Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp
(Ludmila Costin, preşedinte ABRM)
Onorată asistenţă, dragi colegi,
Vă adresez un cald salut colegial, cu sinceră şi profundă apreciere a faptului că domeniul pe
care îl reprezentăm este onorat astăzi printr-un eveniment aniversar de anvergură: 20 de ani de
activitate a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM.
Aniversarea a 20 de ani de existenţă a ABRM este nu doar un bun prilej de omagiere a
asociaţiei, dar şi un moment oportun de a reflecta asupra valorii reale pe care o au bibliotecile şi
bibliotecarii în societate.
Pe parcursul a două decenii de activitate, ABRM a reuşit să devină o structură profesională
reprezentativă a bibliotecarilor din întreaga republică şi o componentă distinctă în peisajul Erei
Informaţiei prin programele şi proiectele realizate, eforturile de susţinere a mediului profesional şi
implicaţiile active în protecţia şi evoluţia profesiei. În prezent, ABRM întruneşte mai mult de 1500
membri individuali şi 5 colectivi, aceştia reprezentând întreg sistemul naţional de instituţii
informaţional-bibliotecare: biblioteci publice, universitare, specializate, şcolare, de colegiu etc.
Năziunţa de consolidare a comunităţii profesionale a bibliotecarilor a fost realizată la
Conferinţa Bibliotecarilor din 14 noiembrie 1991, prin decizia căreia a fost constituită Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) la iniţiativa unor profesionişti de forţă din domeniul
biblioteconomiei, printre care: Alexe Rău, Ludmila Corghenci, Tatiana Costiuc, Vera Osoianu.
Ulterior, fondarea asociaţiei a fost oficializată la 10 iunie 1992 prin emiterea Hotărârii nr. 393 a
Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la înregistrarea Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova”.
Misiunea ABRM, fiind revizuită pe parcursul anilor, constă în a sprijini şi a promova statutul
social şi

profesional al Bibliotecarului şi Bibliotecii prin cooperarea eforturilor

comunităţii

profesionale cu cele ale factorillor de resort , implicarea în elaborarea şi funcţionarea eficientă a
cadrului legal adecvat, formarea profesioanlă continuă, susţinerea bunelor practici.
Pentru primul mandat în conducerea asociaţiei votul de încredere a fost acordat dnei Claudia
Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă”, care a dat tonul activităţii
asociaţiei, depunând eforturi enorme pentru crearea unei platforme solide pe care avea să se sprijine
activitatea asociaţiei. Incontestabile sunt şi meritele următorilor preşedinţi ai ABRM: Alexe Rău (între
anii 1996-2000), Lidia Kulikovski (între anii 2000-2004) şi Ludmila Costin (din 2004 – până în
prezent), domniile lor contribuind la consolidarea capacităţii organizaţionale a asociaţiei, la
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desfăşurarea unor activităţi profesionale de calitate, la soluţionarea unor probleme stringente ale
bibliotecilor şi bibliotecarilor, reuşind să influenţeze şi să modifice adeseori mersul evenimentelor.
Trecerea de la un mandat la altul se caracterizează prin alegerea noilor structuri de conducere ale
asociaţiei, stabilirea liniilor directorii, principalelor obiective de activitate ale asociaţiei. Membrii
Consiliului şi Biroului ABRM constituie capacitatea lucrativă de bază a asociaţiei. O bună parte dintre
ei au fost prezenţi în organele de conducere ale ABRM din perioada de constituire a ABRM şi până în
prezent, evidenţiindu-se prin implicaţii active în viaţa asociaţiei, cum ar fi: Claudia Balaban, Ludmila
Corghenci, Lidia Kulikovski etc. Pe parcursul anilor, structura de conducere a ABRM s-a completat cu
forţe noi, care s-au integrat efectiv în activitatea asociaţiei.
