OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 4, ANUL 2019 (octombrie - decembrie)
Notă:
 C(S)FPC BNRM – Centrul (Secția) de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul
Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; informație contact: tel. 0 22 24 00 70, e-mail: lcorghenci@bnrm.md
 CEF BNC „Ion Creangă” - Centrul de Excelență și Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; informație contact:
0 22 99 61 59, e-mail: : cef@bncreanga.md; centrulcreanga@gmail.com Facebook: Centrul de Excelență și Formare al BNC „Ion
Creanga”
 CNEPB BM „B.P. Hasdeu”, ABRM - Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale
„B.P. Hasdeu”, Chișinău, și Asociației Bibliotecarilor din Republic Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76, 0 22 21 05 74;
e-mail: centrulnationalexcelenta@gmail.com; formular pentru înregistrare
http://www.123formbuilder.com/form2373065/My-Form
Nr
d/r

1.

Tema, subiectul și
genul (curs, atelier,
sesiune, masă
rotundă etc.)
activității
Democrația se
învață: de la
local la național
Sesiune
informativă

Descrierea succintă a conținutului

Perioada, nr.
ore academice

OCTOMBRIE 2019
Familiarizarea personalului de bibliotecă cu
2
formele și metodele de informare a utilizatorilor
octombrie
referitor la procesul electoral. Cunoașterea
2019,
modalităților de implicare a comunității în procesul
4 ore acad.
decizional, importanța votului și cunoașterea
Început: ora
drepturilor electorale
10.30

Grup-țintă

Instituția de
formare/ Formator

Personalul din
bibliotecile sistemului
național

C(S)FPC BNRM
Diana Silivestru,
formator certificat
în educație civică
bibliotecar –
coord. în cadrul
proiectului
“Consolidarea
democrației în Rep.
Moldova prin alegeri
incluzive și
transparente”

2.
English between us
Curs

Formabilii vor însuși noțiuni de bază privind
studierea limbii engleze (gramatică și vocabular).
Vor fi instruiți cum pot depăși bariera psihologică
care îi împiedică să se exprime în engleză.
Formarea capacităților de a întreține mici dialoguri
în engleză

4,11,18,25
octombrie
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB
Elena Taragan

Forumul
Formatorilor

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
invită formatorii naționali să participe la Forumul
Formatorilor, ediția 2019, cu genericul „Metode și
abordări inovative de instruire”. Agenda evenimentului
include lansarea proiectului Ora să ȘTIM Moldova

8-9
octombrie
2019

Formatori din țară

CNEPB BM
„B.P. Hasdeu”,
ABRM

Bibliotecari din
rețeaua Telenești și
arondate

CREPBT
Elena Pospih

Personalul din
bibliotecile publice
teritoriale și școlare

CREP Căușeni
Svetlana Gargalîc
Mihaela Potînga

Personal de
specialitate din
rețeaua Telenești și
arondate a câte 5
biblioteci

CREPBT
Natalia Lascov

3.

4.

5.

6.

7.

Elaborarea
portofoliului
Dezvoltarea competențelor de elaborare și
8 octombrie
Serviciului Modern arhivare a materialelor și documentelor Serviciilor
2019,
de bibliotecă
Moderne de Bibliotecă
6 ore acad.
Atelier
Participanții vor obține abilități de lucru cu
Deprinderi
documente în programul Word (orientarea paginii,
eficiente de WORD elaborarea diagramelor). Inserarea comentariilor și 9 octombrie
2019
Atelier
a referințelor bibliografice. Etica și estetica
lucrărilor în WORD
Accesul Deschis:
oportunități
9, 10, 16, 17,
Dezvoltarea abilităților la personalul de specialitate
pentru Bibliotecile
23, 24
de a accesa publicații online, a arhiva și gestiona
Publice. Accesul la
octombrie
corect pentru a satisface nevoile de informație ale
revistele/articolel
2019,
utilizatorilor.
e în acces deschis
2 ore acad.
Training online
Educația Media Participanții vor cunoaște cultura media și își vor 11 octombrie
ABC-ul media:
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
2019
mijloace, principii informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
și funcții. Știrea și
lucru.
Interviul,

Personalul din cadrul
BNC „Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

componente ale
mass-media
Training

8.

9.

10.

