RAPORT
2016-2019
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Președinte: dr. Mariana Harjevschi
Tel. 022 22 33 60

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148

www.abrm.md
secretariatabrm@gmail.com

Raport 2016-2019

Pag. 02

Cuprins:
Introducere .......................................................................................................................... 3
Formarea competențelor profesionale ................................................................................. 4
Fortificarea comunității bibliotecare ...................................................................................... 5
Management prin proiecte ................................................................................................... 9
Dezvoltarea parteneriatelor ............................................................................................... 13
Implicarea în campanii și/sau inițiative de advocacy........................................................... 14
Concluzii ........................................................................................................................... 15
Rezumat financiar ............................................................................................................. 16
Informații de contact .......................................................................................................... 17

Pag. 03
Asociația
Bibliotecarilor din
Republica
Moldova (ABRM)
este cea unica
organizație
profesională a
bibliotecarilor,
rațiunea căreia
este de a
coagula, într-o
formă de
asociere
bibliotecarii și
membrii
comunității.
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Introducere
Pe parcursul anilor 2016-2019 ABRM și-a setat agenda pentru a oferi suport pentru
dezvoltarea, promovarea și îmbunătățirea activității bibliotecilor și a aduce o schimbare pentru
profesia de bibliotecar. Prin acțiunile realizate ABRM a reușit să creioneze o nouă direcție
domeniului. Ne-am concentrat asupra câtorva aspecte prioritare ce au vizat: colaborarea prin
proiecte, servicii de excelență pentru comunitate, acces și receptivitate pentru utilizatori,
advocacy și susținere de dezvoltare pentru bibliotecari etc. Desigur, ABRM a avansat datorită
implicării bibliotecilor și bibliotecarilor, dar și susținerii din partea donatorilor și partenerilor. La
fel ABRM a colaborat cu diverse instituții de specialitate pentru a avansa și promova instituțiile
noastre bibliotecare. Reușitele ABRM nu ar fi avut succes fără implicarea unui consiliu și
personal angajat, fără o muncă asiduă și contribuții voluntare generoase din partea tuturor
membrilor, care au ajuns la 14 noiembrie, 2019 la 1324 persoane.
Rezultatele mandatului pentru perioada 2016-2019 au fost axate pe următoarele aspecte,
fiind ghidate de Strategia ABRM pentru perioada 2014-2018, dar și dialogul permanent cu
comunitatea profesională care a oferit expertiză, îndrumare și servicii de specialitate:
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Misiunea ABRM

Formarea competențelor profesionale
Acest segment de activitate
a mobilizat ABRM să ofere

ABRM este o
organizație
nonguvernament
ală, benevolă
care promovează
biblioteca și
informația în
societate, susține
activ
bibliotecarul,
acționând pentru
dezvoltarea
accesului egal la
informații și
cunoștințe pentru
toți.

bibliotecarilor
oportunități

diverse
pentru

a-și

fortifica capacitățile de a
aplica, transfera și combina
cunoștințe

și

deprinderi

pentru a realiza activitățile de
bibliotecă la nivel calitativ.
Astfel, Curriculele Managementul proiectelor, Inovația pentru bibliotecari, Cultura media,
Advocacy pentru bibliotecari, precum și suportul educațional privind Design thinking,
Cetățenia activă, Ora să ȘTIM au fost puse spre utilizare și aplicare către comunitatea
bibliotecară. Iar cursul online Advocacy pentru biblioteci – a reprezentat o premieră pentru
comunitatea bibliotecară, oferind posibilități de instruire online în domeniul advocacy.
Prin Ordinul 1101 din 20 noiembrie 2016, Ministerul Educației al Republicii Moldova
autorizează Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru desfășurarea cursurilor în
domeniul științelor informării.
Pagina web a ABRM deține întreaga paletă de curricule, transpuse online pentru fiecare
membru.
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Fortificarea comunității bibliotecare

Viziunea ABRM

Recunoașterea bibliotecilor publice în calitate de actori importanți în dezvoltarea comunităților
și afirmarea bibliotecilor ca instituții moderne, accesibile pentru toți.

O comunitate
bibliotecară
consolidată,
vizibilă, cu
potențial și
impact durabil.
Instituție
recunoscută cu
influență de
impact asupra
dezvoltării
comunității
bibliotecare din
RM.

Acest deziderat am reușit să îl valorificăm și aplicăm prin diverse activități inițiate de către
ABRM.

