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Biblioteca Ştiinţifică a Universtăţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi menţine cu demnitate statutul
instituţiei de categorie superioară în corespundere cu Hotărârea Guvernului R.Moldova nr.381 din 13.04.2006.
Este Centru Biblioteconomic Departamental în baza Ordinului Ministerului Culturii nr. 2 din
13.01.2016 (anterior din 2004). Îndeplineşte funcţiile de Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale
(2003), integrează 6 Centre, unul din ele - Centrul de Informare al României, inaugurat în decembrie 2016 cu
sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
Utilizatorii se bucură de avantajul de a se adresa la Punctul de Informare NATO, la 11 colecţii
internaţionale şi 10 colecţii particulare.
Bibliotecarii USARB au participat în 3 Proiecte internaţionale:
- LNSS - Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea
bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului
bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS + (2015-2018).
Participanţi - 9 biblioteci universitare din Armenia, Belarus, R. Moldova;
- 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 (2016-2019).
- Prin Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” şi Consorţiul
REM, este asigurat accesul la 11 baze de date şi alte 10 - gratuit, inclusiv Thomson Reuters Web
of Science. De asemenea, în atelierele de planificare strategică cu suportul companiilor Centrul
Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor
bibliotecilor universitare din Moldova”a fost elaborată Strategia de dezvoltare a Bibliotecii
Ştiinţifice a USARB, 2017-2022, planul de acţiuni pentru anul 2017, de monitorizare şi evaluare
a implementării strategiei.
- Asigurarea cu resurse informaţionale a Centrului de Infomare a României.
Ministerul pentru românii de pretutindeni:
- 316 titluri (cărţi, reviste) în valoare de 80 996 lei.
- Consorţiul REM - Resurse electronice pentru Moldova.
Aceste proiecte au adus noi cunoştinţe şi experienţe, vizite de documentare în bibliotecile din ţările
europene (Norvegia, România, Grecia), echipament tehnic în valoare de 11 900 lei, vizibilitate internaţională,
servicii şi oportunităţi noi create de bibliotecari în urma implementării.
Bibliotecarii participă în 3 proiecte desfăşurate de Biblioteca Naţională a RM: Memoria Moldovei –
Biblioteca Digitală Moldavica; Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci (SNB) Repertoriu de lucrări, publicaţii şi activităţi ştiinţifice pe anii 2016-2017, implicându-se cu comunicări şi
articole publicate ulterior în revista BNRM Magazin Bibliologic şi Slideshare.
Organigrama BŞ USARB este constituită din 3 subdiviziuni, suprafaţa totală - circa 6 000 m2,
gestionate cu sârguinţă de 48 de angajaţi,: 42/88 % deţinători ai categoriilor de calificare: 42,8% - superioară;
40,5% - categoria întâi şi 16,7% - categoria a doua.
La crearea bazelor de date şi asigurarea serviciilor electronice sunt folosite 101 calculatoare, toate având
conexiune Internet. În anul gestionar bibliotecarii au participat la pregătirea informaţiilor (referinţe integrale,
inclusiv ISBN, număr de exemplare şi vedete de subiect) privind dotarea lectoratelor pentru specialităţile
acreditate: Contabilitate, Business şi administrare, Finanţe şi bănci, Turism, Administraţie publică,
Informatica, Cadre în domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei (Ciclul I, studii superioare de licenţă) 19 specialităţi – 35 988 tit. / 57 843 ex.
Produsele ştiinţifice ale bibliotecarilor s-au reflectat în 145 publicații, inclusiv: Bibliografii - 5;
Materiale ale conferinţelor - 1; Materiale didactice - 5; Documente de transfer tehnologic (strategii, programe,
rapoarte profesionale) - 7; Reviste – 2 titluri; Resurse electronice (expoziţii online) – 42. Au fost elaborate 185
materiale promoţionale (flyere, pliante, ghiduri, inclusiv 4 postere).
Experienţa Bibliotecii a fost promovată în 86 de articole din ele: 3 în reviste din Registrul Naţional al
revistelor de profil (Magazin Bibliologic), 42 articole publicate în reviste instituţionale, 15 articole în culegeri
de lucrări ale conferinţelor internaţionale, 22 studii publicate pe internet (portalul SlideShare).