Iniţial, activitatea asociaţiei a fost organizată pe domenii prioritare de activitate, fiind instituite
6 comisii profesionale specializate: de ocrotire a patrimoniului de carte; relaţii interne şi externe;
dirijare, automatizare şi tehnologie; pregătirea şi perfecţionarea cadrelor; probleme juridice şi socialeconomice. Structura organizaţională a asociaţiei s-a concretizat în timp, în prezent activând 10
comisii specializate: Cadrul de reglementare. Protecţie socială; Formare profesională continuă. Etică şi
deontologie; Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising; Informatizare şi tehnologii informaţionale; Catalogare. Indexare; Cultura informaţională; Standardizarea activităţii de bibliotecă;
Management şi Marketing; Activitate editorială;
În scopul de a spori relevanţa comunicării profesionale şi soluţionarea problemelor specifice
unor tipuri concrete de biblioteci, în anul 2006 în cadrul asociaţiei au fost constituite 4 secţiuni pe
tipuri de biblioteci: Biblioteci publice, Biblioteci universitare şi specializate, Biblioteci de colegii şi
Biblioteci şcolare. Alături de comisiile de profil ABRM are ca structuri lucrative 3 secţiuni zonale:
zona Nord, zona Centru, zona Sud.
Extinderea dimensiunilor activităţii asociaţiei se exprimă prin organizarea şi funcţionarea a 46
filiale cu distribuţie naţională, care s-au impus prin activităţi profesionale diverse, contribuind la
promovarea ABRM şi la îmbunătăţirea imaginii bibliotecarului în societate. Printre cele mai active
filiale merită a fi menţionate Filiala ABRM din Bălţi (preşedinte – Elena Harconiţă) şi Filiala
Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” (preşedinte – Tatiana Coşeri).
Membrii ABRM s-au întrunit periodic în reuniuni profesionale naţionale, în cadrul cărora au fost
puse în discuţie problemele stringente ale bibliotecarilor şi bibliotecilor din ţară şi s-au promovat
direcţii noi de dezvoltare în domeniu. Reuniunile de amploare care au contribuit la amplificarea
rolului, locului bibliotecii şi a asociaţiei profesionale în societate au fost cele 4 Congrese ale
Bibliotecarilor din RM:
1995, 3 - 5 octombrie – Congresul al III-lea al Bibliotecarilor din RM „Bibliotecile din RM în
societatea contemporană” (Filarmonica Naţională)
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2000, 6-7 decembrie – Congresul IV al Bibliotecarilor din RM „Bibliotecile şi asociaţiile
profesionale ale bibliotecarilor în perspectiva secolului XXI ” (Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”)
2004, 25-26 noiembrie - Congresul V al Bibliotecarilor “Biblioteca în contextul edificării
Societăţii Informaţionale în RM. Misiune, Roluri, Contribuţii” (Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale”)
2008, 4-5 noiembrie - Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova, Chişinău
precum şi promovarea imaginii, statutului social şi profesional al Bibliotecarului. (Biblioteca Centrală
a Academiei de Ştiinţe „A. Lupan”)
Alte reuniuni profesionale importante în viaţa asociaţiei le reprezintă Conferinţele, organizate
iniţial o dată la doi ani, dar începând cu anul 2006, fiind organizate în fiecare an, ele capătă o nouă
dimensiune, permiţind monitorizarea permanentă a realizării deciziilor, introducerea operativă a
modificărilor dictate de impactul mediului social.
Istoria ABRM este cu mult mai amplă decât putem relata astăzi. A putut ea face faţă
provocărilor timpului în toate etapele sale de evoluţie? Cu ce argumente? Care au fost priorităţile, care
au fost mijloacele?
Ridicarea statutului social al bibliotecarului
De la constituire şi până în prezent ABRM a abordat probleme de importanţă vitală pentru
activitatea prodigioasă a bibliotecilor şi bibliotecarilor. Obiectivul de bază al ABRM rezidă în ridicarea
statutului social şi al prestigiului profesiei de bibliotecar, determinarea semnificaţiei sociale a
activităţii bibliotecilor şi apărarea drepturilor bibliotecarilor.