„Biblioteca Altfel”, un
eveniment organizat la 23
septembrie 2018, în Grădina
Publică Ștefan cel Mare și Sfânt,
a devenit un furnizor de emoții
pozitive pentru toți doritorii de a
cunoaște și a afla mai multe
despre serviciile moderne de
bibliotecă.
Asociația
Bibliotecarilor din Republica
Moldova, alături de Programul
Novateca, Biblioteca Națională
a Republicii Moldova, Biblioteca
Națională pentru Copii „Ion
Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, cu susținerea Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării, Primăriei Chișinău au organizat evenimentul-premieră de popularizare a
serviciilor moderne din Republica Moldova cu genericul „Biblioteca Altfel”. Pentru câteva ore
aleile parcului s-au transformat în biblioteci, astfel vizitatorii Grădinii Publice au putut să intre
în Biblioteca Tehnologiilor, Biblioteca Lecturii, Biblioteca Studiului, Biblioteca Jocului și a
Creației, Biblioteca Sportului și a Sănătății, Biblioteca Muzicii și Dansului. Vizitatorii
evenimentului au avut posibilitatea să participe la master-class-uri de robotică, coding, virtual
reality, fabricare digitală, sport, teste de sănătate, activități educaționale, concursuri și ateliere
de creație, prezentări și expoziții interactive ș.a.

„Organizarea o dată la doi ani acestui eveniment, cu siguranță, va menține în
vizorul comunității o imagine pozitivă a bibliotecii.”
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Principiile ABRM

- manifestă un
comportament
bazat pe
încredere,
altruism,
onestitate,
sinceritate,
corectitudine,
seriozitate și
loialitate, fără
orgoliu, egoism și
concurență ce
afectează
reputația și
prestigiul
profesiei de
bibliotecar.
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Lansarea Academiei tinerilor bibliotecari, drept o nouă subdiviziune a ABRM, și-a
trasat drept obiectiv integrarea tinerilor bibliotecari în diverse proiecte necesare și inedite
pentru mediul biblioteconomic, promovarea
ideilor noi, promovarea creativității și
crearea unui număr cât mai mare de
servicii utile comunității din Republica
Moldova. Susținuți de programul Novateca,
agenda ATB, în formatul unei Școli de Vară,
a oferit posibilitatea, pe parcursul a patru
ediții, să se exprime, să-și valorifice
potențialul creativ, să fie parte a unei
echipe dinamice orientate spre succes.
Avantajul oferit de acest gen de activitate a
oferit șanse de obținere a competențelor profesionale, dar și de realizare a produselor creative
noi, originale, generate de tinerii bibliotecari, ceea ce a permis consolidarea comunității
bibliotecare ș.a. Caracterul non-formal al evenimentului (organizat în diverse spații creative
precum IHUB, Teckwill, biblioteci) a oferit posibilitatea și de creare a abilităților de lideri,
inclusiv loializarea față de comunitatea bibliotecară. Iar lansarea tematicelor noi (ex. Design
Thinking, STEAM) au fost aplicate și
setate ca trenduri pentru comunitatea
bibliotecară. Povestea Academiei de
vară pentru tineri bibliotecari a început în
2016, când a avut loc prima ediție, prin
formarea primului grup de bibliotecari
dornici de comunicare, experiențe noi și
relații colegiale de durată. În cadrul celei
de-a II-a ediții – Academia de vară
pentru
tineri
bibliotecari
2017,
bibliotecarii au avut parte de sesiuni de
dezvoltare a Serviciilor Moderne de Bibliotecă, Fundrising, O vânătoare de comori bibliofile,
Biblio Quest, utilizarea IT în Biblioteci si a aplicațiilor pentru telefoanele performante,
reformarea spatiilor din biblioteca ș.a. Agenda celei de-a III-a ediții a Academiei de vară pentru
tinerii bibliotecari(2018) a inclus patru mari subdiviziuni Inovații și IT, Parteneriate, Advocacy
și Outreach, Promovare, PR și Vizibilitate și Managementul bibliotecii. A IV-a ediție a
Academiei de vară pentru tineri bibliotecari a avut loc în perioada 23-25 iulie 2019. Agenda
evenimentului a inclus sesiuni referitoare la: Resursele ofertei educaționale a ABRM și a
Centrului de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, Promovarea imaginii bibliotecii cu
ajutorul brandului, Servicile moderne pentru copii, Fotografierea evenimentelor de bibliotecă
din unghiul potrivit, Superservicii pentru utilizatori – benzile desenate, Copywriting – crearea
de conținut informativ, calitativ și atractiv pentru bibliotecă, Bibliotecile – laboratoare pentru
experimente STEAM.

