ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
str. Mirceşti, 42
or. Chişinău MD 2049
tel.: /3732/ 432592
E-mail: costin@uasm.md
Nr. 22 din 11.07.2011

Către Direcţiile Cultură raionale, orăşeneşti, municipale
Către Direcţiile Educaţie, Tineret şi Sport raionale, orăşeneşti, municipale
În atenţia directorilor bibliotecilor publice raionale, orăşeneşti, municipale
Stimaţi colegi,

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) consemnează în anul curent
20 de ani de la constituire.
Fondată la 14 noiembrie 1991 prin decizia Conferinţei de constituire şi întrunind în
prezent mai mult de 1500 de membri individuali şi colectivi (reprezentanţi ai bibliotecilor
naţionale, publice, din învăţământ, specializate, ai editurilor), ABRM susţine activ
strategiile pentru dezvoltarea potenţialului informaţional, social, cultural al bibliotecilor,
practicile de calitate, încurajează şi dezvoltă parteneriatul profesional, promovează
imaginea şi sensibilizează societatea, factorii de resort în vederea îmbunătăţirii statutului
social al bibliotecarului.
Evenimentul este marcat printr-un ciclu de activităţi ştiinţifico-biblioteconomice,
concursuri, elaborări şi lansări de publicaţii, sesiuni poster, invitându-vă să participaţi la
acestea, să promovaţi obiectivele şi priorităţile ABRM (a se vedea www.abrm.md)
În final, la 17-18 noiembrie 2011 vor fi ţinute lucrările pe secţiuni şi în plen ale
Conferinţei aniversare cu genericul: „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare
şi informaţie pentru toţi”, la care vor participa bibliotecari din republică, invitaţi de onoare,
colegi din străinătate.
Conferinţa aniversară îşi va desfăşura lucrările sub formă de şedinţe ale comisiilor,
secţiunilor, în cadrul atelierelor tematice, prezentări la stand, şedinţă în plen. Programele
detaliate ale şedinţelor vor fi amplasate pe site-ul ABRM.
Solicităm înregistrarea în prealabil la activităţile la care intenţionaţi să participaţi.
Această informaţie este necesară pentru buna organizare a lucrărilor Conferinţei. În acest
sens Vă rugăm să completaţi Fişa de înregistrare (pentru fiecare participant în parte),
aceasta fiind prezentată/trimisă persoanei de contact până la 5 noiembrie 2011. Neînregistrarea în termenii stabiliţi va duce la privarea de mapă a participantului şi de alte
suporturi informaţional-profesionale.
Pe parcursul Conferinţei va funcţiona o amplă expoziţie Publicaţii ale bibliotecilor din
Republica Moldova, ale ABRM (anii 2010-2011) cu prezentări şi lansări la standuri, fiind
organizate şi sesiuni poster. În acest sens Vă rugăm să transmiteţi publicaţiile Bibliotecii
Dvs. până la 5 noiembrie 2011 dnei Tatiana Coşeri, director adjunct al BMC „B.P.Hasdeu”

(informaţie contact: tcoseri@hasdeu.md
de prezentare a posterelor.

tel. 27 85 92), precum şi să cunoaşteţi cerinţele

Vă rugăm să daţi curs acestei invitaţii, informând asupra evenimentului instituţiile şi
bibliotecarii din teritoriu, din alte reţele.
Informaţii utile:
 portofoliul biblioteconomic al participantului include: publicaţii ale ABRM, materiale
promoţionale etc. (asigurat de ABRM)
 transport, cazare (responsabilitatea participanţilor)
 masa festivă: 150 lei per/persoană (sunt binevenite şi persoane însoţitoare: rude,
colegi-neparticipanţi la lucrările Conferinţei)
Pentru informaţii şi înregistrare contactaţi:



Vera Sobeţchi, secretar ABRM sobetchi@gmail.com tel. 43 25 92
Ludmila Corghenci lcorghenci@ulim.md tel. 21 24 18
Cu respect,
Ludmila Costin, preşedintă