Pe parcursul întregii sale activităţi, ABRM a depus eforturi substanţiale de sensibilizare a
societăţii şi factorilor de decizie în vederea ameliorării imaginii şi statutului social al bibliotecarului şi
bibliotecii, creării condiţiilor adecvate de muncă pentru ca bibliotecarul să poată face faţă rolului său
complex în procesul de edificare a Societăţii Informaţiei. În acest sens, ABRM a întreprins diverse
demersuri, intervenţii, cereri, plângeri către toţi decidenţii (ministere de resort, Guvern, Preşedinţie,
Consiliul Rectorilor, Consiliul Director al Colegiilor, Sindicat, Comisia pentru Cultură a Parlamentului
etc.) în vederea soluţionării problemelor ce se impuneau imperios la moment, marea majoritate
referindu-se la: salarizare, finanţarea bibliotecilor, constiturea sau lichidarea bibliotecilor.
Ca rezultat al intervenţiilor ABRM, la 17 februarie 1995 a fost organizată o întâlnire a membrilor
biroului cu Preşedintele Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, la care s-au pus în discuţie
activitatea Sistemului Naţional de Biblioteci, finanţarea achiziţiei de carte şi periodice, întreţinerea
bibliotecilor, informatizarea SNB, salarizarea bibliotecarilor, cât şi susţinerea ABRM. În rezultatul
acestei discuţii şi a adresării biroului Asociaţiei către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Ministerul Finanţelor a fost obţinută conform reţelei tarifare unice de salarizare extinderea grilei de
remunerare a muncii bibliotecarilor de la 6 până la 16 (iniţial fiind 6-11). Iar în anul 2006 propunerile
ABRM referitoare la salarizarea bibliotecarilor au fost luate în consideraţie de către Parlamentul RM în
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procesul de adoptare a proiectului de lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar.
Tot în contextul salarizării bibliotecarilor, în colaborare cu Ministerul Învăţământului s-a atribuit
categorie superioară de salarizare bibliotecilor ASEM şi Universităţii din Bălţi. ABRM a întreprins
acţiuni repetate şi pentru stabilirea sporului la salariu pentru bibliotecari în dependenţă de vechimea în
muncă.
Biroul asociaţiei a intervenit prompt şi la scrisoarea Ministerului Finanţelor din 18.08.93, în care
se prevedea reducerea alocaţiilor anuale pentru instituţiile de cultură în mărime de 30 la sută, ca
urmare, fiind suspendată aplicarea acestei prevederi pentru unele biblioteci raionale.
E necesar de menţionat, că unele din solicitările ABRM s-au soldat doar cu o rezolvare parţială,
iar altele nu s-au soldat cu reuşite, cum ar fi demersurile de renovare a spaţiilor pentru biblioteci, de
îmbunătăţire considerabilă a completării colecţiilor de bibliotecă etc.
ABRM şi-a orientat activitatea, încă de la origini, spre studierea statutului social al
bibliotecarului, realizând mai multe studii în vederea ridicării nivelului acestuia în comunitate. În anul
2003 a fost realizată o

cercetare prin care s-a studiat statutul social al bibliotecarului în RM,

rezultatele căruia au fost utilizate în dialogul cu reprezentanţii factorilor decizionali în scopul redresării
situaţiei sociale a bibliotecarului. În perioada ianuarie – august 2009 s-a efectuat un studiu având ca
scop determinarea în opinia bibliotecarilor a motivelor nivelului scăzut al statutului social al acestora.
Pentru atragerea atenţiei societăţii asupra importanţei profesiei de bibliotecar şi vizând
amplificarea interesului pentru lectură, ABRM a lansat în anul 2010 acţiunea „Dăruieşte o carte”, în
cadrul căreia locuitorilor capitalei li se oferă în dar câte o carte.
