Denumire comisie

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

de - Organizarea formării continue a personalului de bibliotecă;
- Promovarea formării continue;
- Încurajarea comunităţii bibliotecare pentru formarea continuă;
- Organizarea şi desfăşurarea discuţiilor, conferinţelor, simpozioanelor,
seminarelor, meselor rotunde şi altor evenimente axate pe dezbaterea
problemelor actuale de formare continuă a personalului de bibliotecă;
- Elaborarea şi pregătirea pentru editare a diferitor lucrări privind formarea
continuă a personalului de bibliotecă şi politica de personal în domeniu;
- Susţinerea şi participarea în proiectele educaţionale privind formarea şi
perfecţionarea personalului de bibliotecă;
- Participarea la dezvoltarea parteneriatelor în domeniul formării continue.
Integrare
în Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni, membrii
structura ABRM
Esenţiale:
Responsabilităţi
Responsabil pentru organizarea formării continue a bibliotecarilor;
Responsabil pentru aprobarea curriculum-urilor pentru diverse programe
de instruire;
Responsabil pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind modul
de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare;
Coordonează planificarea activităţilor de instruire;
Responsabil de identificarea centrelor teritoriale de formare continuă;
Pregătirea pentru site-ul ABRM a tutorialelor;
Organizarea concursului naţional „Cel mai bun bibliotecar”;
Participare la elaborarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind
modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare.
Adiţionale:
Participă la şedinţa grupurilor de lucru ABRM;
Participă la dezvoltarea parteneriatelor în domeniul formării continue;
Promovarea activităţii bibliotecilor şi a ABRM.
Ariile
responsabilitate

Preşedinte comisie

Membrii comisiei

Nelly Ţurcan, dr., conf. universitar, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă
Informaţională, USM, or. Chişinău, str. A. Mateevici, nr. 60 tel.: (022) 57 75 46
email: tsurcannelly@gmail.com
Lidia Kulikovski, dr., conf. universitar, Director general, Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu” or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.148 tel.: (022) 22 33
60 email: kulikovski.hasdeu@gmail.com
Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM or. Chişinău, str. Vlaicu
Parcalab,nr. 52 tel.: (022) 21 24 18 email: lcorghenci@ulim.md
VERA OSOIANU, DIRECTOR ADJUNCT, BNRM OR. CHIŞINĂU, STR. 31 AUGUST
1989, NR. 78 A TEL.: (022) 24 04 43 EMAIL: VERA_OSOIANU@YAHOO.COM
Eugenia Bejan, prim director adjunct, Biblioteca Naţională pentru Copii
„Ion Creangă” or. Chişinău, str. Şciusev, nr. 65 tel.: (022) 22 95 56
email: bejemd@bncreanga.md
Olesea Coblean, lector, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională,
USM or. Chişinău, str. A. Mateevici, nr. 60 tel.: (022) 57 75 46
email: coblean.olesea@gmail.com

Activităţi preconizate
pentru 2014

Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la schimbările societăţii
informaţionale: pentru metodiştii responsabili de bibliotecile
şcolare din raioane .
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Centrul metodic al
bibliotecilor şcolare – Biblioteca UPS „Ion Creangă”.

Ianuarie

Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecarii
şcolari .
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei

Ianuarie

Seminar: Bibliotecile promovează neteticheta şi siguranţa pe
Internet: către lansarea campaniei de informare „Împreună să
facem Internetul mai bun”
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Comisia Cultura
informaţiei

Cursuri de formare continuă: Managementul inovaţional al
instituţiilor infodocumentare
Comisia Formare continuă în colaborarea cu
Centrului de Formare Continuă al USM

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

Liceul Teoretic „A.
Puşkin”

Institutului
Ştiinţe
Educaţiei

de
ale

04.02.2014
DGETS

21.02.2014
–
1.03.2014
Centrul de excelenţă

Martie
USM

Comisia Formare continuă şi Secţiunea Biblioteci şcolare în
colaborare cu Centrului de Formare Continuă al USM
Martie
Atelier Activitatea bibliografică în bibliotecile universitare:
diversitate, complexitate, interactivitate
Secţiunea Procese Tehnologice de Bibliotecă în colaborare cu
Secţiunea Biblioteci Universitare

Biblioteca
Republicană
Ştiinţifică Agricolă
a Universităţii
Agrare de Stat din
Moldova

Training: Dezvoltarea competenţelor de instruire: identificarea
capacităţilor de formator

Martie
Biblioteca
Municipală
„E.
Coşeriu” Bălţi

Comisia zonală Zonală Nord
Cursuri de formare continuă: Managementul inovaţional al Martie
instituţiilor infodocumentare
Comisia Formare continuă în colaborare cu Centrului de Formare Biblioteca
Municipală
„E.
Continuă al USM
Coşeriu” Bălţi
Cursuri de însuşire a tehnologiilor informaţionale pentru bibliotecarii
Martie
şcolari
Secţiunea Biblioteci şcolare şi Comisia Cultura Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Cursuri pentru formatori din cadrul bibliotecilor şcolare
Martie
Secţiunea Biblioteci şcolare şi Comisia Cultura Informaţiei
în colaborare cu BŞ ASEM
Workshop: Managementul unui proiect
Comisia Zona Sud