„Consider oportună această nouă formă de fortificare a comunității
noastre și sper că va avea continuitate.” Bibliotecar, Chișinău
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Valorile ABRM:

Continuitate;
Inovare;
Solidaritate;
Integritate;
Transparență;
Echitate;
Diversitate
Flexibilitate;
Eficiență;
Accesibilitate.
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Forumul formatorilor, lansat de către
IREX Moldova/Programul Novateca drept o
nouă platformă pentru bibliotecari ce
prestează servicii de formare în comunitatea
ABRM, a continuat ștafeta. Astfel, edițiile an.
2017-2019 organizate de către de Asociația
Bibliotecarilor din Republica Moldova și grupul
de absolvenți ai Inițiativei de Liderism pentru
Inovațiile din Biblioteci, au reușit să cimenteze
o experiență și să formeze o tradiție a
organizării unei reuniuni a formatorilor / bibliotecarilor din Republica Moldova, în perioada
lunilor septembrie-octombrie, dedicat generării de noi viziuni în activitatea bibliotecarilor prin
intermediul
formatorilor.
Subiecte de primă necesitate
pentru
formatori,
precum:
metode și abordări inovative de
instruire, utilitatea acțiunilor de
advocacy și de marketing,
formularea mesajului atractiv
prin diverse aplicații online,
metode și instrumente de
evaluare
a
necesităților
comunității, aplicarea filosofiei fish sau a metodei design thinking, colectarea de fonduri prin
platforme Crowdsourcing, conceptul STEAM, au suscitat interesul bibliotecarilor-formatori.
Drept urmare a acestor ediții, bibliotecarii au implementat proiecte noi, au aplicat inițiative
comunitare etc. și, desigur, si-au consolidat colaborările cu Centrele Regionale de Formare
Profesională (Bălți, Telenești, Orhei, Căușeni și Ceadâr Lunga), dar și cu Centrul Național de
Excelență profesională a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Centrul de Excelență și
Formare de la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și Centrul de Formare Continuă
în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale din Republica
Moldova.

BiblioThon, eveniment-concept de
primăvară, inițiat în cadrul proiectului
Împreună
pentru
comunitate
și
implementat de Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova în parteneriat cu
Biblioteca Națională a Republicii Moldova,
cu susținerea financiară a Programului
Novateca,
a
oferit
bibliotecilor
oportunitatea să comunice prezentări în
stil ignite a diverselor proiecte și inițiative
comunitare. A fost implementat în 16
biblioteci
din
Republica
Moldova
(Călărași, Telenești, Strășeni, Ștefan Vodă, Leova, Bogdănești, raionul Briceni, Criuleni,
Cahul, Taraclia, Stoianovca, raionul Cantemir, Rezina, Ialoveni, Chișinău, Ungheni) în
contextul gândirii proiective.
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Principiile ABRM

- apreciază și
încurajează
colegii printr-un
dialog
constructiv,
contribuind la
coeziunea
profesională și la
promovarea
rolului
bibliotecarului în
dezvoltarea
comunităților.
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Ziua bibliotecarului, în fiecare an, miezul primăverii aduce
în prim-planul
domeniului biblioteconomic sărbătoarea
profesională Ziua Bibliotecarului. În acest an la evenimentul festiv
dedicat Zilei Bibliotecarului am reușit să apreciem eforturile și să
evaluăm împreună rezultatele și istoriile de succes ale
bibliotecarilor din Republica Moldova. Ediția 2019 a inclus și o
noutate – pe lângă concursurile „Cel mai bun bibliotecar”, „Cele
mai reușite lucrări în domeniu bibliologiei și științei informării”, au mai fost incluse: „Cel mai
bun blog / site de bibliotecă” și „Cel mai bun serviciu modern de bibliotecă”. Diversele și
amplele activități organizate de bibliotecile din țară cu ocazia Zilei Bibliotecarului, cu siguranță,
au reușit să sensibilizeze opinia publică și factorii decizionali pentru o mai ireproșabilă, mai
vizibilă și mai corectă percepție a importanței bibliotecarului. Ne bucură că susțineți această
inițiativă. E o zi specială pentru că
ne permite să celebrăm împreună
rolul pe care îl are biblioteca și
bibliotecarul în comunitățile sale.
Bibliotecile continue să joace un rol
crucial pentru a construi punți spre
cunoaștere, ajută oameni să obțină
noi competențe, să descopere
istoria și cultura fiecărei comunități.

Raport 2016-2019

Pag. 09

Management prin proiecte

Principiile ABRM

A fost o prioritate a ABRM pentru a aduce inovația, a extinde parteneriatele și a explora noi
oportunități pentru comunitatea de bibliotecari. Astfel, proiectele ABRM inițiate în 2016 au

- respectă ideile,
viziunile breslei
profesionale cu
echitate și fără
discriminare pe
criterii de gen,
vârstă, etnie,
religie, stare
socială,
conduitele fiind în
acord cu
standardele
profesionale.

