PLAN ANUAL
2014

CUPRINS
1. CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR
2. PROMOVAREA ROLULUI BIBLIOTECILOR ȘI BIBLIOTECARILOR
3. SUSȚINEREA INSTRUIRII PE PARCURSUL VIEȚII
4. SPRIJINIREA PUBLICĂRII MATERIALELOR DE SPECIALITATE
5. FORTIFICAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL

Nr.
1.

2.

CONSOLIDAREA POLITICILOR ÎN DOMENIUL BIBLIOTECILOR
Activitatea
Perioada de
Responsabil
implementare
Elaborarea unei strategii-plan de Advocacy,
aprobarea la şedinţa Biroului asociaţiei
Februarie - martie
Informatizare și tehnologii
rilor către Ministerul
informaționale
Educaţiei şi Departamentul Tehnologiilor
Informaţionale vizavi de rolul bibliotecilor în
Strategia de Informatizare a Societăţii
Iniţierea activităţii de revizuire a cadrului
normativ şi de reglementare a activităţii
bibliotecilor din instituţiile de învăţământ
vocaţional/tehnic

Martie
Biblioteci de colegii și școli
profesionale
Martie- Octombrie

de
organizare şi funcţionare, Regulamentului de
ordine internă, a nomenclatorului dosarelor
ABRM
2. Colectarea cotizaţiilor
3. Atragerea noilor membri
3.

4.

Participarea la actualizarea Regulamentului cadru
de organizare și funcționare a bibliotecilor publice
din RM
Revizuirea Statutului şi Regulamentelor ABRM

Corelarea cadrului de reglementare de bibliotecă cu
necesităţile comunităţii bibliotecari şi armonizarea cu
cerinţele internaţionale (Legea cu privire la biblioteci;
Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor
de calificare a personalului de bibliotecă; alte documente

Decembrie

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului
Biblioteci Publice
Mai - decembrie

Politici, Advocacy și Fundrising

Rezultate

relevante)

5.

6.

Proiectul Legii cu privire la biblioteci
Implicarea în diverse structuri de ordin decizional
(comisii, grupuri lucrative etc.) pentru a susţine rolul
bibliotecilor şi bibliotecarilor şi a ameliora salarizării
bibliotecarilor
Promovarea documentelor de ordin normativ,
regulamentar şi legislativ către instituţiile de profil
spre aprobare şi promovare

Analiza şi prezentarea rezultatelor studiului
“Diagnosticarea

Politici, Advocacy și Fundrising
Ianuarie - decembrie

Ianuarie – Decembrie

Procese tehnologice de bibliotecă

Ianuarie – Decembrie

Procese tehnologice de bibliotecă

situaţiei tehnologice a bibliotecilor din RM”
-tip a proceselor şi
operaţiilor tehnologice de bibliotecă
-cadru
a
documentelor de reglementare a procesului de
dezvoltare a resurselor documentare din biblioteci

7.

Elaborarea formelor de evidenţă statistică a
activităţilor de comunicare a colecţiilor de
bibliotecă

Nr.

Activitatea

1.

PROMOVAREA ROLULUI BIBLIOTECILOR ȘI BIBLIOTECARILOR
Perioada de
Responsabil
implementare
Reconstruirea site-lui ABRM, asigurarea
Informatizare și
administrării site-ului actual – www.abrm.md
Martie-aprilie
tehnologii informaționale
nou site împreuna cu Comisia Politici, Advocacy
şi Fundrising
(actualizarea, dezvoltarea, promovarea site-ului

Rezultate

în comunitatea bibliotecară din Moldova (în
special, biblioteci raionale şi săteşti)

2.

Coordonarea şi cooperarea în vederea soluţionării
problemelor teoretice şi practice ale automatizării
bibliotecilor în cadrul reţelelor de biblioteci
şi TI în cadrul Conferinţei Anuale ABRM
(sesiune de comunicări sau atelier/masă rotundă,
etc.)

Noiembrie

Informatizare și tehnologii
informaționale

Octombrie

Internaţionale a Accesului Deschis (diseminarea
informaţiei, mediatizarea, promovarea)
3.

4.

Acţiuni de advocacy privind revigorarea rolului
bibliotecilor și bibliotecarilor din învățământul
vocațional/tehnic în procesul de implementare a
Strategiei 2020

Pe parcursul anului

Consolidarea imaginii ABRM

Februarie – decembrie
Biblioteci de colegii și școli
profesionale

periodice, comunicări, prezentări, interviuri etc. )

5.

6.

7.