În vederea consolidării statutului profesiei de bibliotecar în anul 2000 a fost aprobat „Codul etic
al bibliotecarilor din RM”, iar în anul 2004 pentru revitalizarea codului etic şi funcţionarea acestuia în
biblioteci au fost elaborate recomandări privind promovarea şi implementarea Codului în biblioteci.
Un eveniment important în istoria Asociaţiei reprezintă consemnarea pentru prima dată la 5
octombrie 2001 a Zilei Bibliotecarului. La iniţiativa ABRM, din anul 2010, conform deciziei oficiale a
conducerii ţării, Ziua Bibliotecarului este consemnată la 23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a
Dreptului de Autor, căpătând o semnificaţie nouă pentru comunitatea biblioteconomică din republică
în atragerea atenţiei asupra bibliotecii în societate.
În scopul amplificării imaginii şi poziţiei bibliotecarului în comunitatea profesională, identificării
şi valorificarii potenţialului creativ al bibliotecarilor, de la începuturi şi până în prezent ABRM
organizează în fiecare an două acţiuni de amploare - concursurile naţionale „Cel mai Bun Bibliotecar
al anului …” (preşedinte – Ludmila Corghenci) şi „Concursul pentru cele mai reuşite lucrări în
domeniul bibliologiei şi ştiinţei informări”(preşedinte – Elena Harconiţă). Cei mai buni profesionişti
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cu experienţe reprezentative şi cele mai originale lucrări în domeniu se bucură de binemeritate
aprecieri din partea asociaţiei.
Cadrul de reglementare
În toate perioadele de activitate, ABRM a participat la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte
normative, a altor reglementări ce ţin de domeniul de activitate a bibliotecilor. În anii 1993 - 1994
Biroul ABRM a participat la elaborarea Legii „Cu privire la biblioteci”, adresându-se cu o moţiune
către conducerea ţării de a urgenta aprobarea ei în Parlament. Legea în cauză a marcat un moment
important în reglementarea juridică a instituţiei bibliotecare în Republica Moldova. ABRM a participat
şi la operarea modificărilor ulterioare la lege, referitoare la prestarea serviciilor cu plată, asigurarea
bazei economice, la elaborarea în comun cu CBN a ultimului proiect al legii.
De asemenea, ABRM a luat atitudine imediată faţă de stipulările din Legea cu privire la
activitatea editorială în anii 2000, 2002, 2010, şi-a exprimat dezacordul total vis-a-vis de proiectul
Legii despre salarizare în 2001. ABRM a participat ca coautor şi la elaborarea Politicii Culturale a RM,
susţinând obiectivele acesteia referitoare la activitatea bibliotecilor. În anii 2008-2010 membrii
organelor de conducere ale ABRM au participat cu propuneri concrete la elaborarea Strategiei de
dezvoltare a Sistemului Naţional de biblioteci, proiectelor Codului Educaţiei, Regulamentului privind
modul de conferiure a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare.
În scopul armonizării cadrului de reglementare cu privire la dreptul de autor din perspectiva
accesului la informaţie ABRM s-a implicat activ în proiectul Advocacy pentru îmbunatăţirea Legii cu
privire la dreptul de autor si drepturi conexe. Pe parcursul zilelor de 3-4 decembrie 2009, asociaţia şi
Consortiul eIFL Direct Moldova au organizat o serie de activităţi menite să sensibilizeze şi să
influenteze ajustarea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe din Republica Moldova la
cerinţele bibliotecilor în mediul digital.
Cunoaşterea legislaţiei de către bibliotecari constituie o platformă eficientă şi sigură de
dezvoltare şi menţinere a bibliotecilor în societate, precum şi un suport în luarea deciziilor şi în
relaţiile cu factorii de resort. În acest context, a fost realizat studiul de caz “Impactul legislaţiei de
bibliotecă asupra instituţiilor bibliotecare în Republica Moldova”, care a relevat un nivel ridicat al
culturii legislative în mediul comunităţii bibliotecare, însă se cere o îmbunătăţire a cadrului de
reglementare conform cerinţelor şi specificului actual al bibliotecilor, precum şi o armonizare a lui cu
tendinţele internaţionale.
