
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB - CENTRU BIBLIOTECONOMIC DEPARTAMENTAL  

str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, 
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, Skype: BS USARB  http://libruniv.usarb.md 

ÎNTRUNIRE PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI  

DIN NORDUL MOLDOVEI 

Joi, 12 decembrie 2019 

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de 

activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD 

a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi). 

Loc desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universtăţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Mediateca, 

etajul 2 

Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic 

Naţional 

Formular de înregistrare:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9A9Rt5gxRJXZtn7ZhC9syLoTGxPcMUJP_Ozj7

4wmxqJoAjg/viewform 

PROGRAM 

09.30 - 10.00 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut  

- Lidia PĂDUREAC, conf. univ., dr., Prim-prorector, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al 

BŞ USARB 

10.00-11.30  

- Priorităţi 2020. Memoriu. Forumul Managerilor 2019. 

    Aplicarea cadrului de reglementare aprobat de MECC: 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice.  

 Regulament cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci 

și modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din 

bibliotecile publice.  
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  Acte normative aprobate în Cosiliul Biblioteconomic Naţional:  

 Regulament privind evaluarea bibliotecilor.  

 Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de 

specialitate din biblioteci (modificat). 

Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB 

Lina MIHALUŢA director-adjunct BŞ USARB 

- Susţinere metodologică în vederea elaborării documentelor instituționale: Politici de 

cercetare în biblioteca publică; Politici de Formare Profesională Continuă a personalului 

de specialitate din biblioteca publică; Portofoliul serviciului.  

Mihaela STAVER, bibliotecar principal,  

Serviciul Cercetare. Asistenţă de Specialitate  

- Lunarul Bibliotecilor Şcolare: experienţe locale.  

Elena COCIURCA, specialist – responsabil de activitatea

bibliotecilor şcolare în OLSDÎ, Soroca 

- Formularul 6c : note explicative privind modificările curente şi completarea electronică a 

Centralizatorului statistic pe anul 2019 şi Tabelul Raionului. 

Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, 

Centrul Informatizare şi activităţi în reţea. 

- Utilizarea hashtagului în reţelele sociale.  

Gherda PALII, bibliotecar,  

Centrul Informatizare şi activităţi în reţea. 

11.30 -12.00 Pauză de cafea 

12.00 – 13.00 Ora de Informare:  

- Calendarul datelor remarcabile 2020

Valentina TOPALO, bibliotecar principal 

- Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online: Bibliografie 2019.  

- Noutăţi ale Centrulului de Informare a României. 

Lilia ABABII , bibliotecar 

- Surse de informare electronice (link-uri utile, biblioteci virtuale, bloguri, e-book, resurse 

tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ. 

Olga DASCAL, bibliotecar 

Înmânarea Certificatelor de participare 

Aspecte organizatorice:  

- Distribuirea Formularului „Cercetare statistică anuală № 6-с. Activitatea bibliotecilor”

2019, format hârtie. 

- Portofoliul electronic al participantului.  