Campania „Împrieteneşte-te cu biblioteca”
(Săptămîna bibliotecii în şcoală 17-23aprilie)
Crearea Blogul „Biblioteci şcolare” cu susţinerea
comisie„Informatizare şi tehnologii”
Promovarea produselor şi serviciilor ABRM în
centrele de informare de pe lăngă întreprinderi şi

Biblioteci de colegii și școli
profesionale

Aprilie

Biblioteci școlare

Mai
Biblioteci școlare

Februarie - martie

Biblioteci specializate

organizaţii. Înscrierea noilor membri în ABRM.
8.

9.

10.

Informarea membrilor despre activitatea ABRM,
transparenţa activităţii, creșterea credibilităţii;

Ianuarie-Decembrie

Elaborarea și realizarea unui sondaj sociologic
privind resursele electronice în bibliotecile
universitare

Martie-Mai

Elaborarea/expedierea informaţiilor despre ABRM
şi asigurarea prezenţei ABRM în reţelele de
socializare, în contextul societăţii civile

Biblioteci universitare

Biblioteci universitare

Pe parcursul anului
Comunicare

acţiunile organizate de instituţiile de profil adiacent
şi de societatea civilă
11.

12.

13.

Editarea Revistei ABRM

Bianual

Editarea revistei electronice ABRM Info

Bimestrial

Organizarea Campaniei de promovare a activităţii
Filialelor ABRM .
Crearea blogului “Filialele ABRM”
Promovarea succeselor în ziarul “ABRM INFO”
Elaborarea Ghidului “Filiala ABRM un partener de
succes” şi diseminarea în filiale

Martie - decembrie

iunie

Stabilirea de parteneriate cu APL, Direcţiile
Învăţămînt ,Educaţie

14.

Organizarea Campaniei dedicată Zilei Siguranţei pe

Februarie

Comunicare

Consolidare Teritorială și
leadership
Consolidare Teritorială și
leadership

Cultura Informației

Internet.
15.

Extinderea relațiilor de parteneriat
Martie
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova”
(Asociaţia obştească ACAP RM) ( http://acap.md/ )
neguvernamentale din Moldova (Consiliul ONG)
(http://www.consiliulong.md )

Management și parteneriate

http://www.cnp.md/ )
Constituirea bazei de date a membrilor ABRM
date

septembrie
– auditul membrilor
ABRM

16.

Demararea campaniei Fii membru al ABRM!

Februarie

Management și parteneriate

17.

Organizarea concursurilor profesionale ale ABRM:
Cel mai bun bibliotecar și Cele mai bune lucrări

Aprilie

Politici, Advocacy și
Fundrising

18.

Organizarea Săptămânii Accesului Deschis în
Republica Moldova

Octombrie

Politici, Advocacy și
Fundrising

19.

Participarea la Târgul Inovaţiilor de bibliotecă

Decembrie

20.

Realizarea proiectelor ABRM, implicarea în
coordonarea/promovarea
-IP, EIFL-FOSS, EIFL-OA)

Ianuarie - decembrie

Politici, Advocacy și
Fundrising
Politici, Advocacy și
Fundrising

Republicii Moldova”

ASSOCIATION (Consolidarea unei asociaţii
puternice pentru biblioteci), implementat de către
ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a
Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul
Programului Novateca

21.
22.

Consolidarea cooperării tehnologice a bibliotecilor la
nivel naţional
Activități de advocacy pentru biblioteci

Ianuarie - decembrie
Martie - Mai

Procese tehnologice de
bibliotecă
Zona Sud

Aprilie
Noiembrie

CA
CA

APL din raioanele Cahul, Cantemir, Leova.

23.
24.

Nr.
1.

2.

Organizarea Zilei bibliotecarilor la nivel naţional
Organizarea Nocturnei bibliotecii

SUSȚINEREA INSTRUIRII PE PARCURSUL VIEȚII
Activitatea
Perioada de
Responsabil
implementare
Analiza, diseminarea experienţei avansate în
domeniu
INFORMATIZARE ŞI
-uri, pachete de programe
Septembrie
TEHNOLOGII
de bibliotecă prezente gratuit în Internet şi
INFORMAŢIONALE
promovarea lor pentru reţeaua bibliotecilor de
colegiu, şcolare, publice (seminar în coordonare
cu secţiunea Biblioteci de Colegiu)
Martie
ei in crearea Blogului pentru
comunitatea Bibliotecilor Şcolare
Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la schimbările
societăţii informaţionale: pentru metodiştii
responsabili de bibliotecile şcolare din raioane .