Formarea profesională a Bibliotecarilor a fost şi este o prioritate pentru ABRM..Existenţa
unui cadru legal benefic totuşi nu asigură bunul mers al procesului, factorii de resort nefiind implicaţi
în acesta. ABRM şi-a asumat multe responsabilităţi în acest sens. Fundamentul teoretico-metodologic
îl constituie Declaraţia IFLA priivnd formarea profesională continuă:. ABRM a acumulat bune
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experienţe la capitolele proiecte de succes: cum ar fi ŞBM, şcoli de vară, organizarea ciclurilor de
reuniuni profesionale pentru diverse categorii de tipuri de biblioteci, promovarea CERTIDOC, a
Ghidurilor ENTITLE (a conceptului „biblioteca care învaţă” etc. Ce avem azi de facut? În primul rând,
să ne apărăm învăţământul biblioteconomic organizat, şi în acest menţionez iniţiativele Catedrei
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţioanlă a USM, sprijinite de către ABRM pentru pregătirea
specialiştilor în cadrul ciclului licenţă, masterat şi doctorat. În al doilea rând, este important să
revigărom procesul de formare continuă prin intermediul unui centru naţional, şi la acest capitol
ABRM în colaborare cu Catedra BAS a USM pregăteşte suportul teoretico-educaţional pentru a fi
implementat în cadrul Centrului de Formare Continuă a USM.
Colaborare
Pentru o asociaţie profesională este importantă afilierea la structurile internaţionale,
comunicarea şi integrarea ei în spaţiul informaţional mondial. Graţie eforturilor organelor de
conducere ale asociaţiei, în anul 1993 ABRM devine membru cu drepturi depline, fapt constatat la
Conferinţa Generală IFLA din august 1993 de la Barcelona.
Pe parcursul anilor ABRM a continuat să-şi menţină poziţia de membru IFLA, onorandu-şi
obligaţia faţă de această organizaţie prin achitarea la timp a cotizaţiei de membru, având posibilitatea
de a cunoaşte noile tendinţe in domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării la nivel internaţional şi
de a participa la conferinţele IFLA. Totuşi, au fost momente în istoria ABRM, când aceasta nu a reuşit
să-şi onoreze obligaţiile, riscând să piardă statutul de membru IFLA. În anul 2001, excluderea ABRM
din IFLA a fost evitată graţie Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu care a achitat restanţele acumulate la
sfârşitul anilor 90. În rezultatul unor demersuri adresate IFLA, în anul 2007 ABRM a obţinut
reducerea cotizaţiei de membru de la 750 euro la 262 euro, ceea ce este foarte important pentru o
organizaţie non-guvernamentală. Afilierea la această importantă structură profesională internaţională a
permis ca un reprezentant din RM, şi anume vicepreşedintele ABRM Mariana Harjevschi, să facă parte
din Comitetul Drept de Autor şi Probleme Juridice din cadrul IFLA.
În anul 2011 ABRM devine membru al Biroului European al Asociaţiilor de Bibliotecari şi
Specialişti în Informare Documentară (EBLIDA).
Participarea ABRM în activitatea internaţională a bibliotecarilor s-a realizat şi prin prezenţa
membrilor ei la conferinţele IFLA, ALA, la întâlnirile asociaţiilor de bibliotecari din Europa, la
reuniunile asociaţiilor bibliotecarilor din România, Rusia, Turcia, SUA, Polonia, Franţa, Slovenia,
Bublgaria, Ungaria, la conferinţele internaţionale organizate în Crimeea.