Dezvoltarea
resurselor
informaționale ale
bibliotecii:
componenta
documentară,
aspecte
organizaționale și
de conținut
Atelier profesional
Educația Media Manipularea prin
noile media și prin
imagini. Cum
evaluez un site
web? Propaganda
și formele ei de
manifestare
Training
Accesul Deschis:
oportunități
pentru bibliotecile
publice
Atelier profesional

Atelierul profesional va intensifica relațiile
profesionale (în baza comunicării, cunoașterii
reciproce) între omologii profesioniști ai BNRM și ai
centrelor biblioteconomice, bibliotecilor științifice.
Vor fi puse în discuție problemele actuale ce țin de
dezvoltarea colecțiilor, dar și cele privind funcționarea
structurilor specializate din cadrul bibliotecilor

15 octombrie
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Șefii secțiilor achiziții
(completare)din
centrele
biblioteconomice
departamentale,
bibliotecile academice
și universitare

C(S)FPC BNRM
Lilia Roșioru
Aliona Muntean

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
lucru.

15 octombrie
2019

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

Inițiere în Știința Deschisă și Accesul Deschis.
Formabilii vor căpăta cunoștințe și deprinderi privind
utilizarea resurselor în Acces Deschis. Resurse
Educaționale Deschise

16 octombrie
2019
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul din
bibliotecile publice
teritoriale și școlare
din raionul Taraclia
Locație: Biblioteca
publică raională
Taraclia

Taraclia,
C(S)FPC BNRM
Ecaterina Dmitric,
Angela Drăgănel

11.

12.

13.

14.

15.

Educația Media Jurnalismul
„watchdog”, rolul
său în societate.
Etica jurnalistului.
Jurnalismul civic
Training
Şcoala Tânărului
Bibliotecar:
„Elaborarea unui
raport de
activitate anual”
Обслуживание
пользователей:
проблемы и
новые подходы
Accesul Deschis –
sistem deschis de
partajare a
informațiilor și
cunoștințelor.
Știința Deschisă
Masă rotundă
Accesul Deschis:
oportunități
pentru bibliotecile
publice.
Accesul la
revistele/articolel
e în Acces Deschis

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
lucru.

Dezvoltarea competențelor de elaborare a unui
raport de activitate anual
Изучение потребностей пользователей
библиотек. Библиотечно-информационные
ресурсы. Новые формы обслуживания, группы
пользователей.
Cursul este organizat în cadrul Săptămânii
Internaționale a Accesului Deschis (21-27
octombrie 2019), promovată în Republica Moldova
de către Consorțiul „Resurse Electronice pentru
Moldova” și Programul EIFL-OA Moldova.
Acces Deschis – deschis pentru cine? EInfrastructuri pentru Accesul Deschis. Dimensiuni
ale Științei Deschise și Biblioteca Publică
Accesul Deschis: delimitări conceptuale.
Definiții, beneficii și dezavantaje. Utilizarea
resurselor în Acces Deschis: Instrumentul
Bibliometric Național, Registrul Revistelor în
Acces Deschis – DOAJ

22 octombrie
2019

22 octombrie
2019
22 октября
2019
23
octombrie,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

23
octombrie,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

Personal de
specialitate nou
angajat din reţeaua
Vulcăneşti, Cantemir,
Leova, Cahul
Для библиотекарей
Чадыр-Лунгского
района
Personalul din
Sistemul Național de
Biblioteci cu
responsabilități de
diversificare și lărgire
a accesului la
informație și
cunoștințe
Personalul de
specialitate din cadrul
bibliotecilor publice
din raionul Strășeni
(în colaborare cu
Biblioteca Publică
Raională „Mihail
Sadoveanu”, Strășeni)

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

CREP Cahul
Ana Caraman
Tamara Donici
Чадыр-Лунга
Л.А. Манастырлы
Л.А. Губогло
С.П. Попова
C(S)FPC BNRM
Ludmila Corghenci
Lilia Povestca

C(S)FPC BNRM
Biblioteca Publică
Raională „Mihail
Sadoveanu”,
Strășeni
Ecaterina Dmitric
Angela Drăgănel

16.

