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Şedinţa Consiliului de Administraţie 

PROCES VERBAL Nr. 6 

din 22.09.2015 

Locaţia:  Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu 

Prezenţi: 12 persoane                                                                                         

1. HARJEVSCHI  Mariana                                                          7. AVASILOAIE Rodica 

  2. CHERADI Natalia                                                                   8. OLĂRESCU Angela                                                                              

3. COŞERI Tatiana                                                                      9. AMBROCI Tatiana                           

4. ARION Liubov                                                                       10. BORDIAN Elena 

5. ȚURCAN Nelly                                                                      11.CEBOTARI Elena 

6. LUPU Viorica                                                                         12. SLUTU Zinaida 

                                                             

 

ORDINEA de ZI: 

 

1. Vizita de studiu a membrilor Asociației Bibliotecarilor din România la Chișinău 

2. Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar 

al AO IREX Moldova și al Programului  Novateca  

- Statutul ABRM 

- Manualul de Politici și Proceduri 

- Pagina web a ABRM 

- Acreditarea Centrului Național de Excelență 

- Vizita de studiu la Kiev 

3. Nocturna Bibliotecilor (25 – 26 septembrie) 

4. Conferința ABRM 



S-a discutat/ hotărît: 

 

1. La data de 11 septembrie 2015, în ultima zi a Conferinței Naționale a Asociației 

Bibliotecarilor din România, care a avut loc la Iași (9 - 11 septembrie) bibliotecile din 

Chișinău au fost vizitate de către colegii din România. A fost o vizită fulger, timp de 

trei ore și jumătate, timp în care au fost vizitate Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Științifică a 

Academiei de Studii Economice și Biblioteca Liceului „Spiru Haret”. Cei 150 de 

bibliotecari au reprezentat mai multe tipuri de biblioteci: universitare (Universitățile 

din București, Iași, Timișoara, Petroșani, Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Galați, 

Suceava, Sibiu), academice (Biblioteca Academiei Române – București și filialele din 

Iași, Timișoara), bibliotecari din colegii, licee, Casele corpurilor didactice din diverse 

orașe ale României.  

 2. Doamna președinte, Mariana Harjevschi, a prezentat etapele de desfășurare a 

proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul 

financiar al AO IREX Moldova și al Programului  Novateca. Astfel s-a menționat că s-a 

reușit legalizarea Asociației la Ministerul Justiției, unde a fost înregistrat noul certificat 

ABRM, totodată au fost modificate  noul număr de identificare și rechizitele bancare 

ale ABRM. De asemenea s-a menționat faptul că s-au introdus unele modificări și în 

Statutul ABRM, ceea ce ar duce la o ulterioară etapă de acreditare a Centrului de 

Excelență. Un punct forte în desfășurarea proiectului a fost elaborarea Manualului de 

Politici și Proceduri a menționat doamna Natalia Cheradi, vice-președinte ABRM. 

Manualul a fost propus spre discuție și analiză către Consiliul de Administrare al 

ABRM. Pînă la data de 30 septembrie a.c. membrii CA al ABRM urmează să transmită 

feedback de îmbunătățire a manualului. Manualul de Politici și Proceduri se anexează. 

Un alt aspect important în cadrul proiectului este îmbunătățirea paginii web a ABRM. 

A fost prezentată noua pagină web l-a care se lucrează și se completează cu informație. 

Tot în acest context doamna președinte a ținut să arate membrilor CA noul logo 

ABRM, elaborat. 



3. S-a menționat că și în acest an se va desfășura Nocturna Bibliotecilor 2015, care este 

o abordare creativă a activității pe timp de seară/noapte a instituțiilor de bibliotecă în 

seara/noaptea. În acest an NB se va desfășura în seara zilei 25 spre 26 septembrie. 

Astfel au fost îndemnate toate bibliotecile din țară să participle la acest eveniment. 

4. În acest an Conferința ABRM s-a propus a fi realizată la începutul lunii noiembrie. 

Drept punct de pornire a fost sugerată tema: Biblioteci dinamice: acces, dezvoltare și 

transformare. Totodată s-a menționat ideea organizării unei așa zise Unconference și 

ateliere satelit. 

A fost salutată propunerea de a organiza Conferința ABRM și în Zona Nord/ Bălți. 

 

                                                                                    Preşedinte ABRM  -------------------- 

                                                                                    Secretar ABRM     -------------------- 