ABRM întreţine pe parcursul anilor relaţii de colaborare şi cooperare şi la nivel naţional cu
diverse structuri asociative: „Fundaţia Cărţii”, Uniunea Scriitorilor, Uniunea artiştilor plastici, Uniunea
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Editorilor şi cu autorităţi, cum ar fi: Ministerul Culturii, Ministerul Învăţământului, Catedra de
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM.
Un aspect important de colaborare al ABRM constituie intervenţiile privind unirea eforturilor
pentru crearea şi dezvoltarea parteneriatelor, pentru obţinerea şi realizarea proiectelor. Exemple de
parteneriat strategic la nivel naţional: Programul „Memoria Moldovei” şi SIBIMOL, consorţiul
TINLIB şi eIFL Direct Moldova.
ABRM a formulat strategii pentru extinderea accesului la informaţie cetăţenilor în folosul
dezvoltării sociale. Începând cu 10 mai 2001, pe lângă ABRM activează Consorţiul eIFL Direct
Moldova (din anul curent redenumit Consorţiul REM - Resurse Electronice pentru Moldova), a cărui
preşedinte este dna dr. Silvia Ghinculov. Consorţiul s-a format din 17 biblioteci naţionale, academice,
specializate, universitare, publice etc. şi are ca scop asigurarea accesului la o gamă largă de reviste
electronice din întreaga lume. Prin intermediul EBSCO Publishing Bibliotecile primesc acces la 11
baze de date (18200 reviste full text, peste 2500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba engleză).
Susţinătorul principal al proiectelor ABRM a fost Fundatia SOROS Moldova, care fiind
determinată de situaţia economică precară a instituţiilor bibliotecare şi importanţa accesului la
informaţie, a susţinut bibliotecile din RM în cadrul programului „Biblioteci”, care a cuprins 3 module:
achiziţie de carte şi abonare la publicaţiile periodice, dezvoltarea profesională a specialiştilor din
biblioteci, informatizarea bibliotecilor.
Conlucrarea ABRM cu Fundaţia SOROS şi-a găsit exprimare în diverse proiecte, programe,
orientate spre extinderea accesului la informaţie şi diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru
comunitate, cum ar fi serviciile pentru copii şi tineret, susţinerea informaţională a businessului mic şi
mijlociu prin deschiderea la începutul anilor 2000 a centrelor de informaţie economică la Chişinău,
Bălţi, Cahul, centrului informaţional agrar la Ungheni, centrului regional informaţional şi documentar
„Pro Nord” la Briceni.
Fundaţia SOROS a sprijinit efortul ABRM în revitalizarea bibliotecilor din spaţiul rural. Doar
între anii 2000 -2004 au fost susţinute 133 de proiecte de dezvoltare a colecţiilor, 66 – de diversificare
a serviciilor de acces la informaţie.
Cunoaştem cu toţii aportul substanţial al Fundaţiei SOROS în susţinerea instruirii continue a
bibliotecarilor. Sunt necesar de remarcat proiectele „Centrul de Instruire Continuă a Bibliotecarilor
„Şcoala de Biblioteconomie din Moldova” (SBM), Şcoala Formatorilor în biblioteconomie, Şcolile de
Vară, proiectul de şcolarizare a bibliotecarilor în utilizarea calculatorului etc.
Alături de Fundaţia SOROS, ABRM a colaborat fructuos şi cu Agenţia Suedeză de Dezvoltare
şi Cooperare Internaţională în realizarea proiectului Advocacy, cu Centrul de Resurse Informationale
al Ambasadei SUA la Chişinău în organizarea videoconferinţelor, PNUD Moldova, Consiliul Europei,
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Alianţa Franceză, Banca Mondială în Moldova. Cu suportul financiar al acestor organizaţii au fost
editate monografii, manuale, culegeri de standarde şi alte publicaţii pentru profesionalizarea
bibliotecarilor, colecţiile bibliotecilor s-au completat cu literatură de referinţă, publicaţii ştiinţifice şi
beletristică. Pe această cale dorim să aducem sincere mulţumiri tuturor organizaţiilor care au susţinut
activităţiile dn cadrul ABRM.