Ianuarie

Secţiunea Biblioteci şcolare
în colaborare cu Centrul
metodic al bibliotecilor
şcolare – Biblioteca UPS
„I.Creangă”.

Rezultate

3.

Cursuri de formare profesională continuă pentru
bibliotecarii şcolari .

4.

Seminar: Bibliotecile promovează neteticheta şi
siguranţa pe Internet: către lansarea campaniei de
informare „Împreună să facem Internetul mai bun”

Februarie

5.

Cursuri de formare continuă: Managementul
inovaţional al instituţiilor infodocumentare

Februarie
Martie

6.

Cursuri de formare profesională continuă pentru
bibliotecarii şcolari (grupa alolingvă)

Martie

7.

Atelier Activitatea bibliografică în bibliotecile
universitare: diversitate, complexitate,
interactivitate

Martie

8.

Training: Dezvoltarea competenţelor de instruire:
identificarea capacităţilor de formator
Cursuri de însuşire a tehnologiilor
informaţionale pentru bibliotecarii şcolari

Martie

9.

10.

Cursuri pentru formatori din cadrul
bibliotecilor şcolare

Ianuarie

Martie

Martie

Secţiunea Biblioteci şcolare
în colaborare cu Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei
Secţiunea Biblioteci şcolare
în colaborare cu Comisia
Cultura informaţiei
Comisia Formare continuă
în colaborarea cu Centrului
de Formare Continuă al
USM
Comisia Formare continuă
şi Secţiunea Biblioteci
şcolare în colaborare cu
Centrului de Formare
Continuă al USM
Secţiunea Procese
Tehnologice de Bibliotecă
în colaborare cu
Secţiunea Biblioteci
Universitare
Comisia zonală Zonală
Nord
Secţiunea Biblioteci
şcolare şi Comisia Cultura
Informaţiei în colaborare cu
Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion
Creangă”
Secţiunea Biblioteci
şcolare şi Comisia Cultura
Informaţiei

11.

Workshop: Managementul unui proiect

Martie - aprilie

în colaborare cu BŞ ASEM
Comisia Zona Sud

12.

Training: Dezvoltarea competenţelor de
instruire: Abilitatea de a înţelege şi de a aplica
metode şi tehnici interactive
Cursuri de formare profesională continuă
pentru bibliotecarii din bibliotecile publice

Aprilie

Comisia Zona Nord

Aprilie

14.

Cursuri de formare profesională continuă
pentru bibliotecarii din bibliotecile publice

Aprilie

15.

Atelier: Metodologia elaborării unui proiect

Aprilie

Comisia Formare continuă
în colaborare cu Centrului
de Formare Continuă al
USM
Comisia Formare continuă
în colaborare cu Centrului
de Formare Continuă al
USM
Comisia Biblioteci publice

13.

Atelier: Cultura instituţională în bibliotecă
Comisia Management şi parteneriat
Atelier profesional: Evidenţa şi statistica
resurselor şi serviciilor electronice de bibliotecă

Mai

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale
in activitatea bibliotecii
Cursuri de formare profesională continuă pentru
bibliotecarii şcolari

Mai/Iunie

20.

Training Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor
electronice moderne

Iunie

21.

Training: Utilizarea tehnologiilor informaţionale

Iunie

16.
17.

18.
19.

Mai

Iunie

Comisia Management şi
parteneriat
Secţiunea Procese
Tehnologice de Bibliotecă
Comisia Biblioteci de
colegii şi şcoli profesionale
Comisia Formare continuă
şi Secţiunea Biblioteci
şcolare
în colaborare cu Centrului
de Formare Continuă al
USM
Secţiunea Biblioteci
Universitare
Comisia Biblioteci publice

(pentru începători din suburbiile Chişinăului)
22.

Atelier: Sinergia comunicării în cadrul echipei

Iunie

Comisia Management şi
parteneriat

23.

Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor
informaţionale: (pentru bibliotecarii din
învăţământul general şi vocaţional / tehnic)
Modul 1: Iniţiere în redactorul de texte Microsoft
Office Word

Iunie

Comisia Cultura
informaţiei

24.

Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la
schimbările societăţii informaţionale: pentru
metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare din
raioane

August

25.

Ciclu de ateliere: Formarea formatorilor în
Cultura informaţiei (pentru bibliotecarii şcolari)

August/Octombrie

Secţiunea Biblioteci
şcolare în colaborare cu
Centrul metodic al
bibliotecilor şcolare –
Biblioteca Ştiinţifică a UPS
„Ion Creangă”
Comisia Cultura
informaţiei

26.