adus rezultate palpabile pe diverse segmente.
PROMOVAREA

STEAM – proiectul Ora să ȘTIM a ajuns și în RM. Datorită
partenerilor, Fundația Progress, Deutsche
Telekom Stiftung, Centrului Național de
Excelență Profesională, în perioada
septembrie 2019 – martie 2020, 63 de
biblioteci publice din 30 de raioane ale
Republicii Moldova vor fi parte a acestui
proiect. Copiii, cu vârsta de 3-10 ani, din grădinițele și școlile din regiuni se bucură de cărțile
din domeniul STEAM (27 titluri primite donație) și prin intermediul acestora explorează lumea
înconjurătoare la maxim. Următoarele biblioteci au fost incluse în proiect, coordonate fiind de
centrele de formare:
CONCEPTULUI

Centrul Național de
Excelență Profesională
Chișinău
• Biblioteca
Creangă”
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca

pentru Copii ”I.
Ciocâlteni
Bolohani
Ghetlova
Ghiduleni
Păpăuți
Sărătenii Vechi
Suhuluceni
Pohoarna
Cobâlea
Lunga
Bobulești
Biruința

Centrul Regional de Formare
Căușeni

Centrul Regional de Formare
Bălți

• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca
• Biblioteca

• Centrul Regional de Formare
• Biblioteca Elizaveta
• Biblioteca Larga
• Biblioteca Tabani
• Biblioteca Hăsnășenii Mari
• Biblioteca Limbenii Noi
• Biblioteca Grinăuți
• Biblioteca Obreja Veche
• Biblioteca Taxobeni
• Biblioteca Dondușeni
• Biblioteca Onești
• Biblioteca Zastânca
• Biblioteca Chișcăreni

Centrul Regional de Formare Orhei
• Biblioteca pentru Copii ”I. Creangă”
• Biblioteca Ciocâlteni
• Biblioteca Bolohani
• Biblioteca Ghetlova
• Biblioteca Ghiduleni
• Biblioteca Păpăuți
• Biblioteca Sărătenii Vechi
• Biblioteca Suhuluceni
• Biblioteca Pohoarna
• Biblioteca Cobâlea
• Biblioteca Lunga
• Biblioteca Bobulești
• Biblioteca Biruința

Raională Căușeni
Ursoaia
Coșcalia
Cârnățeni
Fârlădeni
Ucrainca
Feștelița
Ștefănești
Orășenească
Palanca
Răscăieții Noi
Orășenească
Cenac
Hârtop

Centrul Regional de Formare Cahul
• CRFPB
• Biblioteca Slobozia Mare
• Biblioteca Zârnești
• Biblioteca Crihana Veche
• Biblioteca Larga Nouă
• Biblioteca Covurlui
• Biblioteca Sârma
• Biblioteca Sărata Nouă
• Biblioteca Cârpești
• Biblioteca Gotești
• Biblioteca Copii Cociulia
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Cursuri ABRM:
-

Advocacy
pentru
Biblioteci și
Instituții
publice;

-

Serviciul de
bibliotecă
iCAN;

-

Inovatia în
biblioteci;

-

Designul și
managementu
l de proiect în
contextul
gândirii
proiective.

I NSTRUIREA ȘI SENSIBILIZAREA MEMBRILOR COMUNITĂȚII ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE în
convingerea acestora de a se implica în
soluționarea problemelor din comunitate prin
inițierea campaniilor locale de advocacy –
proiectul derulat EU sunt promotorul
schimbării! este finanțat de Uniunea
Europeană și Fundația Konrad Adenauer
Republica Moldova în perioada noiembrie
2019 – decembrie 2020. Proiectul își
propune să dezvolte spiritul civic participativ
la nivel local prin mobilizarea membrilor activi
ai comunităților în grupuri de acțiune civică
(GAC) în trei raioane ale Republicii Moldova
– Ungheni, Căușeni și Telenești, prin implicarea a 15 biblioteci locale din aceste regiuni.
Conștientizând importanța dezvoltării capacităților la nivel local pentru a transforma
schimbarea către beneficii pentru societate, proiectul va conține o componentă importantă de
instruire – un curs de advocacy. Acest curs urmează să dezvolte capacitățile cetățenilor în
procesul de a obține decizii favorabile din partea Autorităților Publice Locale (APL), Agenților
Economici sau a altor instituții în realizarea inițiativelor publice și să includă un exercițiu practic
de realizare a unei inițiative civice prin dezvoltarea unei campanii de advocacy, susținută prin
procurarea de materiale din cadrul proiectului EU sunt promotorul schimbării!
PROMOVAREA

