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1. HARJEVSCHI Mariana

9. BUTUCEL Elena

2. CHERADI Natalia

10. BORDIAN Elena

3. COŞERI Tatiana

11. OLĂRESCU Angela

4. COZONAC Renata

12.TCACI Lilia

5. LUPU Viorica

13. SLUTU Zinaida

6. SCHERLET Ecaterina

14. AMBROCI Tatiana

7. CUDLENCO Maria

15. CHITOROAGĂ Valentina

8. OUŞ Ludmila

16. STRATAN Zinaida
17. AVASILOAIE Rodica

ORDINEA de ZI:
1. Planul de acţiuni ABRM pentru anul 2014. Direcţiile de lucru:
 Advocacy şi sensibilizare
 Instruirea continuă şi studiu pe parcursul vieţii
 Dezvoltarea liderismului şi angajamentul civic
 Oportunităţi pentru dezvoltarea parteneriatelor şi colaborărilor
 Comunicarea cu membrii
 Dezvoltarea financiară şi dezvoltarea capacităţii instituţionale

2. Diverse

1. A deschis şedinţa Preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, menţionînd ordinea de zi a şedinţei
CA. Astfel a fost dat spre citire/discuţie Planul de acţiuni al ABRM pentru anuul 2014 conform
direcţiilor de lucru. Pentru o efientizare a activităţii ABRM pentru direcţia Advocacy şi
conştientizare s-a propus organizarea unei campanii în teritoriu de sensibilizare a opiniei publice:
Cu drag de bibliotecă. Tot l-a acest capitol s-a menţionat şi organizarea sub o altă formă a Zilei
profesionale a Bibliotecarului, sărbătorită anual la data de 23 aprilie. De asemenea s-a propus

organizarea în continuare a activităţi cu genericul: O vedetă în bibliotecă. Au fost propuse
sugestii în elaborarea bugetului; propuneri cu privire la atestarea bibliotecarilor.
La nivel extern, preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi a menţionat importanţa conlucrării
ABRM în elaborarea unor noi proiecte de susţinere a bibliotecilor în sfera tehnologică, precum:
Campania de promovare a siguranţei pe Internet în biblioteci. Un alt aspect: Importanţa strategiei
de dezvoltare a bibliotecilor de colegii şi profesionale; Importanţa publicării în massmedia scrisă
(ziarul ABRM) despre activitatea ABRM, responsabil Renata Cozonat, preşedintele comisiei
Comunicare.
Doamna Maria Cudlenco, preşedintele comisiei Zona Sud a propus activitatea de advocacy să se
organizeze şi pe lîngă Prima doamnă a RM, Margareta Timofti. De asemenea s-a propus
organizarea unor cafenele de discuţii la nivel de biblioteci, cît şi diverse programe de mentorat.
La acest capitol s-a propus elaborarea materialelor promoţionale. S-a menţionat revizuirea
Regulamentului cadru cu privire la Bibliotecile publice, responsabil Elena Butucel, preşedintele
comisiei Biblioteci publice
Un aspect important pe agenda de lucru a CA a fost instruirea continuă a bibliotecarilor. Astfel sa menţionat colobarea ABRM cu Centrul de instruire continuă, care urmează a fi inaugurat în
luna martie în colaborare cu Novateca. S-a propus conlucrarea şi invitarea formatorilor / traineri
din afara ţării. Totodată s-a solicitat un seminar de instruire pe probleme de statistică, cît şi
metode de instruire online. S-a specificat dorinţa de colaborare de mai departe a ABRM cu
Centrul de instruire al USM.
Preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, a propus ca Conferinţa anuală a ABRM să
includă şi alte activităţi, gen conferinţe satelit pe diferite tipuri de biblioteci, astfel încît să se
axeze pe problemele generale ale activităţilor bibliotecilor.
La nivel de parteneriate şi colaborări s-a menţionat colaborarea cu: Novateca, USM/ catedra
biblioteconomie (propuneri pentru asigurarea perioadei de practică a studenţilor cu profil în
bibliotecile din teritoriu); AGEPI, CNSM (sindicatele). Totodată s-a propus organizarea a 2 mese
rotunde cu participarea reprezentanţilor APL,etc.
Totodată s-a propus organizarea unor cursuri de învăţare a limbii engleze pentru bibliotecari
(formatori Voluntari ai Corpului Păcii).
La aspectul comunicare s-a propus renovarea (selectarea unei platforme virtuale mai
comode), actualizarea paginii web a ABRM. Elaborarea unei sigle noi a ABRM / Rebranding.
Responsabil Renata Cozonac, preşedintele comisiei Comunicare.
2. Diverse:
-

S-a propus elaborarea unui soft financiar pentru contabilitate.

-

Problema salarizării cadrelor bibliotecare

-

Noi parteneriate (Asociaţia Bibliotecarilor din Franţa
Preşedinte ABRM -------------------Secretar ABRM ------------------------

