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Şedinţa Consiliului de Administraţie
PROCES VERBAL Nr. 8
din 27.11.2015
Locaţia: Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică din cadrul INCE al AȘM

Prezenţi: 12 persoane
1. HARJEVSCHI Mariana

7. AVASILOAIE Rodica

2. COȘERI Tatiana

8. OLĂRESCU Angela

3. LUPU Viorica

9. AMBROCI Tatiana

4. ARION Liubov

10. BORDIAN Elena

5. STRATAN Zinaida

11.TCACI Lilia

6. BUTUCEL Elena

12. CUDLENCO Maria

ORDINEA de ZI:
1. Cu privire la desfășurarea Conferinței Naționale a ABRM. Feedback-ul.
2. Colaborarea cu Programul Novateca
3. Proiectul Crearea, dezvoltarea si valorificarea conținutului digital din Republica
Moldova pentru anii 2016-2020.
4. Diverse

S-a discutat/decis:
1.

Doamna președinte ABRM, dr. Mariana Harjevschi a menționat despre buna
organizare a

Conferinței Naționale ABRM. Drept exemplu a fost prezenta

numărului mare de membri ABRM la Conferință, cea ce a remarcat și
Programului Novateca. Totodată au fost apreciate și organizarea conferințelor

satelit pe diverse tipuri de biblioteci. Doamna Maria Cudlenco, președintele
Comisiei Zona Sud a menționat că organizarea conferințelor satelit în teritorii
aduc rezultate și sînt binevenite. Astfel prin organizarea unor asemenea acțiuni,
membrii ABRM percep altfel activitatea asociației, plus ei sînt motivați să
contribuie la fortificarea ABRM. Doamna Tatiana Ambroci, președinte Comisia
Biblioteci de colegiu și școli profesionale, a precizat că organizarea conferințelor
satelit îi încurajează pe membri ABRM să participe cu comunicări, să disemineze
informația despre activitățile desfășurate în instituțiile lor, să promoveze
importanța și rolul bibliotecii în comunitate. Totodată s-au menționat și unele
puncte slabe în organizarea Conferinței Naționale ABRM precum lipsa Ziarului
și a Buletinului ABRM. Doamna președinte a menționat că necesită o ședință
separată pentru a pune în discuție problemele editării Ziarului și a Buletinului
ABRM, la care să participe nemijlocit membrii Comisiei Comunicare. Membrii
Consiliului au punctate cîteva aspect care trebuie discutate: - a se revedea
politica de editare; abonarea; - monitorizarea și selectarea articolelor ce ilustrează
activitatea bibliotecilor filiale ABRM; -

completarea echipei colegiului de

redacție , etc..
Consiliul de Administrație al ABRM a propus pentru Conferința Națională din
2016:
-

Alegerea unei tematici/ generic

-

Continuarea desfășurării conferințelor satelit

-

Eliberarea certificatelor de participare (scopul, importanța, tipuri, etc.)

2. Doamna președinte, dr. Mariana Harjevschi a menționat strînsa colaborare între
ABRM și Programul Novateca. Au fost împărtășite succesele realizării
proiectelor cu susținerea financiară a Programului. Au fost apreciați pașii
întreprinși prin intermediul ultimului proiect (Înregistrarea Statutului ABRM;
Elaborarea Manualului de politici ABRM; Accreditarea ABRM la Ministerul
Educației pentru instruirea comunității Totodată s-a subliniat faptul că Novateca
este gata și în continuare să colaboreze și susțină financiar anumite subiecte,
acțiuni,

proiecte elaborate de ABRM precum: - advocacy, parteneriate cu

societatea civilă, instruirea comunității, etc.
3. Despre proiectul Crearea, dezvoltarea si valorificarea conținutului digital din Republica
Moldova pentru anii 2016-2020, dna Zinaida Stratan, președintele secțiunii
Informatizare și tehnologii informaționale a menționat că instituțiile responsabile
au luat în calcul și propunerile ABRM în realizarea acestui proiect. Astfel s-a
propus a se analiza direcțiile de implementare în cadrul acestui proiect, pe

alocuri a se ajusta, îmbunătăți și a se transmite secretariatului ABRM. Totodată sa propus ca Asociația să vină și cu recomandări în implementarea proiectului.
4. CA al ABRM a propus:
-

de a delega doamna Nina Tanova, r.Taraclia ca membră a Consiliului
Zona Sud de a participa la ședințele CA ABRM;

-

de a crea grupul de lucru pentru reorganizarea tipizatelor de bibliotecă;

-

de a elabora, multiplica toate tipizatele necesare pentru anul 2016;

-

de a oferi comunității bibliotecare servicii calitative și diverse;

-

de a asigura mecanismul de implementare al Manualului de politici
ABRM;

-

de a mări suma cotizațiilor ABRM;

-

etc..

Președintele ABRM
Secretar ABRM

