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INVITAŢIE
Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova (ABRM) invită bibliotecarii din toate tipurile de biblioteci să
devină parte activă a asociaţiei.
În prezent ABRM întruneşte peste 1500 de membri individuali şi colectivi, aceştia reprezentând întreg
sistemul naţional de instituţii info-documentare: biblioteci naţionale, specializate, publice, universitare, din
licee, şcoli, colegii etc. Fiind o organizaţie non-guvernamentală, care depune eforturi pentru susţinerea
statutului profesional şi social al bibliotecarului, promovarea şi încurajarea persoanelor îşi propune să se
preocupe mai insistent de consolidarea relaţiilor profesionale în cadrul comunităţii profesionale.
Pe parcursul anilor sub egida ABRM au fost realizate diverse activităţi, cele mai reprezentative fiind:
promovarea şi implementarea parteneriatului profesional prin intermediul consorţiului EIFL-direct Moldova);
constituirea Şcolii de Biblioteconomie din Moldova – centru de instruire continua a bibliotecarilor, cu sprijinul
financiar al Fundaţiei Soros – Moldova); asigurarea accesului la informaţia profesională, editarea publicaţiilor
de specialitate „Revista ABRM”, Info ABRM; analize, cercetări, implicaţii in elaborări de documente de
reglementare si normative privind salarizarea bibliotecarilor, suplimente la salarii, personalul de bibliotecă,
strategii de dezvoltare etc.; organizarea conferinţelor cu impact profesional şi social (adoptare şi promovare
declaraţii, rezoluţii, alte documente de importanţă strategică); organizarea anuală a concursurilor naţionale
„Cel mai bun bibliotecar al anului” şi „Cea mai reuşită lucrare în bibliologie, informare şi documentare”;
elaborarea şi asigurarea comunităţii profesionale cu suport didactic, informaţional şi consultativ (în format
tradiţional şi electronic: manuale, informaţii); colaborări internaţionale (colaborări cu asociaţiile profesionale
din România, Fed. Rusă, Ucraina; participări la reuniuni profesionale internaţionale; participare în
consorţiumului EIFL, în cadrul proiectului european PULMAN etc.). Recent ABRM a fost inclusă în reţeaua
de proiecte IFLA – Building Strong Library Associations (Consolidarea puternică a asociaţiilor de
bibliotecari).
Biroul şi Consiliul de Administrare ale ABRM mizează în continuare să promoveze un mediu
democratic, bazat pe deschidere şi comunicare, pe consens şi diversitate, pe tradiţii şi schimbare. Asociaţia
este porta voce a tuturor bibliotecilor, şi doreşte să fie un forum naţional de influenţare a factorilor de decizie,
un instrument ce veghează interesele bibliotecilor şi bibliotecarilor, un forum de integrare în comunitatea
globală bibliotecară.
Vă îndemn să faceţi parte activ din ea, doar aşa vom fi mai puternici!
Pentru detalii privind aderarea la ABRM – contactaţi 022275393 (secret. ABRM - Svetlana Andriţchi) sau
024223025 (Galina Musteaţă, preş. Comisiei Consolidare teritorială şi leadership) sau 022 27 85 92 (Tatiana
Coşeri, preş. Comisiei Management şi parteneriate).
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