Educația Media Mediul virtual și
capcanele acestuia.
Dependența
online. Trollingul,
Groomingul,
Cyberbullying și
Sexting-ul
Training
17.
Repere pentru
raportarea și
programarea
activității pentru
anul 2018 și 2019
Seminar raional
18. TIC-Lab: Ateliere
de design pentru
mari și mici
Training
19.

20.

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
lucru.

Formabilii vor fi instruiți și ghidați în elaborarea
rapoartelor comprehensive și programelor
eficiente și atractive pentru public
Participanții vor cunoaște platforme online care
includ un set larg de instrumente utile pentru
elaborarea diferitor proiecte digitale. Ei vor învăța
să realizeze: felicitări personalizate, coperte pentru
reviste, postere digitale, invitații, prezentări
electronice, filmulețe etc.

Dreptul la
informație.
Libertatea
intelectuală.
Cenzura
Training

Participanții vor cunoaște legislația în domeniul
privind accesul la informație. Libertatea de
exprimare și păstrarea datelor cu caracter
personal.

Vinyl Cutter
Hramul orașului
Leova
Master class

Crearea de parteneriate cu bibliotecile publice.
Promovarea FabLab Cahul și implicarea tuturor
celor interesații de a aplica la diferite programe și
proiecte în comunitatea locală (școli, bibliotecii)
privind implementarea tehnologiilor 3D.

23 octombrie
2019

23 octombrie
2019
30 ore acad.
( 6 ore de
instruire; 24
ore practice)
24 octombrie
2019

24 octombrie
2019

27 octombrie
2019

Personalul BNC
„Ion Creangă”

Personalul de
specialitate din
rețeaua Telenești

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Cristina Savin

CREPBT
Maria Furdui
Aurelia Dobjanschi
Violeta Florean

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare

CEF BNC
„Ion Creangă”
Cristina Savin
Tamara Croitoru
Lolita Caneev

10 bibliotecari din
rețea

Bălți
E. Voițeniuc

Comunitatea din
orașul Leova
și vizitatori ai acestor
evenimente

CREP Cahul
BPR Leova
Tamara Donici
Stela Marian
Natalia Lupu

21.

Abilități online de
comunicare
Atelier

22.

Servicii noi de
bibliotecă
Training

Comunitatea Mea - un grup de bibliotecari din
comunitățile partenere ale programului
Comunitatea Mea (runda a doua de selecție)
participă la ateliere de instruire. Această activitate
presupune dezvoltarea unui serviciu comunitar de
către bibliotecile publice. Serviciul va avea drept
scop oferirea accesului cetățenilor la informația de
interes public și consultarea opiniilor.
În cadrul acestui atelier, participanții învață
despre: elaborarea unui mesaj cu impact, utilizarea
avansată a contului de Facebook, utilizarea
tabelelor și formularelor electronice, prototipul
serviciului comunitar etc.
Evaluarea necesităților comunității privind
Serviciile Moderne de Bibliotecă. Identificarea
resurselor și a partenerilor. Analiza practicilor de
succes.

28-30
octombrie
2019

Bibliotecari invitați

CNEPB BM „B.P.
Hasdeu”, ABRM,
IREX

28 octombrie
2019

Bibliotecari noi
angajați în rețea

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Liuba Osipov

23.
Planificarea 2020:
durabilitate și
impact
Atelierul profesional
24.

Forumul
Managerilor din
cadrul
Sistemului
Național de
Biblioteci

Dezvoltarea abilităților de planificare a activității
Bibliotecii în conformitate cu necesitățile de
formare ale comunității
Biblioteca anului 2020: reinterpretarea rolului ca
promotor al schimbării
Ediția a 24-a
Forumul Managerilor din cadrul Sistemului
Național de Biblioteci, ca parte integrantă a
sistemului de reuniuni profesionale, organizate de
BNRM (Simpozionul Anul Bibliologic, Forumul
Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de
Biblioteci, conferințe zonale etc.) are drept scop de

28 octombrie
2019

50 de bibliotecari
din rețea

30
octombrie,
12 ore acad.
Început: ora
9.30

Manageri ai
bibliotecilor naționale,
publice municipale,
orășenești, raionale,
universitare, școlare,
de colegii, specializate,
ai Camerei Naționale a
Cărții, cadre didacticoștiințifice

Biblioteca
Municipală
„Eugeniu Coșeriu”,
Bălți
Ludmila Ouș
Victoria Țîcu
BNRM
Direcția Cercetare
și Dezvoltare în
Biblioteconomie și
Științe ale
Informării

a determina prioritățile și axele pentru Anul
Biblioteconomic ce urmează (pentru anul 2020),
orientare
pentru
conexiunea
priorităților
profesionale internaționale, naționale, teritoriale și
instituționale.
25.

Educația Media
Training

26.

Metodologia
Campaniei „Ora de
coding la
bibliotecă” Training

27.
28.

Movie Maker
Atelier profesional
Crearea
chestionarelor și
sondajelor de
opinie cu ajutorul
Google Forms
Atelier profesional

Participanții vor cunoaște cultura media și își vor
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
lucru.
Participanții vor cunoaște scopul și obiectivele
Campaniei „Ora de coding la bibliotecă” în cadrul
inițiativei globale „Hour of Code” și vor obține
abilități de organizare a orei de programare
conform unei metodologii speciale.
Formarea deprinderilor la personalul de
specialitate de a crea filmulețe în aplicația Movie
Maker
Formabilii vor căpăta abilități de colectare a
datelor din sondajele de opinii elaborate în
aplicația Google Forms.

30 octombrie
2019

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

Octombrie

Bibliotecari din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Maria Cojocari

Octombrie

Bibliotecari din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Olga Apostol

Bibliotecari din
rețeaua Bibliotecii
Municipale
„B.P. Hasdeu”

CNEPB, BM
Elena Taragan

31 octombrie
2019

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci
Lolita Caneev

NOIEMBRIE
29.

Bibliotecarii vor însuși noțiuni de bază privind
limba engleză (gramatică și vocabular), vor depăși
English between us
bariera psihologică care îi împiedică să se exprime
Curs
în engleză, vor fi capabili să poarte mici dialoguri în
această limbă

1, 8, 15, 22,
29, 20
noiembrie
2019

30.

Ora poveștilor în
format modern
Atelier

Elaborarea
portofoliului
Serviciului Modern
de bibliotecă
Atelier
32.
Educația pentru
media. Formarea
competenței
pentru educația
mediatică
Atelier profesional

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în
educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de
aplicare a metodologiei, vor putea selecta
activitățile interactive și resursele necesare pentru
organizarea orei poveștilor.

31.

Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de
elaborare și arhivare a materialelor și
documentelor SMB
Modul 2: Ce este mass-media? ABC-ul media:
mijloacele și funcțiile mass-mediei. Cultura media
vs competența media la bibliotecă. Ce este o știre?
Caracteristicile știrii. Principiile și structura știrii.
Modul 3: Fenomenul știrilor false: impact.
Fenomenul dezinformării și manipulării media.
Bibliotecarul în calitatea sa de consumator,
educator și creator de produse media și actor
important care poate contracara fenomenul
manipulării media.

5 noiembrie
2019

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare

5 noiembrie
2019
6 ore acad.

Bibliotecari din
rețeaua Telenești și
arondate

6 noiembrie
2019,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul din cadrul
Sistemului Național de
Biblioteci

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREPBT
Elena Pospih
C(S)FPC BNRM
Diana Silivestru

Parte a programului „Consolidarea Presei
Independente și a Educației Mediatice în Moldova”
(SIMMLM III) 2019-2020, lansat de IREX Europa în
Moldova.

33.
Abilități online de
comunicare
Atelier

Comunitatea Mea - un grup de bibliotecari din
comunitățile partenere ale programului
Comunitatea Mea (runda a doua de selecție)
participă la ateliere de instruire. Această activitate
presupune dezvoltarea unui serviciu comunitar de
către bibliotecile publice. Serviciul va avea drept
scop oferirea accesului cetățenilor la informația de
interes public și consultarea opiniilor.

6,7,8.11.19
noiembrie
2019

Bibliotecari invitați

CNEPB BM „B.P.
Hasdeu”, ABRM,
IREX

34.

35.

36.

Utilizarea
programului
Publisher
Atelier
Forumul
Cercetătorilor din
cadrul Sistemului
Național de
Biblioteci

Elaborarea
regulamentului
unui concurs
pentru utilizatorii
bibliotecii
Atelier

37.
Imprimanta 3D
Master Class

În cadrul acestui atelier, participanții învață
despre: elaborarea unui mesaj cu impact, utilizarea
avansată a contului de Facebook, utilizarea
tabelelor și formularelor electronice, prototipul
serviciului comunitar etc.
Formare de competențe a utilizării programului
Publisher. Scopul: de a promova serviciile prin
crearea conținuturilor digitale, precum: invitație,
pliante, fluturași.
Carta Europeană a Cercetătorilor: recunoașterea
valorii cercetătorului în bibliotecă. Cadrul legal
privind cercetarea în bibliotecă. Biblioteca și
cercetare: percepții și interpretări.
Politica instituțională de cercetare: în sprijinul
evaluării bibliotecii. Prezentarea/lansarea
Repozitoriului tematic (național) în
Biblioteconomie și Științe ale Informării.
Participanții vor cunoaște care este structura unui
regulament pentru un concurs dedicat utilizatorilor
bibliotecii, vor obține abilități de elaborare și
promovare a regulamentului concursului.
Familiarizarea cu tehnologiile 3D - imprimanta 3D
(tip limitat de robot industrial, ce este capabil să
efectueze acest proces sub control computerizat).
Vor cunoaște procesul de formare a unui obiect
solid tridimensional de orice formă și vor asista la
producerea într-un timp foarte scurt a unui
prototip.

CREP Căușeni
Maria Tataroi
Natalia Popușoi

6 noiembrie
2019

Bibliotecari din rețea
Căușeni

7 noiembrie,
12 ore acad.
Început: ora
10.00

Manageri, personal cu
responsabilității de
cercetare din cadrul
Sistemului Național de
Biblioteci

BNRM
Direcția Cercetare
și Dezvoltare în
Biblioteconomie și
Științe ale
Informării

7 noiembrie
2019

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lilia Tcaci
Maria Harea

7 noiembrie
2019

Bibliotecarii din
rețeaua Cantemir,
membrii comunității

CREP Cahul
BR Cantemir
Natalia Lupu
Mariana Vulpe

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Clasificarea și
catalogarea
documentelor:
organizarea și
conținutul
proceselor
Atelier profesional
Utilizarea
aplicației
Piktochart
Atelier profesional
Sondajele online:
operativ, eficient,
gratuit
Training
Metodologia de
elaborare al
programului de
succes pentru anul
2020
Atelier profesional
Cum să cream
nouri de cuvinte în
aplicația word
clouds
Atelier profesional
Securitatea pe
Internet.
Comunicarea în
mediul online
Training

Atelierul profesional va intensifica relațiile
profesionale (în baza comunicării, cunoașterii
reciproce) între omologii profesioniști ai BNRM și
ai centrelor biblioteconomice, bibliotecilor
științifice. În discuție: componenta documentară a
proceselor; modificări CZU; descrieri bibliograficestandard și alte aspecte.
Formabilii vor obține deprinderi de creare a
infograficilor, fluturașilor, posterelor, prezentărilor
și rapoartelor cu ușurință fără a avea experiență de
design.
Participanții vor obține competențe în crearea
chestionarelor și realizarea sondajelor online cu
ajutorul platformelor Google Forms și Survey
Monkey.

12
noiembrie
2019,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00
13
noiembrie
2019

Șefii secțiilor
catalogare/indexare
din centrele
biblioteconomice,
bibliotecile academice
și universitare
Personal de
specialitate

C(S)FPC BNRM
Natalia Creșciuc
Aliona Muntean

CREP Căușeni
Tamara
Stolearenco
Svetlana Gargalîc
CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci

14
noiembrie
2019

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

Participanții vor cunoaște concepte și instrumente
de elaborare a unui program de activitate; vor fi
capabili să elaboreze un program de succes în care
se vor reflecta activități bine structurate.

14
noiembrie
2019

Personal de
specialitate din
rețeaua Cahul

CREP Cahul
Ana Caraman
Tamara Donici

Bibliotecarii își vor dezvolta abilități de creare a
nourilor de cuvinte de diferite forme pentru
promovare și sensibilizare.

18
noiembrie
2019,
4 ore acad.

Personal de
specialitate din
rețeaua Telenești și
arondate

Maria Furdui
Rasmussen Piper

19
noiembrie
2019

10 bibliotecari din
gimnazii și licee

Bălți
E. Voițeniuc

44.