Complexitatea relaţiilor de colaborare ale ABRM se caracterizează prin includerea ABRM în
circuitele şi parteneriatele internaţionale.
Aici putem menţiona binecunoscutele proiecte europene PULMAN, PULMAN-XT,
C@LIMERA. În cadrul acestor proiecte membrii ABRM au participat la şedinţele de lucru la Helsinki
şi Ankara şi la activităţi de instruire la Ljubljana şi Helsinki.
În anul 2002 ABRM a aderat la Campania mondială de promovare a bibliotecii şi profesiei de
bibliotecar @your library, care s-a produs la Conferinţa IFLA de la Glasgow, Scoţia.
Activitate editorială
O direcţie importantă a ABRM o constituie activitatea editorială, care s-a concretizat de-a
lungul timpului în numeroase publicaţii, de care au beneficiat membrii asociaţiei. Documentul de care
se conduce ABRM în această activitate este „Politica editorială a ABRM” , elaborată de către dna dr.
conf. univ. Lidia Kulikovski.
Din anul 2005 asociaţia editează cu o periodicitate semestrială Buletinul ABRM, care a devenit
un instrument eficient de comunicare, informare şi promovare a ABRM. Buletinul este adresat tuturor
tipurilor de biblioteci şi este difuzat, atît în format tipărit, cît şi în format electronic pe site-ul asociaţiei
pentru a-i spori accesibilitatea şi disponibilitatea. Au apărut 13 fascicole de la fondarea revistei şi până
în prezent.
ABRM a susţinut mai mulţi ani la rând, în colaborare cu Biblioteca Naţională a RM, editarea
Magazinului bibliologic şi a Gazetei Bibliotecarului.
Activitatea editorială se desfăşoară şi la nivelul filialelor şi comisiilor ABRM. Filiala
municipală “B.P.Hasdeu” a asociaţiei susţine din anul 2006 ziarul BiblioCity în format electronic;
comisia “Standardizarea activităţii de bibliotecă” editează din anul 2010 buletinul “InfoStand
biblioteconomic”; comisia “Catalogare şi indexare” a iniţiat anul curent editarea unui buletin
informativ al comisiei. Recent a fost lansată şi revista “BiblioUniversitas” a secţiunii ABRM
“Biblioteci universitare”.
Activitatea editorială a asociaţiei se materializează şi în publicarea diverselor lucrări în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
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În scopul asigurării clasificatorilor cu instrumente de lucru, în 1992-1993 au fost elaborate şi
editate în colaborare cu Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă” „ Tabelele CZU pentru
bibliotecile mici” în limbile română şi rusă.
Sub egida ABRM au aparut lucrări de amploare, cum ar fi: “Accesul persoanelor dezavantajate
la potenţialul bibliotecilor” autoare dr., conf.univLidia Kulikovski, în 2006, “Libertate intelectuală şi
accesul la informaţie” de Irina Digodi; “Managementul informaţional in instituţiile infodocumentare”
autoare dr. Silvia Ghinculov, “Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice universitare
şi specializate din RM”, întocmită de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi,
“Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul intregii vieţi” în anul 2010,
traducere de Maria Vatamanu şi Natalia Cheradi, redactare ştiinţifică de Nelly Ţurcan, „eIFL – IP
Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile în anul 2009, ediţiie îngrijită de
Mariana Harjevschi, „Biblioteca publică: Linii directoare IFLA / UNESCO pentru dezvoltare în 2007,
traducere de Irina Digodi şi Vladimir Dunduc, redactare ştiinţifică de Eugenia Bejan.