Martie - aprilie
Cahul, Comrat

Training: Dezvoltarea competenţelor de instruire: Abilitatea de a
înţelege şi de a aplica metode şi tehnici interactive
Comisia zonală Zonală Nord

Aprilie
Biblioteca Municipală
„E. Coşeriu” Bălţi

Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice
Comisia Formare continuă în colaborare cu Centrului de Formare
Continuă al USM

Aprilie
Edineţi

Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice
Comisia Formare continuă în colaborare cu Centrului de Formare
Continuă al USM

Aprilie
Cimişlia

Atelier: Metodologia elaborării unui proiect
Comisia Biblioteci publice

Aprilie
Centrul de excelenţă

Atelier: Cultura instituţională în bibliotecă
Comisia Management şi parteneriat

Mai
Centrul de excelenţă

Atelier profesional: Evidenţa şi statistica resurselor şi serviciilor
electronice de bibliotecă
Secţiunea Procese Tehnologice de Bibliotecă

Mai

Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale in activitatea
bibliotecii
Comisia Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale

Biblioteca
Ştiinţifică
Medicală a
USMF „N.
Testemiţanu”
Mai - iunie
Şcoala profesionala
nr.9, Chişinău, str. I.
Pelivan,30

Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecarii
şcolari
Comisia Formare continuă şi Secţiunea Biblioteci şcolare
în colaborare cu Centrului de Formare Continuă al USM

Iunie
Străşeni

Training Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor electronice moderne
Secţiunea Biblioteci Universitare

Iunie
Chişinău

Training: Utilizarea tehnologiilor informaţionale (pentru începători
din suburbiile Chişinăului)
Comisia Biblioteci publice

Iunie

Atelier: Sinergia comunicării în cadrul echipei
Comisia Management şi parteneriat
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
Comisia Cultura informaţiei

Centrul de
excelenţă
Iunie
Centrul de excelenţă
Iunie
Centrul de excelenţă

Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la schimbările societăţii
informaţionale: pentru metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare
din raioane
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Centrul metodic al
bibliotecilor şcolare – Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă”

August

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

August-Octombrie
Centrul de excelenţă

Training: Pregătirea unei prezentări de succes
Comisia Management şi parteneriat
Training: Concepte ale bibliotecii moderne
Comisia Zonală Nord

Liceul
Teoretic
„A.
Puşkin”

Septembrie
Centrul de
excelenţă
Septembrie
Biblioteca Municipală
„E. Coşeriu” Bălţi

Atelier profesional: Asigurarea documentară a procesului de Septembrie
dezvoltare a resurselor infodocumentare din biblioteci
Biblioteca
Secţiunea Procese Tehnologice de Bibliotecă
Universităţii
Pedagogice de Stat
„Ion Creangă”
Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale Octombrie
(pentru bibliotecarii din învăţământul general şi vocaţional / tehnic)
Centrul de excelenţă
Modul 2: Crearea prezentărilor în PowerPoint
Comisia Cultura informaţiei

Cursuri de însuşire a tehnologiilor informaţionale pentru bibliotecarii Octombrie
şcolari
Secţiunea Biblioteci şcolare şi Comisia Cultura Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Cursuri pentru formatori din cadrul bibliotecilor şcolare
Secţiunea Biblioteci şcolare şi Comisia Cultura Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM

Octombrie

Training: Implementarea elementelor inovative în bibliotecile publice
Comisia Biblioteci publice

Octombrie
Centrul de excelenţă

Training: Bibliotecarul – elementul cheie în crearea bibliotecii Octombrie-noiembrie
moderne
Cahul, Vulcăneşti
Comisia zonală Zona Sud
Cursuri de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale Decembrie
(pentru bibliotecarii din învăţământul general şi vocaţional / tehnic)
Centrul de excelenţă
Modul 3: Internet pentru bibliotecari
Comisia Cultura informaţiei
Atelier: Bibliotecile şcolare: aliniere la schimbările societăţii Decembrie
informaţionale: pentru metodiştii responsabili de bibliotecile şcolare Liceul Teoretic „A.
din raioane.
Puşkin”
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Centrul metodic al
bibliotecilor şcolare – Biblioteca UPS „Ion Creangă”
Cursuri de formare profesională continuă pentru bibliotecarii
şcolari
Secţiunea Biblioteci şcolare în colaborare cu Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei

Decembrie
Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei

Cursuri de însuşire a tehnologiilor informaţionale pentru bibliotecarii
Decembrie
şcolari
Secţiunea
Biblioteci şcolare
şi Comisia
Cultura Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca Naţională pentru Copii
„Ion Creangă”
Cursuri pentru formatori din cadrul bibliotecilor şcolare
Decembrie
Secţiunea Biblioteci şcolare
şi Comisia
Cultura Informaţiei
în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM

