


Născută la 05 noiembrie 1969, 
satul Bezeda, raionul Briceni, Republica Moldova

Izvorul prin pădure, satul Bezeda



EDUCAŢIE

1988-1991 - Bibliotecar - bibliograf, Universitatea
de Stat din Chişinău, Facultatea Biblioteconomie
şi Bibliografie.

Specialist în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţelor 

informării, bibliotecar de categorie superioară, 

responsabilă de activitatea sălii de lectură nr.1 Ştiinţe 

Socioumanistice şi Economice, Serviciul Comunicarea 

colecţiilor. Programe infodocumentare. Marketing, 28 ani 

de activitate în domeniu.



• Formarea culturii 

informaţiei studenţilor; 

asistent universitar prin 

cumul pentru predarea 

cursului Bazele Culturii 

Informaţiei

• Promovarea fondului de carte 

a Bibliotecii Institutului

Goethe şi colecţia de carte 

Wilhelmi, utilizând diverse 

forme de promovare

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ



• Orientarea, îndrumarea şi instruirea 

utilizatorilor privind conţinutul şi utilizarea 

serviciilor electronice cu ajutorul Catalogului 

on-line, bazelor de date: EBSCO, Springer, 

EU Bookshop, eLibrary.ru.

• Programarea şi organizarea expoziţiilor tematice 

şi informative

http://bookshop.europa.eu/ro/home/


Implicaţii în programe bibliotecare:

• Programul „Noul Utilizator”, vizând integrarea

studenţilor în comunitatea cititorilor;

• Bibliotecar de contact;

• Programul aplicativ Permis: implicare în elaborarea

permiselor laminate cu barcod, graficul prezentării

studenţilor din anul I la Bibliotecă, excursii prin spaţiile

Bibliotecii universitare;

• Programul Acces deschis la raft.



• Membru al grupului privind virtualizarea

serviciilor bibliotecare, Promotorii

resurselor infodocumentare, Fişarea

analitică, Cultura Informaţiei în USARB;

• Membru al Clubului BiblioSpiritus;

• Formator naţional în cadrul cursurilor de

formare continua a USM. Modulele

Formularul 6c. Aplicaţii practice şi

Creativitatea, servicii inovatoare online de

bibliotecă;

• Formator instituţional în cadrul Programului

de instruire continuă a personalului BŞ

USARB, Şcolii Noului angajat;

• Asistent universitar pentru promovarea

Modulului 1 al Cursului Bazele Culturii

Informaţiei.



 Cursurile de pedagogie inovativă, elaborate în cadrul

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) și autorizate de

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al

Republicii Moldova, beneficiind de FPC în perioada

11 sept.-30 oct.: ,,Strategii de învățare eficientă” – 5

ECTS; ,,Tehnologii avansate de instruire prin

utilizarea TIC-5 ECTS”;

 Training-ul privind indexarea în repozitoriul

internaţional CEEOL, promovat de Iulian Ţanea,

administrator de platformă, coordonator România,

R. Moldova, BŞ USARB;

FORMARE



 Trainingul Limba Engleză pentru scopuri

specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS

Library Network Support Services (LNSS):

modernizing libraries in Armenia, Moldova

and Belarus through library staff development

and reforming library services, Programul

Erasmus+ (5-6 iunie 2017 BŞ USARB);

 Training-ul Modulul-Pilot nr. 8 ,,Politica de

Dezvoltarea a Colecţiilor de bibliotecă” în

cadrul Programului Erasmus + Consolidarea

capacităților în domeniul învățământului

superior.



PREZENTĂRI

Comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale, în cadrul Universităţii

privind experienţa şi modelele BŞ USARB

• Manualele şi materialele didactice cu cea mai înaltă

circulaţie. Prezentarea în cadrul Săptămânei

Educaţiei Deschise la BŞ USARB;

• Universitarii bălţeni în Web of Science. Conferinţa

Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA

TLEHUCI, ediţia a VI-a, 23 februarie 2018(BŞ

USARB);

• Cei mai inalt rezultat al educatiei este toleranţa,

16 noiembrie - Ziua pentru Toleranţă;



• Biblioteca Regională Depozitară a Băncii

Mondiale în colecţia BŞ USARB. Studiu

bibliometric.COLLOQUIA PROFESSORUM 

TRADIŢIE  ŞI  INOVARE  ÎN  

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a VIII –

a, dedicată anului profesorul NICOLAE FILIP 

secţiunea: Biblioteconomie şi ştiinţele

informării;

• Anul 2018 - Anul Ştefan Cel Mare şi Sfânt, 

Domnitor al Moldovei.



• Dreptul de a şti şi transparența

decizională, 

• 28 septembrie - Ziua Dreptului de a Şti;

• Tricolorul - parte a sufletului neamului, 

• 27 aprilie Ziua Drapelului de Stat al 

Republicii Moldova) ;

• Aspecte ale dezvoltarii turismului

International, 28 septembrie - Ziua

turismului.



PUBLICAŢII 

• Carte rară în limba rusă din colecţiile Bibliotecii

Ştiinţifce : Bibliografe / Bibl. Şt. a Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.:Marina Şulman,

Snejana Zadainova ; resp de ed.: Elena Harconiţa ;

red. bibliogr.: Lina Mihaluţa: design/cop.machetare

Silvia Ciobanu. – Bălţi :Biblioteca Ştiinţifcă USARB,

2018. – 372 p.

• Migraţie şi dezvoltare: aspecte socioeconomice şi

tendinţe [Resursă electronică] : Expoziţie / Bibl. Şt. a

Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; realizare:

Snejana Zadainova, Aliona Purici ; coord.: Valentina

Topalo. – Bălţi, 2018.



• Anul 2018 - Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt -

Domnitor al Moldovei (12 aprilie 1457 - 2 iulie 1504)

[Resursă electronică] : [Expoziţie] / Bibl. Şt. a Univ. de

Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; realizat de: Silvia

Ciobanu, Snejana Zadainova, Aliona Purici ; coord.:

Valentina Topalo. - Bălţi, 2018.

• Dascal, Olga, Snejana Zadainova. Noi paradigme

informaţionale oferite de distribuitorii

conţinuturilor ştiinţifice EBSCO şi SpringerLink /

O. Dascal, Snejana Zadainova // Magazin bibliologic :

Rev. şt. şi bibliopraxiologică. – 2017. – Nr 1-2. – P. 89-

94. – ISSN 1857-1476.



• Contribuţiile ştiinţifice ale universitarilor bălţeni

[Resursă electronică] : Expoziţie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi ; realizat de: Elena Harconiţa,

Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Angela Hăbăşescu,

Lilia Ababii, Elena Ţurcan, Gabriela Cazacu, Snejana

Zadainova, Lilia Iavorscaea. - Bălţi, 2018.

 Zadainova, Snejana. Перспективы использования

виртуальной образовательной платформы MOODLE

в обучении основам культуры информации / S.

Zadainova, O. Dascal // Confluenţe bibliologice : rev.

de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2017. – Nr 1/2.

– P. 46-51. – ISSN 1857-0232.



• Zadainova, Snejana. Noi paradigme

informaţionale oferite de distribuitorii

conţinuturilor ştiinţifice EBSCO şi SpringerLink / 

S. Zadainova, O. Dascal // Magazin bibliologic : 

rev. de biblioteconomie şi ştinţele inform. – 2017. –

Nr 1/2. – P. 46-51. – ISSN 1857-0232.

• Dascal, Olga. Baze de date cu acoperire

multidisciplinară şi servicii specifice marilor

distribuitori la care Universitatea este abonată: 

EBSCO, SpringerLink, etc.: cîmpuri/criterii de 

căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor

[on-line] / O. Dascal, S. Zadainova, M. Staver ; 

Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. –

Bălţi, 2016. – (Bazele culturii informaţiei : curs 

universitar. Tema 3).



DISTINCŢII

• Diploma pentru activitatea profesională şi

performanţe remarcabile în acordarea

serviciilor infodocumentare de calitate,

menţinerea unui climat armonios pentru

utilizatori şi cu prilejul Zilei Cărţii şi a

Dreptului de Autor, Zilei Bibliotecarului în

RM, Zilei Naţionale de Sensibilizare privind

bibliotecile;

• Diploma de merit pentru performanţe

deosebite în activitatea profesională,

contribuţia la implementarea proiectelor

internaţionale şi a serviciilor inovatoare în

susţinerea procesului de instruire şi

cercetare.



• Diploma Bibliotecii Ştiinţifice USARB pentru

participare eficientă în programele dedicate

utilizatorilor;

• Diplomă ABRM de excelență de ziua bibliotecarului

pentru profesionalism şi devotament;

• Diploma pentru Locul I la concursul “Cea mai

originală comunicare prezentată în cadrul

Colloquia professorum TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. Comunicarea

“Particularităţiile de dezvoltare a resurelor

informaţionale în 20 de ani de independenţă a RM

1991-2011;

• Diplomă a Universităţii de Stat „A.Russo” Pentru

înalt profesionalism, pasiune, perserverentă,

conservenţă şi calitate în activitatea bibliotecară.



PERSONALIA



BUCURIA  ŞI MÂNDRIA MAMEI



BUCURIA  ŞI MÂNDRIA MAMEI



Cele mai sincere felicitări, urări de multă
sănătate, energie inepuizabilă, voioşie

sufletească, fericire și fiecare zi care vine 
să fie plină de căldură și dragoste! 

Colegii de la Biblioteca Ştiinţifică USARB 