45.

46.

47.

48.

Pecha Kucha –
mod de
prezentare a
comunicărilor
Atelier profesional

Familiarizarea cu modul de prezentare a
comunicărilor la diferite întruniri profesionale
(conferințe, seminare) în formatul Pecha Kucha.
Cunoașterea cu regulile simple de pregătire a
prezentărilor 20x20 în stilul Pecha Kucha.

20
noiembrie
2019,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00
20-21
noiembrie
2019

Personalul de
specialitate din cadrul
Bibliotecii Naționale a
Republicii Moldova

C(S)FPC BNRM
Lilia Povestca
Ludmila Corghenci

Personalul din cadrul
BNC „Ion Creangă

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

20
noiembrie
2019

Personal de
specialitate din
teritoriu

CREP Căușeni
Natalia Popușoi

21 ноября
2019

Для библиотекарей
РЦПО

Чадыр-Лунга,
Л.А. Манастырлы
Л.А. Губогло
С.П. Попова

Participanții vor obține abilități de gândire creativă
pentru crearea expozițiilor non-standard.

22-23
noiembrie
2019

Bibliotecarii - noi
angajaţi din reţeaua
Cantemir, Leova

CREP Cahul
BR Leova
Tamara Donici
Nadejda Coltuc

Comunitatea Mea - un grup de bibliotecari din
comunitățile partenere ale programului
Comunitatea Mea (runda a doua de selecție)
participă la ateliere de instruire. Această activitate
presupune dezvoltarea unui serviciu comunitar de
către bibliotecile publice. Serviciul va avea drept

25 – 27
noiembrie
2019

Bibliotecari invitați

CNEPB BM
„B.P. Hasdeu”,
ABRM,
IREX

Implementarea
programului
„Literația pentru
familie”
Training

Participanții vor conștientiza importanța literației
în familie, vor avea abilități de aplicare a
curriculumului, metodologiei și materialelor de
învățare în vederea organizării activităților de
literație pentru familii.

Advocacy
Curs online

Formabilii vor fi informați și vor avea posibilitatea
să treacă cursul de Advocacy online pe Teachables
MOOC.

Публичные
библиотеки –
центры правовой
информации:
состояние и
перспектива
развития
Şcoala Tânărului
Bibliotecar:
Inovaţia în
biblioteci

49.
Abilități online de
comunicare
Atelier profesional

50.

51.

52.
53.

Leadership:
acționăm
împreună cu
competență și
dedicare.
Coechipieri
Educația Media
Training
Evidența primară
și globală
Atelier profesional
Elaborarea unui
program de
activitate anual
Atelier profesional

scop oferirea accesului cetățenilor la informația de
interes public și consultarea opiniilor.
În cadrul acestui atelier, participanții învață
despre: elaborarea unui mesaj cu impact, utilizarea
avansată a contului de Facebook, utilizarea
tabelelor și formularelor electronice, prototipul
serviciului comunitar etc.
Definirea fenomenului; Învăţăm/aplicăm cel 21 de
legi/reguli ale Leaderului; Care sunt caracteristicile
unui Leader de succes? Fiecare manager
este/trebuie să fie un Leader?
Testarea calităţilor de Leader
Participanții vor cunoaște cultura media și își vor
dezvolta competențe de analiză și prelucrare a
informațiilor, aplicând diverse metode și tehnici de
lucru.
Participanţii vor obține competențe în efectuarea
evidenței primare și globale.
Dezvoltarea competenţelor de elaborare a unui
program de activitate anual.

27
noiembrie,
8 ore acad.
Început: ora
10.00

Personalul din cadrul
Bibliotecii Naționale a
Republicii Moldova

C(S)FPC BNRM
Ludmila Corghenci

28
noiembrie
2019

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare
Bibliotecari începători
din rețeaua de
biblioteci Orhei

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Lolita Caneev

Noiembrie

Noiembrie

CREP Orhei
Ala Șendrea

Bibliotecari începători
CREP Orhei
din rețeaua de
Lidia Sitaru
biblioteci Orhei
Tatiana Lanovenco

54.

