washington D.C., SUA. La atelier au participat bibliotecari, conservatori, restauratori 
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și copertatori din BNRM dar și din instituțiile partenere ale Programului Național 
,,Memoria Moldovei". Scopul atelierului a fost de a contribui la sporirea gradului 
de cunoaștere a metodelor inovaţionale în restaurarea documentelor vechi prin: 
îngrijire, tratamente de stabilizare, îndepărtarea mucegaiului, pregătirea expoziţiilor. 
Participanții au beneficiat de un set de materiale promoționale și au intrat în posesia 
Certificatelor de participare.

7 decembrie Masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”
Angela Hăbășescu, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe 

infodocumentare. Marketing, Biblioteca Ştiinţifică USARB, a participat în data de 7 
decembrie la Masa rotundă cu genericul: 
,,Psihologia şi arta de a iubi viața”, organizată 
de Catedra de psihologie, Facultatea de 
Ştiințe ale Educației, Psihologie și Arte, 
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți, în scopul promovării imaginii colecţiei 
de Psihologie și consolidării relațiilor de 
parteneriat cu instituțiile și organizațiile 
prestatoare de servicii psihologice. În cadrul 
acestui eveniment a fost prezentată expoziţia 
„Devianţa comportamentală”, fiind selectate documente din colecţia BŞ USARB ce 
tratează subiectele: agresivitatea, violenţa, comportamentul suicidar și alte forme de 
comportament deviant.

13 decembrie Workshop profesional
În cadrul workshop-ului Regulamente - cadru în susţinerea implementării Legii 

cu privire la biblioteci, Lina Mihaluţa, director adjunct, a trecut în revistă cele mai 
importante evenimente profesionale în semestrul 2 al anului 2018 și priorităţile anului 
2019: Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) al RM, Regulamente 
- cadru în susţinerea implementării Legii cu 
privire la biblioteci. Forumul Managerilor din 
Sistemul Naţional de Biblioteci Biblioteca 
anului 2019: interferența viziunilor, care s-a 
desfăşurat la 5 decembrie 2018 la Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova, a stabilit 
prioritățile profesionale ale anului 2019 şi a 
declarat ANUL 2019: Anul promovării imaginii 
bibliotecii în comunitate. Sub acest aspect 
bibliotecile își vor mobiliza toate resursele 
și forțele pentru a demonstra importanța și impactul bibliotecii asupra dezvoltării la 
nivel de persoană, comunitate și societate.

Una din priorităţile anului 2019, discutată în cadrul Forumului, este imple-
mentarea noului cadru de reglementare în biblioteci. Asigurarea funcționării eficiente a 
bibliotecii prin elaborarea, implementarea și promovarea (pentru aprobare, informare, 
cunoaștere de către personal, fondator, membri ai comunității etc.) a documentelor 
instituționale: documente de organizare, directive; documente ştiinţifico-metodologice; 

                       Bibliomesager



33

documente normative; documente tehnologice. Urmează mobilizarea tuturor eforturilor 
bibliotecarilor pentru realizarea acestor obiective, mai ales în contextul Noii legi cu 
privire la salarizare când bibliotecile vor fi evaluate conform noului Regulament de 
evaluare pentru stabilirea noilor categorii.

14 decembrie Diseminarea vizitei în Statul Carolina de Nord, SUA
Mihaela Staver, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică 

USARB, absolventa programului Open World (Lumea Deschisă), în cadrul şedinţei 
de diseminare a relatat despre experienţa profesională inedită care a avut-o în mai 
multe Universităţi şi Biblioteci din Statele Unite ale Americii. Mihaela Staver a povestit 
colegilor despre programul Lumea Deschisă și impresiile de la vizita de documentare 
în statul Carolina de Nord, Biblioteca Congresului din Washington, arhitectura 
bibliotecilor, spaţiile luminoase dotate cu tehnologii moderne şi serviciile inovatoare 
pentru utilizatori. Delegaţia din Moldova timp de 10 zile a avut un program informativ 
detaliat pe diverse teme şi activităţi, vizite la mai multe Universităţi şi biblioteci, întâlniri 
cu oficiali de stat. Unul din obiectivele programului a fost urmărirea modului în care își 
desfășoară activitatea bibliotecile din SUA. 

Participarea sa în Programul Lumea Deschisă a fost o oportunitate unicală de a 
înţelege istoria şi cultura americană, de a face un schimb de experienţe profesionale, 
de a cunoaşte persoane deosebit de ospitaliere, profesionişti ai domeniului, excelenţi 
manageri şi speră ca noile experiențe şi parteneriatele iniţiate să prindă rădăcini şi să 
se dezvolte întru binele utilizatorilor Bibliotecii Ştiințifice USARB.

 

17 decembrie Cursul Bazele Culturii Informaţiei la BŞ USARB
Biblioteca Ştiinţifică, parte componentă a procesului de studiu USARB, asigură 

formarea competenţelor informaţionale ale utilizatorilor prin promovarea serviciilor 
Bibliotecii în cadrul Programului Noul 
Utilizator, Cursului Bazele Culturii Informaţiiei, 
Zilelor Bibliotecii şi a Universităţii, Lunarului 
Licenţiatului / Masterandului, Doctorandului, 
video tutorialelor din colecţia Cultura 
Informaţiei. Astfel, în perioada 04.10.2018 - 
14.12.2018, în Biblioteca Ştiinţifică USARB 
a fost promovat Cursul Bazele Culturii 
informaţiei în volum de 200 ore pentru 
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26 grupe academice de la toate Facultăţile USARB, responsabil: Elena Harconiţa, 
director BŞ USARB; coordonator: Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura informaţiei. 
Cele 4 module ale cursul au fost promovate de 11 bibliotecari, Ababi Lilia, Aculova 
Taisia, Dascal Olga, Hăbăşescu Angela, Lîsîi Ala, Nagherneac Anna, Staver Mihaela, 
Ţurcan Elena, Zadainova Snejana, asistenţi universitari la Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi. Suportul educaţional (Curriculum, Fisa unităţii de curs, temele, video 
Tutoriale), în ajutorul studenţilor a fost plasat pe sit-ul Bibliotecii în rubrica Cultura 
Informaţiei

