Denumire comisie

POLITICI, ADVOCACY ŞI FUNDRISING

Ariile de
responsabilitate

Participare la elaborarea şi punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul biblioteconomic
Participare la crearea cadrului juridic al bibliotecilor
Activizarea comunităţii profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova
Creşterea influenţei bibliotecilor în dezvoltarea societăţii civile din RM
Încurajarea dezvoltării principiilor democratice în gestionarea bibliotecilor
Promovarea comunicării profesionale între bibliotecile din RM şi din străinătate
Realizarea activităţilor de fundraising, lobby şi advocacy şi demonstrarea credibilităţii ABRM
ca ONG
Identificarea donatorilor pentru proiectele ABRM

Integrare în structura
ABRM
Responsabilităţi

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor, secţiuni, membrii
Esenţiale:
 Responsabil pentru cumularea şi perfectarea propunerilor pentru politici, documente
legislative etc.
 Responsabil pentru identificarea donatorilor şi activităţi de fundraising
 Responsabil pentru elaborarea şi realizarea proiectelor
 Responsabil de organizarea campaniilor de lobby şi advocacy
 Coordonează relaţiile internaţionale ale ABRM
 Coordonează comunicarea profesională între ABRM şi organisme naţionale/
internaţionale
Adiţionale:
 Participă la planificarea strategică a ABRM
 Elaborează reglementările interne ale ABRM
 Participă la dezvoltarea parteneriatelor

Preşedinte comisie

Membrii comisiei

Activităţi preconizate
pentru 2014

CHERADI NATALIA, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM (or. Chişinău, str.
Bănulescu Bodoni nr. 59, tel.: 022 40 29 64, email: cheradi@lib.ase.md)
Dr.hab. HANGANU AURELIA, director, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei (or. Chişinău, str. Academiei nr. 5a, tel.: 022 72 74 01, email:
library@asm.md)
Dr. MARTIN EUGEN, Manager Marketing, I.S. „MoldData” (or. Chişinău, str. Armenească
nr. 37/1, tel.: 022 54 49 67, email: eugen.martin@molddata.md)
KIRIAKOV MARIANA, Absolventa Muskie 2006 alumna, Universitatea Clarion,
Pennsylvania, SUA (or. Chişinău, şos. Hânceşti 70, ap. 10, tel.: 079 40 32 41, email:
mkiriakov@yahoo.com)
RAILEAN ELENA, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică ASEM (or. Chişinău, str.
Bănulescu Bodoni nr. 59, tel.: 022 40 29 40, email: marketol@lib.ase.md)
SUSARENCO ALA, sef secţie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM (or. Chişinău, str. Bănulescu
Bodoni nr. 59, tel.: 022 40 29 68, email: alas95725@yahoo.com)
Monitorizarea şi implicarea ABRM în dezvoltarea politicilor
sectoriale din Republica Moldova – cultură, învăţământ, ştiinţă,
tehnologii etc.
 Formularea poziţiei ABRM privind problemele actuale din
sectorul socio-cultural
 Proiectul Legii cu privire la biblioteci
 Implicarea în diverse structuri de ordin decizional (comisii, Ianuarie - decembrie
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

Planificarea strategică a ABRM
 Analiza implementării Strategiei de dezvoltare a Asociaţiei Octombrie-noiembrie
Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) 2014-2018.
Primul an de implementare.
 Elaborarea propunerilor pentru planurile operaţionale
Organizarea diverselor campanii de promovare a bibliotecii şi
bibliotecarului
 Organizarea Zilei bibliotecarilor la nivel naţional
 Organizarea Săptămânii Accesului Deschis în Republica
Moldova
 Participarea la Târgul Inovaţiilor de bibliotecă

23 aprilie
20-26 octombrie
Decembrie

Revizuirea documentelor ABRM
 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 Mai - decembrie
privind modul de conferire a categoriilor de calificare a
personalului de bibliotecă; alte documente relevante)
Realizarea activităţilor de fundraising, lobby şi advocacy
 Iniţierea unor acţiuni şi demersuri de advocacy în relaţiile cu
decidenţii
Ianuarie - decembrie
 Revitalizarea Consiliului Naţional Biblioteconomic
 Elaborarea proiectelor şi căutarea finanţatorilor
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organisme naţionale /
internaţionale

Realizarea proiectelor ABRM, implicarea în coordonarea/promovarea
 Consorţiul REM (EIFL-IP, EIFL-FOSS, EIFL-OA)
 Proiectul „OA Connect+ în mediul academic al Republicii
Moldova”
 Proiectul BUILDING STRONG LIBRARY ASSOCIATION
(Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), Ianuarie - decembrie
implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia
Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu
suportul Programului Novateca

