
       Polina      

       SPINU 
Bibliotecar, specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor infor-

mării, categorie de calificare doi, născută în s. Utconosovca, raionul Iz-
mail, regiunea Odesa, Ucraina, la 8 februarie 1968, în familia lui Ivan şi 
Maria Tudoran. 

Din copilărie se simte atrasă de nobleţea şi frumuşeţea profesiei de 
bibliotecar, fiind o cititoare activă şi pasionată a bibliotecii pentru copii 
şi a celei publice din localitate, îndeplinind împreună cu alţi copii, mai 
multe acţiuni de voluntariat. 

Astfel, chemarea inimii o aduce la Chişinău, la Universitatea de Stat 
din Moldova, Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie, pe care o ab-
solveşte în anul 1989. Conform repartizării tinerilor specialişti, în pro-
moţia celor 8 specialişti care au avut norocul să fie selectaţi de prestigio-
asa instituţie bălţeană se regăseşte şi tânăra absolventă Polina Tudoran. 
Iniţial este angajată în calitate de bibliotecar în sala de lectură nr. 3 „Ştii-
nţe psiho-pedagogice, ale naturii şi ştiinţele reale. Arte”. După câţivă ani 
este numită şefă a salii de lectură nr. 1 „Ştiinţe socioumanistice şi econo-
mice”, funcţie pe care o deţine timp de 12 ani. În acest timp a demonstrat 
cunoştinţe profesionale şi bine capacităţi organizatorice de dezvoltare şi 
gestionare a colecţiilor Sălii de lectură nr. 1, deschisă special pentru noua 
Facultate de Economie şi Drept. S-a implicat direct în toate segmentele de 
administrare a resurselor informaţionale, de colaborare cu cadrele didactice 
în vederea achiziţionării documentelor pe proflul săli, de servire a utilizatori-
lor, realizarea atribuţiei de Bibliotecar - responsabil de relaţiile cu Facultăţile 
Universităţii, promovarea excursiilor ghidate pentru studenţii anului 1 ş.a. 

>



A urmat concediul de îngrijire a copilului. Astăzi feciorul Vlad fiind 
deja elev în clasa 7-a, eminent şi conduită exemplară. 

Din 2010 până în prezent îşi continuă activitatea în serviciul de Dez-
voltare a Colecţiilor. Catalogare. Indexare. În anii 2010-2013, în calitate 
de şef serviciu a asigurat managementul dezvoltării colecţiilor pe diverse su-
porturi informaţionale în sprijinul procesului didactic şi cercetare ştiinţifică: 
achiziţii curente şi retrospective, schimb naţional şi internaţional, Depozitul 
Obligatoriu Universitaria, donaţii, transferuri, sponsorizări, etc. Este membru 
al comisiei de eliminare a documentelor bibliotecare, membru al Comisiei de 
audit intern al grupului de lucru pentru redactarea noii versiuni a RMF-ului, 
mentor, formator pentru tineri specialişti. 

Se implică în activităţi de cercetare, participă la elaborarea deciziilor 
metodice, a documentelor de reglementare, instrucţiunilor şi hărţilor tehnolo-
gice. 

Portofoliul de cercetare include articole şi studii comparative privind 
Colecţia de publicaţii periodice a Bibliotecii, specificul colecţiei de resurse 
informaţionale în limbile străine, evoluţia colecţiei de reviste ştiinţifice în 
Bibliotecă, Lista normelor de execuţie a activităţilor specifice în Biblioteca 
în serviciul Dezvoltarea şi Evidenţa Colecţiilor etc. 

A participat la peste 40 de reuniuni profesionale naţionale şi interna-
ţionale (conferinţe, workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale 
etc.) cu comunicări în domeniu.

Activitatea doamnei Polina Spînu a fost apreciată cu Diplomele de merit 
a Rectoratului USARB şi a Administraţiei Bibliotecii Pentru profesionalism, 
receptivitate la nou, abnegaţie şi corectitudine, simţ de răspundere, perseve-
renţă, disciplină şi fidelitate şi cu prilejul Zilei Bibliotecarului (2003, 2011); 
Diploma Pentru redactarea noii versiuni a RMF-ului Bibliotecii şi cu prilejul 
Zilei Bibliotecarului. 
 La acest frumos jubileu, când rotungiţi 5 decenii de viaţă, colegii pe 
care îi aveţi în preajmă, Vă adresează cele mai sincere felicitări şi urări de 
bine. Vă dorim multă sănătate, prosperitate, realizarea tuturor dorinţelor, 
aspiraţiilor şi să Vă bucuraţi din plin împreună cu fiinţele dragi inimii
Dvs.

LA MULŢI ANI!

Cu mult respect, colegii din Biblioteca Ştiinţifică USARB 