Bibliotecarii au organizat 8 manifestări ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, au participat la
organizarea a 4 conferinţe la USARB, în total fiind susţinute cca 80 de comunicări: 1 Colloquia
Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 1 Secţiune: BIBLIOTECONOMIE ŞI
ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia
Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a VII-a ; 2 Ateliere Profesionale al
bibliotecarilor din învăţământ din Nord, Sud şi Centru; 1 Workshop Naţional; 1 Conferinţă Naţională
(coorganizator); 2 Conferinţe instituţionale.
Personalul Bibliotecii, 48 bibliotecari care promovează calitatea, diversitatea și valoarea, 45% din ei
constituind personalul profesional, 88 % (42) sunt posesori ai categoriilor de calificare: 18 – superior; 17 –
întâi şi 7 – doi, 30 sunt formatori în cadrul proiectelor internaţionale şi programele de formare instituţionale,
au participat la peste 40 întruniri profesionale (naţionale/internaţionale) inclusiv 15 acţiuni de formare la nivel
naţional/internaţional, 5 stagii de formare (vizite, traininguri) în instituţii acreditate şi proiecte internaţionale,
42 de şedinţe de dezvoltare profesională instituţională,, inclusiv Şcoala de Vară, diseminări în cadrul
proiectelor internaţionale ERASMUS+ şi MDNORO.
Activitatea Bibliotecii şi a bibliotecarilor a fost reflectată în peste 20 de referinţe: emisiunea TV Ora
Bălțiului, www.stiripozitive.eu; canalul YouTube TV USARB, TV Bălţi, radio Actualități, Literatura şi Arta,
Făclia etc.
Munca dedicată a bibliotecarilor a fost apreciată cu numeroase diplome şi premii profesionale:
Premii pentru 5 lucrări la Concursul Naţional „Cele mai reușite lucrări în domeniul
biblioteconomiei și științelor informării, editate în anul 2016”,
Premiul Senatului USARB la categoria „Lucrări științifice cu caracter informativ ”, a fost acordat
grupului de autori – Elena Scurtu, Maria Fotescu, Elena Harconița și Silvia Ciobanu – pentru ediția
a II-a a lucrării „Deținători ai titlului „Doctor Honoris Causa, membri de onoare ai Senatului
USARB”.
Premiu la Maratonul Naţional al arhivării publicaţiilor în repozitorii instituţionale, organizat de EIFL
Moldova,
1 Diplomă Cel mai Bun Bibliotecar al Anului, în cadrul Concursului Naţional ABRM - Tatiana
Prian
2 diplome din partea Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, Ludmila Răileanu, șef serviciu,
Elena Ţurcan, bibliotecar
Diploma BNRM - ANUL BIBLIOLOGIC 2016 pentru participarea cu succes la sesiunea de postere
şi materiale AV în cadrul Simpozionului ANUL BIBLIOLOGIC, ediția a XXVI-a la BNRM grupului
de lucru: Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa, design: Silvia Ciobanu, conţinut: Elena Stratan,
Mihaela Staver, Tatiana Prian, Antonina Antonov, Gherda Palii;
Diploma Proiectului MDNORO Silviei Ciobanu pentru participare la CONCURSUL DE LOGO al
Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”;
8 Diplome de Merit din partea USARB pentru performanţe deosebite în activitatea profesională şi
cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi a Săptămânii Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile –
Elena Stratan, Adella Cucu, Natalia Culicov, Varvara Ganea, Irina Zalâgaeva, Valentina Topalo,
Taisia Aculova, Elena Ţiurcan;
11 Diplome de Mulțumire din partea Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi, - Elena
Harconiţa, Valentina Topalo, Ana Nagherneac, Mira Gore, Marina Magher, Lilia Iavorscaia, Natalia
Luchianciuc, Margarita Iulic, Nelea Lichii, Lina Cruglov, Svetlana Cecan;
11 Diplome de Merit a Administraţiei Bibliotecii - Elena Cristian, Svetlana Şişcanu, Mihaela Staver,
Ala Lîsîi, Olga Dascal, Angela Hăbăşescu, Snejana Zadainova, Valentina Vacarciuc, Aliona Purici,
Gabriela Cazacu, Galina Belcovschi;
Scrisoare de mulţumire Doamnei Elena Harconiţa din partea directorului general Elena Pintilei a
BNRM;
Scrisoare de Mulțumire pentru colaboratorii Bibliotecii Ştiinţifice USARB din partea Liceului
Teoretic Republican „Ion Creangă”.