Educația mediatică
pentru bibliotecari
Program de instruire

Participanții își vor dezvolta competențe în
următoarele domenii: mass media în societatea
contemporană; promovarea produselor media la
bibliotecă; cum să distingem o știre corectă de o
știre falsă; comunicarea în mediul online;
Cetățenia digitală; capcanele spațiului online.
Dependența online. (Sextingul. Groomingul.
Sextorsion - șantajul sexual. Profilurile false.
Fenomenul troll și trolingul. Bullyingul. Hărțuirea
online (cyberbullyingul).

Noiembriedecembrie,
în fiecare zi
de joi. (Este
posibilă și
deplasarea
în teritoriu la
un grup de
minimum 15
bibliotecari)
64 ore acad.

Bibliotecari din
rețeaua de biblioteci
Telenești și centrle
arondate Sîngerei,
Florești, alte biblioteci
la cerere

CREPBT
Maria Furdui

DECEMBRIE
55.

Activitatea de
informare
bibliografică și
documentară în
bibliotecă.
Reinventarea
activității.
Atelier profesional

56.

Abilități online de
comunicare
Atelier
Ora poveștilor în
format modern
Atelier

57.

Atelierul profesional va intensifica relațiile
profesionale (în baza comunicării, cunoașterii
reciproce) între omologii profesioniști ai BNRM și
ai centrelor biblioteconomice, bibliotecilor
științifice. Vor fi puse în discuție problemele
actuale, comune, ce țin de organizarea și conținutul
activității de informare bibliografică și
documentară în biblioteci

Programul „Comunitatea mea”
Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în
educația timpurie a copiilor, vor avea abilități de
aplicare a metodologiei, vor putea selecta
activitățile interactive și resursele necesare pentru
organizarea orei poveștilor.

3 decembrie
8 ore acad.
Început: ora
10.00

2, 3, 4
decembrie
2019
5 decembrie
2019

Șefii
secțiilor/responsab
ili de informare
bibliografică și
documentară din
centrele
biblioteconomice,
bibliotecile
academice și
universitare
Bibliotecari invitați
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare

C(S)FPC BNRM
Valeria Matvei
Aliona Tostogan

CNEP
IREX
CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lolita Caneev
Tamara Croitoru

58.

59.

60.

61.

62.

Biblotecarii vor însuși noțiuni de bază privind
limba engleză (gramatică și vocabular), vor depăși
English between us
bariera psihologică care îi împiedică să se exprime
Curs
în engleză, vor fi capabili să poarte mici dialoguri în
această limbă
Corectitudinea
prezentării
Trainingul este adresat bibliotecarilor care
indicatorilor
raportează anual date statistice. La finalul
statistici în raport,
instruirilor, formabilii vor cunoaște cum să
Cercetare
raporteze corect datele statistice utilizând
statistică anuală 6indicatorii necesari.
c
Atelier
Statistică și
Identificarea problemelor în evidența, analiza,
evaluare a
sinteza și valorificarea datelor statistice. Modificări
activității de
în raportul „Cercetare statistică anuală Nr. 6-c”.
bibliotecă
Conținutul pozițiilor din raportul „Cercetare
Sesiune Skype
statistică anuală Nr. 6-c”
Runda 1-a
Raportarea datelor
statistice în regim
Bibliotecarii vor primi instruiri și consultanță
automatizat:
referitoare la raportarea anuală 6c. Vor autoevalua
sistemul ORT și
rapoartele lunare. Vor evalua rapoartele colegilor.
raportul anual 6C
Vor identifica punctele slabe și punctele forte
Atelier
Metode
Bibliometria: delimitări conceptuale. De ce
infometrice în
Bibliometria în activitatea bibliotecii? Metode
activitatea
cantitative de cercetare în biblioteci. Analize
bibliotecii
cantitative ale colecțiilor. Prezente bibliometrice
Training

6,13, 20, 27
decembrie
2019

Bibliotecari din
rețeaua BM

CNEPB
Elena Taragan

9-10
decembrie
2019

Bibliotecarii din
reţeaua Cahul

CREP Cahul
Ana Caraman
Tamara Donici

10
decembrie
2019,
4 ore acad.
Început:
ora 10.00

Responsabili pentru
statistica de bibliotecă
din centrele
biblioteconomice,
direcțiile/secțiile
cultură

10, 11, 13, 16
decembrie
2019

Grupuri a câte 10
bibliotecari din
teritoriu

11
decembrie
2019,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul de
specialitate din
cadrul centrelor
biblioteconomice
teritoriale,
bibliotecilor
școlare și de colegii

C(S)FPC BNRM
Ludmila Corghenci
Victoria Popa
Ecaterina Dmitric

CREP Căușeni
Larisa
Șestacovschi
Liuba Osipov
C(S)FPC BNRM
Lilia Povestca

63.

