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În atenția comunității bibliotecare!
Consiliul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participați la
Conferința națională cu tema Biblioteci dinamice: confruntări, experiențe, succese. care va avea loc joi, 5
noiembrie, 2015 cu începere la ora 10:00 care se va desfășura la Institutul Muncii.
Ediția 2015 a conferinței este consacrată prezentării rezultatelor Proiectului Consolidarea
instituțională a asociației, implementat de către ABRM în parteneriat cu suportul Fundației IREX/Moldova și
a Programului Novateca și va oferi participanților posibilitatea cunoașterii experienței asociației prin prisma
valorificării și transformării potențialului organizatoric și funcțional orientat spre standarde organizaționale.
Subiectele abordate vor face referiri la pilotarea Manualului de politici și proceduri ale ABRM, lansarea
Strategiei Centrului Național de Dezvoltare Profesională pentru Bibliotecari, prezentarea paginii web a
ABRM și alte produse orientate spre dezvoltarea unei culturi interne axate pe eficiență, performanță și
excelență.
Ca element de noutate, în acest an, se vor desfășura lucrările în conferințe satelit, organizate de
secțiunile pe tipuri de biblioteci până la conferința finală și care vor aborda subiectele ce vor face referire la
modul în care răspund bibliotecile la nevoie de informare ale comunității, în continuă diversificare:
Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiuni; miercuri, 21 octombrie,
ora 10.00 (or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, Biblioteca Municipală
B.P.Hasdeu);
Bibliotecile școlare: comunicare, dezvoltare și transformare; marți, 27 octombrie, ora
10.00 (or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 80, Liceul Teoretic D. Aligheri);
Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare;
miercuri, 4 noiembrie 2015, ora 10.00 (or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 71, Biblioteca
Centrului de Excelență în Construcții)
Biblioteci universitare și specializate: partajare, colaborare și acces; miercuri, 4
noiembrie, 2015 (or. Chișinău, str. Alexe Mateevici, nr. 60, Biblioteca Centrală a Universității
de Stat din Moldova, Blocul central, Sala Senatului)
Așteptăm cu mult interes să contribuiți prin intervenția și prezența dumneavoastră la reușita acestui
important eveniment profesional și vă rugăm să confirmați participarea atât la conferințele satelit, cât și în
cadrul conferinței finale, accesând formularul - https://goo.gl/wgoNn1
Pentru informații despre conferințele satelit contactați:
Biblioteci publice/naționale: Elena Butucel, e-mail: butucel.hasdeu@gmail.com
Biblioteci universitare: Rodica Avasiloaie, e-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com
Biblioteci specializate: Elena Bordian, email: elenabordian68@gmail.com
Biblioteci de colegii: Tatiana Ambroci, e-mail: t_ambroci@yahoo.com
Biblioteci școlare: Liuba Arion, e-mail: arion_liuba@mail.ru
Va așteptăm cu drag!

Cu respect,
Mariana Harjevschi, preşedinte ABRM