Sub egida ABRM au fost editate şi “Regulile de alcătuire a referinţelor bibliografice”,
culegerea “Standarde naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare”, cursul
“Bazele culturii informaţionale” şi lucrarea “Bibliotecile şcolare din RM”, publicaţii realizate în baza
proiectelor de granturi mici susţinute de Centru de resurse pentru absolvenţi, Ambasada SUA în
Moldova elaborate de către Elena Harconiţă şi Mariana Harjevschi.
La începutul anilor 2000, la iniţiativa asociaţiei cu sprijinul Fundaţiei Soros au fost reeditate şi
distribuite gratuit bilbiotecilor din ţară diverse lucrări de specialitate, ca exemplu am putea numi:
manualul „Ghid de biblioteconomie” de Brigitte Richter într-un tiraj de 3 000 exemplare, au fost
procurate de la bibliotecile din România: „Dicţionarul de termeni de informatică” de Doina Banciu,
„Management pentru biblioteci şi centre de informare”, Tabele CZU în 2 volume şi alte lucrări.
În susţinerea informaţională a bibliotecarilor din ţară ABRM a realizat traducerea în limba
română şi promovarea documentelor adoptate la conferinţele şi congresele IFLA şi a Liniilor
directoare PULMAN.
Prezenţa în mediul electronic este un aspect esenţial al promovării asociaţiei. O realizare
importantă a constituit-o lansarea în anul 2006 a site-ului ABRM, care serveşte ca spaţiu informaţional
biblioteconomic şi ţine la curent bibliotecarii cu noutăţile, evenimentele din activitatea asociaţiei,
evoluţiile din teoria şi practica biblioteconomică şi permite o comunicare eficientă între membrii
comunităţii profesionale. Evident, e necesar de a amplifica posibilităţile paginii WEB, a utiliza şi alte
forme de prezenţe în spaţiul virtual pentru a reliefa activităţile ABRM, a amplifica participarea tuturor
membrilor în activitatea ABRM şi a asigura o transparenţă eficientă.
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Dragi colegi, vorba dnei Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina
de Nord, SUA: “O asociaţie este puternică atât cât are membri. Dar, totodată, ea trebuie să-i facă
puternici”. Dvs., membrii ABRM, sunteţi inima Asociaţiei. Eficienţa activităţii liderilor, echipei
Biroului ABRM este în proporţie directă cu implicarea, deschiderea, interesul Dvs. În acest sens, este
important de a augmenta comunicarea profesională, a căuta împreună căi de soluţionare a problemelor
ce ţin de rolul şi locul Bibliotecarului şi Bibliotecii în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii. Suntem
deschişi colaborării, şi vă rog să reţineţi că în ABRM fiecare are cuvânt. Apreciind vocea profesională
a fiecărui membru, este important să ne manifestăm ca un cor profesional (este doar o comparaţie!).
Privind prin prisma retrospectivă a activităţii asociaţiei şirul activităţilor, reuşitelor, succeselor
ABRM poate fi continuat, deoarece în asociaţie s-a lucrat intens în toate perioadele, stabilindu-se o
stare de spirit benefică realizării obiectivelor propuse. Determinantul esenţial în acest context a fost,
fără îndoială, cel uman. Nu e destul timp pentru a trece în revistă toate realizările comisiilor şi
secţiunilor ABRM, care au reuşit să se remarce din plin prin implicaţiile, eforturile şi contribuţiile
aduse la dezvoltarea asociaţiei. În acest context, aducem mulţumiri tuturor celor, ce au activat şi
activează în cadrul ABRM: preşedinţilor şi vicepreşedinţilor asociaţiei, membrilor Biroului şi
Consiliului, preşedinţilor şi membrilor comisiilor, secţiunilor, filialelor ABRM şi tuturor celor care au
contribuit şi contribuie la dezvoltarea şi prosperarea asociaţiei noastre.
Îmi exprim speranţa că, în continuare ABRM va realiza şi mai multe, şi mai bune activităţi
pentru binele bibliotecarilor, pentru îmbunătăţirea imaginii bibliotecii în societate.
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