Denumirea secţiunii

ZONA CENTRU
- Consolidarea internă şi externă a asociaţiei;

Ariile de responsabilitate

- Comunicarea cu membrii structurilor asociaţiei;
- Promovarea externă a imaginii asociaţiei;
- Dezvoltarea parteneriatelor.

Integrare în structura
ABRM

Relaţii ierarhice: preşedinte ABRM, vicepreşedinte ABRM
Relaţii funcţionale: vicepreşedinte ABRM, preşedinţii comisiilor,
secţiuni, membrii
Esenţiale:
Planificarea anuală şi strategică a secţiunii regionale,
Zona Centru
Coordonarea şi cooperarea în vederea soluţionării
problemelor bibliotecilor din Zona Centru a Ţării.

Responsabilităţi

Stabilirea relaţiilor între bibliotecari din Zona Centru a
Republicii Moldova
Analiza, diseminarea şi promovarea experienţelor
avansate în domeniul biblioteconomic.
Evaluarea (elaborarea raportului anual al activităţii
secţiunii)
Adiţionale:
Organizarea activităţii de consultanţă şi instruire în
domeniul biblioteconomic din Zona Centru
Promovarea imaginii de bibliotecă a tuturor tipurilor de
biblioteci din Zona Centru
Participarea la şedinţele grupurilor de lucru ABRM

Preşedintele comisiei

Valentina Cotorobai, specialist, Direcţia Raională Cultură şi
Turism, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126, (0269) 23 0 76,
email: cotorobai63@gmail.com
Lidia Sitaru, director Biblioteca Publică Raională „A. Donici”
Orhei, or. Orhei, str. Eminescu, 4, (0235) 23 6 84,
lidia_sitaru@mail.ru

Membrii comisiei

Galina Musteaţă, director Biblioteca Publică Raională ŞtefanVodă, or. Ştefan-Vodă, str. 31 august, 2, tel. (0242) 23 0 25,
musteatsagalina@mail.ru
Ana Roşu, şef serviciu, Biblioteca Publică Raională Nisporeni,
or. Nisporeni, str. Livezilor, 1, 0264 22 3 48, nadejda03@mail.md

Amplificarea relaţiilor de
colaborare şi cooperare între
diverse reţele de biblioteci în
vederea conlucrării într-un
spaţiu informaţional unic
Susţinerea comunicărilor
cadrul
altor
secţiuni,
ateliere ale Conferinţei
Colaborarea cu diverse
reţele
de
biblioteci:
biblioteci
şcolare,
biblioteci
universitare,
biblioteci specializate.
Elaborarea şi difuzarea
materialelor promoţionale.

Noiembrie

Ianuarie-decembrie

Ianuarie-decembrie

Analiza, diseminarea
experienţei avansate în
domeniu

Activităţi preconizate
pentru 2013

Analiza şi specificarea
direcţiilor noi de deservire
a utilizatorilor în mediul
bibliotecilor – prezentare
material
în
cadrul
Conferinţei ABRM
Continuarea relaţiilor de
parteniriat cu Programul
Novateca

Noiembrie

Ianuarie-decembrie

Activităţi de instruire
Acordarea de
consultanţă, instruire la
cerere
Masa rotundă: „Revistele
internaţionale de
specialitate – astăzi şi
mîne”
Training: Norme şi
instrumente de lucru
privind activităţile
specifice bibliotecii
(pentru diverse categorii
de bibliotecari, interesaţi
de subiect)

Ianuarie - decembrie

Septembrie

Noiembrie

