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Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova (ABRM) reprezintă o organizație
profesională a bibliotecarilor, rațiunea căreia
este de a coagula, într-o formă de asociere,
bibliotecarii și membrii comunității.

Activităţi ale ABRM
pentru comunitatea bibliotecară
Activitatea Asociației se focusează, pe următoarele direcții:
Amplificarea comunicării profesionale și antrenarea bibliotecarilor în derularea
activităților la nivel local și național;
Dezvoltarea și livrarea ofertelor educaționale de dezvoltare profesională a
bibliotecarilor;
Fortificarea capacității ABRM de a deveni partener strategic al bibliotecilor şi
bibliotecarilor;
Identificarea de surse adiționale de finanțare pentru punerea în aplicare a
proiectelor de dezvoltare.
ABRM - o asociație consolidată și puternică ce răspunde nevoilor de reprezentare
și perfectionare a membrilor.

ABRM – consolidează competențele
bibliotecarilor și membrilor comunității
ABRM a reușit, prin programul Novateca, cea mai importantă investiție în
dezvoltarea competențelor și abilităților digitale ale bibliotecarilor la nivel național.
ABRM sprijină prin oferta educațională a Centrului Național de Excelență
Profesională pentru Bibliotecari dezvoltarea de servicii noi, ce conectează
comunitatea la tehnologiile moderne și inovații:
livrarea de instruiri non-formale pentru bibliotecari și utilizatori;
publicarea de materiale de specialitate;
organizarea de evenimente profesionale pe teme biblioteconomice;
Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari este constituit în
baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca
Municipală „B.P. Hasdeu” și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației
IREX / Programul Novateca și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Centrul este un proiect național care implică și antrenează bibliotecarii din toate
rețelele în acțiuni de instruire.
Sălile de instruire, organizate într-un ambient plăcut și dotate cu mobilier și
echipament necesar - calculatoare, laptopuri,
iPad-uri, tablete, video-proiector, tablă
interactivă, imprimante performante (copiator,
scanner, fax), camere video, aparat foto
digital - asigură derularea procesului de
instruire în condiții optime.
Sala didactică, numită Sala de creativitate,
oferă pentru cursanți stații de lucru
interconectate în rețea cu acces la internet în
regim full-time și permite organizarea
videoconferințelor cu instituții din teritoriu.
Spațiile Sălii cunoștințe și Sălii inovații creează
o ambianță propice muncii în echipe,
schimburi de opinii și lucrului individual.
Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport
didactic și informațional în activitatea de formare profesională, care oferă acces
la publicații din domeniul biblioteconomiei și științelor informației (cărți, CD,
DVD, Jocuri de societate, ediții periodice curente etc.).
Următoarele cursuri sunt oferite de către ABRM, în contextul susținerii inovației
în biblioteci:
Design si management de proiecte
Inovația în biblioteci

Evenimente pentru bibliotecari
ABRM organizează anual evenimente cu acoperire națională, adresate atât
bibliotecarilor, din diverse medii, cât și altor categorii de profesioniști și
parteneri; evenimente ce abordează teme de actualitate, bazate pe inovații în
concordanţă cu interesele actuale a mediului biblioteconomic:
Conferința ABRM,
Academia de Vară a Tinerilor Bibliotecari,
Forumul Formatorilor,
Conferința de Leadership și Advocacy etc.
ABRM coordonează campanii de promovare a bibliotecii în comunitate, printre care:
Nocturna Bibliotecilor,
Ziua Siguranței pe Internet,
Ziua Bibliotecarului etc.

ABRM susține politici publice
ABRM, ca organizație asociativă pe criterii profesionale, își consolidează relația
de colaborare cu membrii săi prin suport constant moral, juridic și profesional.
Prin inițiativele sale, ABRM își propune să contribuie la identificarea și asumarea
unor politici publice consistente și coerente în sprijinul bibliotecilor şi
bibliotecarilor. În ultimii ani, campanile de advocacy ale ABRM i-au vizat în
special pe decidenții politici, dar s-au orientat, de asemenea, și spre publicul
larg.

ABRM. Orizonturi și așteptări
Impactul programului Novateca la nivelul bibliotecilor publice a fortificat
interesul membrilor și al publicului larg pentru ca activitatea ABRM să crească și
să își revigoreze și diversifice serviciile acordate membrilor prin proiecte
precum: Împreună pentru comunitate, Fii implicat! etc.
ABRM își propune să devină, în următorii ani, un catalizator al tuturor
acțiunilor de susținere și revigorare a profesiei de bibliotecar;
ABRM va fi, de asemenea, activă și ca furnizor de programe educaționale pentru
bibliotecari și le va oferi şi consultanță de specialitate pentru bibliotecarii locali;
ABRM va facilita dialogul profesional dintre bibliotecarii locali și experți
internaționali, în vederea asimilării, pe plan local, a serviciilor moderne de
bibliotecă.
ABRM - membră a IFLA și INTAMEL.
ABRM a semnat acorduri de parteneriat cu asociațiile profesionale din România,
Ucraina și alte țări.