17 decembrie Lansare de carte în Centrul de informare al României
Valentina Vacarciuc, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe 

infodocumentare. Marketing, Biblioteca Ştiinţifică USARB, a prezentat expoziţia 
„Contribuţiile ştiinţifice ale profesorilor 
USARB: Aliona Briţchi, dr., Ludmila Cotos”, dr. 
la evenimentul de lansare a monografiilor 
Formarea competenţilor profesionale ale 
cadrelor didactice din învăţământul simultan, 
autor Aliona Briţchi, dr. în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar şi Formarea şi dezvoltarea 
culturii manageriale în instituţia preşcolară, 
autor Ludmila Cotos, dr. în ştiinţe pedagogice, 
lector universitar. Lansarea a avut loc în 
Centrul de informare al României la care au participat profesorii şi masteranzii de la 
USARB.

15-20 decembrie Sesiune de diseminare în cadrul Proiectului TEACH ME
Bibliotecarii universitari au participat la sesiunea de formare privind utilizarea 

tehnologiilor moderne în serviciile şi procesele infobibliotecare. Formatori au fost 10 
absolvenţii ai cursurilor de Formare Profesională Continuă, de pedagogie inovativă, 
în perioada 11 septembrie - 30 octombrie 
,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS 
şi ,,Tehnologii avansate de instruire prin 
utilizarea TIC - 5 ECTS”, în cadru Proiectului 
561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
Creating Moldovan E-Network for promoting 
innovative e-teaching in the continuing 
professional education (TEACH ME): Lilia 
Ababii, Tatiana Prian, Mihaela Staver, 
Ana Nagherneac, Elena Ţurcan, Angela 
Hăbăşescu, Gherda Palii, Taisia Aculova, Olga Dascal, Snejana Zadainova. Sesiunea 
de formare a fost inaugurată de directorul adjunct, Lina Mihaluţa, care a prezentat 
subiectele preconizate şi a urat succese formabililor, să acumuleze noi informaţii, 
cunoştinţe şi deprinderi care vor fi aplicate în modernizarea şi extinderea serviciilor 
educaţionale pentru utilizatori. În cadrul sesiunii, formabilii au studiat noi motoare 
de căutare, au exersat în social bookmarking, au creat imagini şi video interactive; au 
practicat în realizarea infograficelor privind activitatea Bibliotecii etc. De asemenea, au 
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audiat informaţii despre pedagogia inovativă, strategii de învăţare eficientă. Abilităţile 
obţinute vor fi de real folos pentru generarea noilor produse şi îmbunătăţirea ofertei 
educaţionale la distanţă. 

18 decembrie Oră de informare pentru Catedra de limba română şi filologie 
romanică 

În Centrul de Informare al României, în 
cadrul ședinţei Catedrei de limba română și 
filologie romanică (șef al catedrei - conf. univ., 
dr. Viorica Popa), a avut loc ora de promovare 
a resurselor informaţionale şi documentare 
de către bibliotecarii formatori din grupurile 
de lucru Virtualizarea serviciilor şi Promotorii 
resurselor info-documentare. Coordonator: 
Ana Nagherneac, bibliotecar principal, 
Subdiviziunea informare şi cercetare 
bibliografică. Grupul de bibliotecari formatori au prezentat: Achiziţiile recente din 
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice (domeniul ştiinţelor filologice - 30 de doc.); Instrumentele 
de regăsire a informației pentru studii și cercetări: Repozitoriul Instituţional ORA (Open 
Research Archive) USARB, facilităţile Catalogului Partajat a 7 biblioteci universitare din 
RM PRIMO ExLibris; Instrumentul Bibliometric Național; Sistemul electronic pentru 
biblioteci IPRBOOKS; determinarea indicilor scientometrici prin aplicarea softului 
Publish or Perish.

19 decembrie Ziua de promovare a achiziţiilor recente 
În Subdiviziunea de informare și cercetare bibliografică, în cadrul orei de informare 

pentru bibliotecari, membrii grupului de profil Promotorii resurselor info-documentare 
au prezentat achiziţiile recente pe domenii în colecţia BŞ USARB: domeniul știinţelor 
reale: informatică, matematică din sala de împrumut nr. 2 Documente didactice și 
metodice - Lilia Iavorschaia; domeniul dreptului din colecţia sălii de lectură nr. 1 Ştiinţe 
socioumanistice şi economice - 
Aliona Purice. domeniul: ştiinţelor 
pedagogice şi psihologice din 
colecţia sălii de lectură nr. 3 
Ştiinţe psihopedagogice, naturii, 
reale. Arte - Valentina Vacarciuc 
și Angela Hăbașescu; domeniul 
muzici, documente din sala de 
împrumuut nr. 3 Documente 
muzicale - Elena Ţurcan; domeniul 
lingvisticii, limbii și literaturii române din sala de lectură nr. 2 Ştiiţe filologice - Natalia 
Luchianciuc; documente în limbile engleză, franceză și germană din sala de împrumut 
nr. 4 Documente în limbi străine - Gabriela Cazacu; Lilia Ababii - din colecţia Centrului 
de Informare al României, 10 lucrări din domeniul istoriei românilor. 
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