– proiectul Consolidarea Presei Independente și a
Educației Mediatice în Moldova în perioada
21 decembrie 2018 – 28 ianuarie 2019
Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova a lansat, împreună cu IREX Europe,
o nouă oportunitate de formare pentru toți
bibliotecarii din Republica Moldova – instruiri
în educație media. Parte a programului sunt
și Finaliștii concursului – 12 bibliotecari din
diverse raioane ale țării care au reușit să
sporească rezistența membrilor comunității la știrile false, la propagandă și manipulare prin
mass-media, contribuind la formarea unor abilități de informare și consum media corect printro serie de instruiri la subiect, găzduite de Centrul Național de Excelență Profesională pentru
Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Inovator în acest proiect este și
realizarea unui manual electronic despre Cultura media, oferit drept instrument de instruire
pentru bibliotecarii-formatori.
UNEI CULTURI MEDIA

F ORTIFICAREA ABILITĂȚILOR DE CETĂȚEAN ACTIV – proiectul Al treilea spațiu al comunității,
desfășurat în perioada septembrie 2016 – august 2017 în parteneriat cu Fundația Progress
din România. Proiectul „Al treilea spațiu al comunității” a vizat formarea de cetățeni activi și
amenajarea, în șase biblioteci publice raionale a unor spații – „cuiburi ale democrației” ce a
încurajat deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de
inițiative pentru soluționarea acestora. Cuiburile democrației constituie astăzi spații de
întâlnire și dezbatere cetățeneasca, inovative, moderne, realizate prin design participativ în
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Proiecte:
Consolidarea
capacității
instituționale
ABRM;
Fii implicat!;
Al treilea spațiu;
Împreună pentru
comunitate;.

Publicații:

Revista ABRM
Buletin SBM
Buletin InfoStand
ABRM Info
Bibliouniversitas
@ABRM.md:

cadrul bibliotecilor publice, cu acces liber pentru toți membrii comunității în cele cinci biblioteci
raionale: Biblioteca Publică din or.
Briceni, Biblioteca Publică „Mihai
Eminescu” din or. Rezina, Biblioteca
Publică „Dimitrie Cantemir”, or.
Ungheni, Biblioteca Publică „Antonie
Plămădeală” or. Hâncești, Biblioteca
Publică „Valeriu Matei”, or. Leova și în
Biblioteca Publică de Drept din mun.
Chișinău unde membrii comunității
practică cetățenia activă.
CONSOLIDAREA

ELEMENTELOR

INOVATIVE ÎN SERVICIILE DE BIBLIOTECĂ

– proiectul Fii implicat!, implementat în
perioada 23 mai 2017-23 mai 2018 având
ca finanțator IREX Moldova și Programul
Novateca, a reușit să îmbunătățească
performanțele și să dezvolte abilități
profesionale ale membrilor ABRM prin
oferirea de oportunități de învățare prin
Programul de Dezvoltare Profesională
elaborat în conformitate cu competențele
bibliotecarilor în inovații, bazat pe
tehnologii informaționale, pe testarea unor
tehnici și instrumente, care vor duce la
transformarea bibliotecilor într-un mediu
dinamic și vibrant. Astfel, cele patru
biblioteci raionale: Biblioteca Publică Raională „A. Ciurunga” Cahul, Biblioteca Publică
Raională Căușeni, Biblioteca Publică Raională Orhei, Biblioteca Publică Raională „V.
Alecsandri” Telenești și cele două municipale – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău
și Biblioteca Municipală „E. Coseriu” Bălți s-au implicat în aplicarea curriculumului „Inovația
în biblioteci” și elaborarea animației „Implică-te! Devină membru al ABRM”. Cuprinsul acestei
curricule,
include
următoarele
tematici:
Importanța
inovației și
creativității în
biblioteci

Ce înseamnă
să fii un
bibliotecar
inovator ?

Servicii
inovatoare în
bibliotecile
publice

Spații
inovatoare în
bibliotecile
publice

Utilizarea
tehnologiilor
inovatoare în
bibliotecile
publice

Inovația prin
parteneriate

Inovația în
procesul de
colectarea de
fonduri

Marketing
inovator al
serviciilor din
bibliotecile
publice

PROMOVAREA AGENDEI ONU – proiectul susținut de IFLA (participarea la atelierul organizat
de ABRM și ANBPR cu susținerea Programului Internațional de Advocacy) a constituit o nouă
treaptă în cunoașterea și înțelegerea Agendei ONU 2030 și o perspectivă mai largă privind
implicarea bibliotecilor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Promovarea
Agendei ONU – proiectul susținut de IFLA (participarea la atelierul organizat de ABRM și
ANBPR cu susținerea Programului Internațional de Advocacy) a constituit o nouă treaptă în
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Campanii ABRM:

Nocturna
Bibliotecilor;
Fii membru
ABRM;

cunoașterea și înțelegerea Agendei ONU 2030 și o perspectivă mai largă privind implicarea
bibliotecilor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
APLICAREA MANAGEMENT ULUI DE PROIECTE - Proiectul Împreună pentru comunitate! Aplicat
în perioada mai 2017 – mai 2018 a fost finanțat
de IREX Moldova și Programul Novateca.
Proiectul Împreună pentru comunitate și-a
propus să implice membrii comunității prin
aplicarea
managementului
de
proiecte,
dezvoltând, astfel, un set de competențe,
mizând pe faptul că bibliotecile implicate vor
asigura, prin proiecte, diverse servicii durabile și
fiabile în comunitățile multietnice, dar și în cele
care asigură activitatea metodologică a
bibliotecilor din rețeaua locală. Bibliotecariiformatori au relaționat cu Comisia Formare continuă a ABRM și Biblioteca Națională din
Republica Moldova, pentru a dezvolta servicii de bibliotecă ca urmare a instruirilor în domeniul
managementului prin proiecte.
Au beneficiat:
Biblioteca Publică Bogdănești, Briceni;
Biblioteca Publică Raională „G. Vieru”,
Călărași; Biblioteca Publică „Hristo Botev”,
filiala BM „B.P. Hasdeu” Chișinău; Biblioteca
Publică „I. Mangher”, filiala BM „B.P. Hasdeu”
Chișinău;
Biblioteca
Publică
„Lesia
Ukrainka”, filiala BM „B.P. Hasdeu” Chișinău;
Biblioteca Publică Raională „M. Eminescu”
Rezina; Biblioteca Publică Stoianovca,
Cantemir;
Biblioteca
Publică
Raională
Taraclia; Biblioteca Publică Raională „A.
Ciurunga” Cahul; Biblioteca Publică Orășenească „T. Isac” Criuleni; Biblioteca Publică
Raională „P. Ștefănucă” Ialoveni; Biblioteca Publică Raională „V. Matei” Leova;
Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă; Biblioteca Publică Raională „M.
Sadoveanu” Strășeni; Biblioteca Publică Raională „V. Alecsandri” Teleești; Biblioteca
Publică Raională „D. Cantemir” Ungheni.
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ABRM membră:
-

-

-

-

-

IFLA International
Federation of
Library
Associations
and
Institutions
INTAMEL International
Association of
Metropolitan
City Libraries

Dezvoltarea parteneriatelor
Parteneriatele inițiate de ABRM în perioada 2016-2019 au facilitat realizarea unor proiecte
prin care membrii comunității bibliotecare au avut posibilitatea să își perfecționeze și să pună
în practică cunoștințele, să participe la proiecte, schimburi de experiențe, socializeze și
perfecționându-și competențele pe diferite segmente. Astfel s-au dat startul unor noi acorduri
de parteneriat.
–

Asociația

Națională

a

Para-juriștilor

din

Republica Moldova (ANPM) - ambele instituții, consideră
o experiența oportună pentru bibliotecari de a-și dezvolta
abilități profesionale și exigențe deontologice în activitatea
de para-jurist. Devenind, actori comunitari importanți,
asumarea rolului de para-juriști din partea bibliotecarilor va
consta în abilitarea juridică a populației în comunitățile
rurale pentru soluționarea timpurie a problemelor cu care se confruntă membrii comunității și

ABR Asociația
Bibliotecarilor
din Romania

realizarea deplină a drepturilor lor, implicându-se în soluționarea problemelor individuale ale

ANBPR –
Asociația
Națională a
Bibliotecarilor
și Bibliotecilor
Publice din
Români

organizat în luna octombrie pe diverse tematici actuale

ABU Asociația
Bibliotecilor
din Ucraina

Germaniei. Participarea la această activitate reprezintă o contribuție la consolidarea relațiilor

membrilor comunității și a celor de interes general ale comunității
–

Institutul Goethe de la București – oferă oportunitatea bibliotecarilor din România

şi Republica Moldova, să participe la un workshop anual,
ale biblioteconomiei. În această perioadă de mandat au
fost explorate noi metode de lectură, oferirea unui model
de design spațiilor de bibliotecă, crearea makerspaceurilor. În cadrul workshop-urilor 2016-2019 au participat
alături de bibliotecari coordonatori din cadrul Sălilor de
Lectură Germană și reprezentanți ai bibliotecilor Republica Moldova pentru a puncta pe
agenda 2020 reorganizarea spațiilor bibliotecilor privind promovarea culturii și istoriei
dintre instituțiile bibliotecare și cultură din Republica Moldova cu cele din România și
Germania.
-