Training: Pregătirea unei prezentări de succes

Septembrie

Comisia Management şi
parteneriat

27.

Training: Concepte ale bibliotecii moderne

Septembrie

Comisia Zonală Nord

28.

Atelier profesional: Asigurarea documentară a
procesului de dezvoltare a resurselor
infodocumentare din biblioteci

Septembrie

Secţiunea Procese
Tehnologice de Bibliotecă

29.

Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor
informaţionale (pentru bibliotecarii din
învăţământul general şi vocaţional / tehnic)
Modul 2: Crearea prezentărilor în PowerPoint

Octombrie

Comisia Cultura
informaţiei

30.

Cursuri de însuşire a tehnologiilor informaţionale
pentru bibliotecarii şcolari

Octombrie

31.

Cursuri pentru formatori din cadrul bibliotecilor
şcolare

Octombrie

32.

Training: Implementarea elementelor inovative în
bibliotecile publice

Octombrie

Secţiunea Biblioteci
şcolare şi Comisia Cultura
Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca
Naţională pentru Copii
„Ion Creangă”
Secţiunea Biblioteci
şcolare şi Comisia Cultura
Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca
Ştiinţifică ASEM
Comisia Biblioteci publice

33.

Training: Bibliotecarul – elementul cheie în
crearea bibliotecii moderne

Octombrie/Noiembrie

Comisia zonală Sud

34.

Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor
informaţionale (pentru bibliotecarii din
învăţământul general şi vocaţional / tehnic)
Modul 3: Internet pentru bibliotecari

Decembrie

Comisia Cultura
informaţiei

35.

Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la
schimbările societăţii informaţionale: pentru
metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare din
raioane.

Decembrie

36.

Cursuri de formare profesională continuă pentru
bibliotecarii şcolari

Decembrie

Secţiunea Biblioteci
şcolare în colaborare cu
Centrul metodic al
bibliotecilor şcolare –
Biblioteca UPS „Ion
Creangă”
Secţiunea Biblioteci
şcolare în colaborare cu
Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei

37.

Cursuri de însuşire a tehnologiilor informaţionale
pentru bibliotecarii şcolari

Decembrie

38.

Cursuri pentru formatori din cadrul bibliotecilor
şcolare

Decembrie

39.

Dezbatere profesională - Actualizarea Codului
Etic al Bibliotecarului

Mai

40.
Acţiuni de formare continuă pentru membrii
ABRM:

Septembrie
octombrie

Secţiunea Biblioteci
şcolare
şi Comisia Cultura
Informaţiei în colaborare cu
Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion
Creangă”
Secţiunea Biblioteci
şcolare
şi Comisia Cultura
Informaţiei în colaborare
cu Biblioteca Ştiinţifică
ASEM
Comisia Etică și
Deontologie
Comisia Etică și
Deontologie

- Managementul conflictelor
- Etica relaţiilor bibliotecarului cu utilizatorul
41.
Seminar ştiinţifico-practic cu genericul
,,Utilizarea scientonometriei în mediul academic”
Masă rotundă ,,Depozitul digital instituţional
(IR) - componentă esenţială în reformarea
sistemului de comunicare ştiinţifică”

42.

Atelierul Activitatea informaţional bibliografică a bibliotecilor universitare:
diversitate, complexitate și interactivitate

Aprilie
iunie

Comisia Biblioteci
Specializate ” în
colaborare cu Comisia
Politici, Advocacy,
Fundrising

Martie
Cimisia Biblioteci
Universitare în

Organizarea webinarului Bibliotecile
universitare: noi colaborări

43.

Trainingul Dezvoltarea şi eficientizarea
serviciilor electronice moderne (în baza
sondajului realizat);

Mai

Atelier profesional: "Ce înseamnă RDA? :
delimitare a noţiunii”

Pe parcursul anului

colaborare cu Secţiunea
Procese Tehnologice de
Bibliotecă, Biblioteca
Republicană Ştiinţifică
Agricolă a Universităţii
Agrare de Stat din
Moldova, DIB ULIM);

Comisia Catalogare Indexare

de persoane : reguli

Nr.
1.

2.

3.

4.