64.

65.

66.

67.

Statistică și
evaluare a
activității de
bibliotecă
Sesiune Skype
Runda 2-a
Elaborarea
portofoliului
serviciului modern
de bibliotecă
Training
Отчётность по
основным
направлениям
деятельности
Cum să cream
nouri de cuvinte în
aplicația word
clouds
Atelier
Integrarea
centrelor
biblioteconomice
departamentale în
sistemul de
raportare 6c
online
Training

Identificarea problemelor în evidența, analiza,
sinteza și valorificarea datelor statistice.
Informarea cu modificările din raportul 6-c.
Înțelegerea noțiunilor utilizate în tipizare
Participanții vor obține abilități de elaborare a
portofoliului SMB și de elaborare a instrumentelor
de promovare a SMB.

Отчётность по основным направлениям
деятельности сельских библиотек за 2019 г.
Анализ работы с Facebook. Требования к
предоставляемым материалам.
Bibliotecarii își vor dezvolta abilități de creare a
nourilor de cuvinte de diferite forme pentru
promovare și sensibilizare
Inițiere privind utilizarea sistemului Raportului
statistic 6c online. Responsabilități ale
administratorului și vizualizatorului. Dezvoltarea
competențelor de completare a indicatorilor statistici
din raport.

12
decembrie
2019,
4 ore acad.
Început:
ora 10.00
12
decembrie
2019

Responsabili pentru
statistica de bibliotecă
din centrele
biblioteconomice,
direcțiile cultură

C(S)FPC BNRM
Ludmila Corghenci
Victoria Popa
Ecaterina Dmitric

Bibliotecari din
bibliotecile publice
teritoriale

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Maria Harea

12 декабря
2019

Для библиотекарей
Чадыр-Лунгского
района

Чадыр-Лунга
Л.А. Манастырлы.
Л.А. Губогло

16
decembrie
2019,
4 ore acad.

Bibliotecari din
rețeaua Telenești și
arondate

Maria Furdui
Rasmussen Piper

17 decembrie
12 ore acad.
ora 10.00

Reprezentanți ai
centrelor
biblioteconomice
departamentale
(responsabili pentru
statistica de bibliotecă)

C(S)FPC BNRM
Victoria Popa
Eugen Munteanu
Ludmila Corghenci

68.

69.

70.

Educația pentru
media. Formarea
competenței
pentru educația
mediatică
Atelier profesional

Modul 4: Noile media. Media de socializare.
Neticheta și omunicarea online.
Modul 5: Siguranta online. Reputaţie şi identitate
online, Trolling-ul. Sexting-ul. Grooming-ul, bullingul, Cyberbulling-ul, sextorsion, etc.

18
decembrie
2019,
8 ore acad.
Început:
ora 10.00

Personalul din cadrul
Sistemului Național de
Biblioteci

C(S)FPC BNRM
Diana Silivestru

Aplicațiile
educaționale –
suport pentru
activitățile din
bibliotecă
Training
Completarea
formularului
Raport statistic
anual № 6-c.
Activitatea
bibliotecilor
Atelier

Participanții vor cunoaște varietatea de aplicații
educaționale oferite de magazinul Google Play și le
vor testa.

19
decembrie
2019

Personalul din cadrul
BNC „Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru
Rodica Gangura

Participanții vor obține competențe în
completarea, exportarea și structurarea datelor
statistice.

Decembrie

Parte a programului „Consolidarea Presei
Independente și a Educației Mediatice în Moldova”
(SIMMLM III) 2019-2020, lansat de IREX Europa în
Moldova

Bibliotecari din
rețeaua de biblioteci
Orhei

CREP Orhei
Lidia Sitaru

Coordonat: L. Corghenci
L. Povestca,
30 septembrie 2019