CICDE

(Centrul

de

Instruire

Continuă

în

Domeniul Electoral) a oferit un program de instruire –
maraton: timp de 6 zile vom instrui aproximativ 80 de
bibliotecari din aproape 40 de localități din Republica
Moldova în domeniul informării alegătorilor. Datorită,
datorită activității bibliotecarilor, s-a interacționat cu toate
categoriile de alegători oferind posibilitatea de a prezenta
informații despre alegeri și procesele electorale, ca ei, la rândul lor, să transmită aceste
cunoștințe în comunitățile lor.
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Concursuri:
„Biblioteca
publică –
partener în
promovarea
proprietăţii
intelectuale”
„Cel mai bun
bibliotecar al
anului …”
„Cele mai reusite
lucrari in
domeniul
bibliologiei si
stiintei informarii”
„Cel mai bun blog
/ site de
bibliotecă”
„Cel mai bun
serviciu modern
de bibliotecă”.:
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Implicarea în campanii și/sau inițiative de
advocacy
În contextul elaborării Legii cu privire la Biblioteci, Legii privind sistemul unitar de salarizare
în sectorul bugetar - ABRM a avut un rol important. Implicarea în diverse grupuri de elaborare
a actelor juridice, dar și a campaniei publice de promovare și/sau schimbare a acestora în
favoarea bibliotecilor:
- Noua lege adoptată încurajează modernizarea bibliotecilor și recunoaște rolul lor de spații
publice multifuncționale, care răspund necesităților comunității la tehnologii și alte resurse
informaționale, precum și oferă servicii de educație non-formală. Iar printre, cele mai
importante aspecte, pe care le înglobează Legea, fiind în unison cu aspectele susținute de
ABRM sunt: accesul gratuit la internet, instruiri și servicii moderne, servicii incluzive și
diferite formate pentru colecții, precum și formarea continuă a bibliotecarilor la nivel raional
și național.
- Propunerile la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au vizat eliminarea diferențierii semnificative a claselor de salarizare atribuite pentru deţinerea
gradului profesional pentru Grupul ocupaţional „Cultură, tineret şi sport (F)”; mărirea
claselor de salarizare pentru funcția de bibliotecar principal, majorarea claselor de
salarizare atribuite pentru funcția de bibliotecar, atribuirea claselor de salarizare pentru
vechime în muncă pentru conducătorii unităților bugetare din domeniul culturii etc.
De asemenea, pentru a da curs inițiativelor au fost expediate scrisori în adresa Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Finanțelor, organizate discuții, sesiuni în cadrul
Conferinței ABRM etc.
- La 30 ianuarie 2017, în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc ședința
Subgrupului III „Dezvoltarea spiritului civic activ și a voluntariatului” pentru revizuirea
Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile, la care a fost prezentă ABRM, în cadrul căreia
s-a propus promovarea voluntariatului prin intermediul bibliotecilor, aceasta reprezentând
o șansă pentru bibliotecile din Moldova de a fi parte a acestui proces de advocacy.
Serviciile de voluntariat adaugă valoare activității de bibliotecă, profesiei de bibliotecar şi
comunității în general.
- Direcționarea a 2% din impozitul pe venit către ABRM – ajută la consolidarea asociației
profesionale. Contribuabilii, adică bibliotecii pot redirecționa o mică parte din impozitul pe
venit spre organizații nonguvernamentale, precum ABRM. Includerea ABRM în lista ONGurilor a fost o reușit și un demers de succes ceea ce va permite dezvoltarea anumitor
activități civice.
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Concluzii
Desigur, experiența ABRM s-a consolidat și datorită eforturilor predecesorilor săi, dar și
implicării fiecărei biblioteci în parte. Organizarea și găzduirea Conferinței anuale, este un
exemplu elocvent. Mulțumesc bibliotecilor gazdă, precum: Biblioteca Științifică a Universității
de Stat A.Russo din Bălti, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova,
Departamentul Informațional – Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Publică Raională ,,D.
Cantemir” Ungheni, dar și Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
ABRM a reușit datorită Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, și echipei sale care a fost mereu
alături gata să își valorifice competențele în favoarea unei idei naționale. Țin să mulțumesc
tuturor pentru că au accepta ca destinul lor profesional să fie conectat și cu destinul meu
alături de ABRM.
Deși, multe din grandoarea ideilor și amploarea viselor s-au redus din cauza plecării unor
colegi din consiliu (Aculina Mihaluța, Liliana Gore), sau reticenței unor colegi din comisii, care
cred că ar fi putut să miște lucrurile, totuși rămân mulțumitoare și apreciez rezistența și
implicare la cursă lungă și a colegilor, precum Aliona Manciu, Tatiana Coșeri, Angela Amorțitu,
Elena Pintilei, Nadejda Pădure, Zinaida Slutu. Vă mulțumim pentru consistența acțiunilor de
leadership, idei bazate pe inovație, curaj pentru advocacy și susținere pentru colaborare.
Mulțumesc tuturor filialelor care și-au raliat acțiunile instituționale la cele promovate de ABRM,
prin prisma creării noilor servicii, inițierii diverselor proiecte și multe alte acțiuni locale. Datorită
Dvs. și a experienței Dvs., ABRM a făcut o diferență în comunitățile, dar și în țara noastră.
Urez viitorului Consiliu ABRM, dar și noului președinte – să fortifice realizările cimentate, și să
multiplice ideile inovative, să consolideze sistemul național de biblioteci.
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Rezumat financiar
În perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2019, pe contul ABRM au intrat 2 868 272, 00 lei
Sursele financiare ale ABRM au fost constituite din:
•
•

cotizații de membru ABRM (1 529 144, 00 lei) și membru REM (191 200, 00 lei);
proiecte (1 147 928, 00 lei).