SPRIJINIREA PUBLICĂRII MATERIALELOR DE SPECIALITATE
Activitatea
Perioada de
Responsabil
implementare
Elaborarea recomandărilor metodice „Prezenţa
Biblioteci Școlare
Noiembrie
bibliotecii şcolare pe sites instituţiei” cu susţinerea
comisiilor „Informatizare şi tehnologii”
Octombrie
Biblioteci publice
serviciile noi în biblioteci
ea bibliotecarilor la publicarea
articolelor în presa de specialitate
Menţinerea revistei electronice a Secţiunii
Biblioteci Universitare „Bibliouniversitas”
Actualizare Blog secţiunea "Catalogare-Indexare"
– spaţiu de comunicare profesională
www.catalogareindexare.wordpress.com

Ianuarie-Decembrie

Biblioteci Universitare

Pe parcursul anului
Catalogare -Indexare

Rezultate

5.

Alcătuirea şi editarea materialelor promoţionale
ABRM, urmărind scopurile:
imaginii ABRM, atragerii noilor
membri ai ABRM (gen "Membru ABRM – câştig
profesional şi personal")

Pe parcursul anului

Comunicare

strategice ale ABRM pentru anul …", "ABRM în anul
…")
etc.)

6.

Elaborarea publicaţiei „Cultura informaţiei: Ghid
informativ-metodic pentru bibliotecarii şcolari”.

Mai

Cultura informației

Articole în publicaţii de specialitate, comunicări în
cadrul întrunirilor profesionale, postări pe website-ul
ABRM (informaţii, programe, rapoarte, tutoriale etc.).

7.

8.
9.

10.

Editarea în continuare a buletinului „InfoStand
biblioteconomic” (periodicitate bianuală) şi
dfiuzarea lui în comunitatea biblioteconomică
Editarea lucrării „Organizarea şi funcţionarea
bibliotecii ca sistem tehnologic”
Editarea în continuare a Buletinului Catalogare
Indexare (cu suportul bibliotecilor membrii cărora
constituie componenţa secţiunii
Editarea publicaţiilor bibliotecarilor din Zona Nord
în revista de specialitate a BMB „E. Coşeriu”
Biblio-info nr. 1(25) 2014
- Difuzarea revistei de specialitate a BMB „E.
Coşeriu” Biblio-info nr. 1 (23) 2014 în bibliotecile
publice din Zona Nord
- Difuzarea revistei de specialitate a BMB „E.
Coşeriu” Buletin biblioteconomic. Portofoliul
formatorului nr. 8, 2014 în bibliotecile publice din
Zona Nord

Ianuarie-Decembrie

Procese tehnologice de
bibliotecă

Ianuarie-Decembrie
Ianuarie-Decembrie

Procese tehnologice de
bibliotecă
Catalogare Indexare

Iunie - Decembrie

Zona Nord

Elaborarea şi difuzarea materialului promoţional
"Codul Deontologic al Bibliotecarului din RM

11.

Nr.
1.

Aprilie

Etică şi Deontologie

FORTIFiCAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL
Activitatea
Perioada de
Responsabil
implementare
Crearea de parteneriate locale și internaționale
IanuarieBiblioteci Universitare
(România, Franța, Rusia);
Decembrie

2.

Colectarea, analiza, evaluarea și diseminarea la
necesitate a datelor statistice privind activitatea
bibliotecilor din învățământul profesional tehnic

Ianuarie-Decembrie

Biblioteci de colegii

3.

Crearea şi actualizarea permanentă a baze de date
(portal) cuprinzând rezultatele celor mai relevante
cercetări și succese ale bibliotecilor universitare și
editarea unui document tipărit (ghid al bibliotecilor
universitare)

Februarie-Decembrie

Biblioteci Universitare

4.

Realizarea activităţilor de fundraising, lobby şi advocacy Ianuarie - decembrie
decidenţii

Politici, Advocacy și
Fundrising

lioteconomic
internaţionale

5.

Înregistrarea în baza de date a organizaţiilor
neguvernamentale

Martie

Management si parteneriate

6.

Recrutarea voluntarilor în organizarea unor
evenimente

Aprilie

Management si parteneriate

Rezultate

Nr.
1.

Activitatea
Formare profesională continuă

2.

Politici, advocacy şi fundrising

3.

Management şi parteneriat

4.

Comunicare

5.

Cultura informaţiei

6.

Consolidare teritorială şi leadership

7.

Catalogare şi indexare

8.

Procese tehnologice de bibliotecă

9.

Informatizare şi tehnologii informaţionale

10. Evaluare
11. Etică şi deontologie
12. Zona nord

13. Zona sud
14. Zona centru
15. Biblioteci publice

ORAR VIZITE TERITORIU
Perioada

Locație

Responsabil

16. Biblioteci universitare
17. Biblioteci specializate
18. Biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale
19. Biblioteci şcolare