Veniturile au fost cheltuite pentru:
•
•
•
•
•
•

asigurarea funcționării curente a ABRM;
formarea profesională a membrilor ABRM;
asigurarea financiară a activității ABRM în plan internațional (cotizația de membru
IFLA și eIFL);
organizarea concursurilor „Cel mai bun bibliotecar al anului”, „Cele mai reușite
lucrări în domeniul bibliologiei și științei informării”;
organizarea conferințelor anuale;
alte scopuri prevăzute de statut.

Cheltuielile totale în perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2019 constituie suma de 2 277
354, 00 lei. Sursele financiare au fost cheltuite pentru:
•
•
•
•
•
•
•

cotizații de membru IFLA și eIFL: 82 305, 00 lei;
servicii informaționale (Soft 1 C) și materiale: 1 286 666, 00 lei;
plata salariilor și contribuțiilor sociale și medicale: 338 289, 00 lei;
deplasări în teritoriu, achitarea transportului tur-retur: 72 196, 00 lei;
procurarea materialelor pentru biblioteci din proiecte: 412 629, 00 lei
cheltuieli bancare și comision: 40 525, 00 lei;
alte cheltuieli: 44 744, 00 lei.

Toate cheltuielile sunt justificate prin documente contabile, bancare și dări de seamă. La data
verificării activității economico-financiare a ABRM bani în casă nu erau. Soldul la 5 noiembrie
2019 constituie suma de 590 918, 00 lei.
Lucrările de secretariat sunt efectuate de către directorul executiv al ABRM Gabriela Bulduma.
Corespondența intrată și ieșită este înregistrată conform rigorilor și păstrată în bibliorafturi
speciale. În perioada activității mandatului dat au fost organizate 18 ședințe ale Consiliului.
Procesele verbale sunt înregistrate in format tipărit și plasate pe Pagina Web www.abrm.md
CONCLUZII:
Comisia de cenzori nu a depistat nereguli, încălcări financiare și cheltuieli nejustificate.
Sursele financiare au fost cheltuite conform liniilor de buget. Acest fapt confirmă documentele
contabile, bancare și dările de seamă.
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Informații de contact
Consiliul ABRM (2016-2018)
Mariana Harjevschi, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, director general
Preşedinte
(022) 22 33 60
mharjevschi@gmail.com
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Alina Mihaluță, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți, director adjunct
Vicepreşedinte
(0231) 52 435
aculina12@mail.ru
str. A. Pușkin, 38
mun. Bălți
Aliona Manciu, Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni, șef serviciu
Vicepreşedinte
(0236) 20 1 93
manciualiona@gmail.com
str. Mihai Eminescu, 39
or. Ungheni
Tatiana Coșeri, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, director adjunct
Secretar general ABRM
(022) 27 85 92
tcoseri@hasdeu.md
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148
mun. Chişinău
Elena Pintilei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, director general
Membru
(022) 24 04 93
elena.pintilei@bnrm.md
str. 31 August 1989, 78A
mun. Chişinău
Nadejda Pădure, Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu”, Strășeni, director
Membru
(0237) 22 244
nadipadure@yahoo.com
str. Mihai Eminescu, 37
or. Strășeni
Zinaida Slutu, Biblioteca Liceului Teoretic „Spiru Haret”, director
Membru
(022) 22 60 90
z_zinaida@yahoo.com
str. Maria Cebotari, 53
mun. Chişinău
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Liliana Gore, Colegiul Politehnic din Chișinău, bibliotecar
Membru
(022) 27 25 94
scurtu72@gmail.com
str. Melestiu, 12
mun. Chişinău
Angela Amorțitu, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, șef serviciu
Membru
(022) 24 26 63
amortitu@gmail.com
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 59
mun. Chişinău

Gabriela Bulduma, Asociația Bibliotecarilor din Moldova, director executiv
Membru
(022) 22 33 60
ledygaby@gmail.com
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148
mun. Chişinău
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Informații ABRM
Președinte: dr. Mariana Harjevschi
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148
Tel 022 22 33 60
www.abrm.md

