Comunicat final
pe marginea lucrărilor SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA,
ediţia a 7-a (cu participare internaţională)
5-6 martie 2015
Cadru de organizare: Ediţia a 7-a a Symposia Investigatio Bibliotheca a avut drept generic:
„BIBLIOTECA DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONTEXTUL AVANTAJELOR ŞI PROVOCĂRILOR LUMII DIGITALE”.
Reuniunea profesională anuală, organizată de Departamentul Informaţional Biblioteconomic
începând cu anul 1997 (în diferite formate: până în anul 2008 – Symposia Professorum, secţiunea
„Biblioteconomie. Informare. Documentare”) a avut drept scop:
 accentuarea dimensiunii informaţionale în structura instituţiei universitare, în societate în
general
 organizarea noilor servicii şi produse informaţionale, dictate de Lumea Digitală
 promovarea soluţiilor inovatoare de management aplicativ
 promovarea bunelor experienţe: organizare, relaţii, logistică, lobbyng, advertising (la DIB, în
cadrul altor biblioteci universitare)
 încurajarea noilor direcţii de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării
 crearea unui cadru propice pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu (bibliotecari din
bibliotecile universitare, de colegii, şcolare, naţionale, specializate, reprezentanţi ai Camerei
Naţionale a Cărţii etc.)
 augmentarea imaginii, importanţei, impactului funcţionării structurii info-bibliotecare în
comunitatea servită.

Forme de organizare a lucrărilor Symposia Investigatio Bibliotheca şi capacitatea acestora:
 mesaje oficiale (mesaje de salut, de inaugurare au fost prezentate de către: dr. Ana GUŢU, primvicerector ULIM, Loreta HANDRABURA, viceministru al Educaţiei, Evan TRACS, director al
Programului Internaţional Novateca, dr. Mariana HARJEVSCHI, preşedinte al Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova, dr. habilitat Nelly ŢURCAN, preşedinte al Comisiei
Formare profesională continuă a ABRM)
 şedinţă în plen (prezentate 4 comunicări)
 conferinţa „Pledoarie pentru Inovare” (susţinută de către dr. Lidia KULIKOVSKI, formator şi
expert internaţional)
 conferinţa digitală Chişinău, ULIM – Biblioteca “Maureen and Mike Mansfield”, Universitatea din
Montana, SUA (susţinută de către Shali ZHANG, Ph. D. Dean of Libraries and Professor, cu tema:
“Using Strategic Plan to Build a
Great University Library: a Successful Journey at a
University of Montana”; axe logistice ale conferinţei digitale: tendinţe care intensifică
implementarea tehnologiilor informaţionale în activitatea bibliotecilor; gândire strategică şi
design; agenda planificării strategice etc.
 palier „Tribuna profesioniştilor de la DIB” (prezentate 6 comunicări; axe ale comunicărilor:
augmentarea creativităţii managerilor funcţionali şi de procese, organizarea accesului la
resursele educaţionale; personalizare şi convergenţa serviciilor info-bibliotecare; conformarea
paginii WEB DIB criteriilor de valoare; biblioteca universitară în contextul consemnării
evenimentului de fondare a universităţii; metode de comunicare a colecţiilor
 palier „Din experienţele reprezentative ale bibliotecilor din învăţământ” (prezentate 5 comunicări,
acestea reflectând practicile eficiente ale Bibliotecii Ştiinţifice a USARB, Bibliotecii Ştiinţifice a
ASEM, Bibliotecii Ştiinţifice a USEFS, filialei „Ovidius” a Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”,
Chişinău, Bibliotecii Liceului Teoretic „C. Sibirschi”


Aria geografică, funcţională şi instituţională a participanţilor:
total participanţi: 94 persoane





aria geografică: participanţi din Republica Moldova, România, SUA (participare digitală); din
Republica Moldova: Chişinău, Bălţi, Orhei, Ungheni, Ialoveni
aria funcţională: manageri superiori şi funcţionali de bibliotecă, bibliotecari, cadre didactice,
reprezentanţi ai programului Internaţional Novateca
aria instituţională: reprezentanţi ai bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Bibliotecii
Naţionale a Rep. Moldova, Bibliotecii Naţionale pentru Copii, Camerei Naţionale a Cărţii,
Direcţiei Generale pentru Educaţiei, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, bibliotecilor de colegii şi
şcolare, publice, reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

Prezenţa mass-media şi reflectarea informaţiei privind Symposia Investigatio Bibliotheca:
Informaţie difuzată la Postul Radio Naţional, fiind prezentă la reuniune corespondentul E. Colac. Au
fost oferite interviuri de către: L. Corghenci, director interimar DIB, şi Natalia Ghimpu, participant la
Symposia (informaţia fiind diseminată la 6 şi 7 martie 2015, în limba rusă).











Indicatori statistici şi logistici. Impact:
total participanţi – 94 persoane, inclusiv participanţi (cu sau fără comunicări) din partea DIB – 21
persoane
programate – 18 comunicări, prezentate – 18 comunicări, inclusiv din partea ULIM, DIB - 8
comunicări
comunicări din partea DIB au fost prezentate de către: L. Corghenci (2 comunicări), Z. Sochircă, I.
Cerneauscaite, A. Bascacov, V. Moşneaga, C. Gârlea
comunicări din exterior: V. Chitoroagă (Camera Naţională a Cărţii), A. Efors (Biblioteca
Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava), dr. L. Kulikovski (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”),
Shali Zhang, Ph. D. Dean of Libraries and Professor (Biblioteca “Maureen and Mike Mansfield”,
Universitatea din Montana, SUA), R. Ţâbrea (Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava),
A. Hăbăşescu, O. Dascăl (Biblioteca Şt. USARB), A. Amorţitu (Biblioteca Şt. ASEM), V. Andreeva
(Biblioteca LT „C. Sibirschi), V. Toma, M. Vatamanu (Biblioteca Şt. USEFS), N. Ghimpu (filiala
„Ovidius”, BMC „B.P. Hasdeu)
1 conferinţă tematică
1 conferinţă digitală
activităţi biblioteconomice: prezentarea expoziţiei de publicaţii, discuţii pe marginea noilor
publicaţii în biblioteconomie şi ştiinţe ale informării
crearea unui mediu de comunicare benefic, promovarea bunelor experienţe profesionale ale DIB,
ale bibliotecilor universitare, şcolare, publice (prin comunicări, discuţii, demonstraţii video)
elaborarea şi asigurarea participanţilor la Symposia cu materialul conceptual „Managerul de azi
trebuie să fie lider”

Promovarea conceptului/impactului Symposia Investigatio Bibliotheca: difuzarea iniţială a
conceptului reuniunii şi ulterior a programului prin intermediul adreselor electronice instituţionale şi
ale reputaţilor specialişti în domeniu; amplasarea conceptului/programului pe site-ul DIB şi al ULIM;
difuzarea informaţiei concrete către biblioteci din ţară şi străinătate; amplasarea informaţiei pe
monitorul din Holul Central ULIM; elaborarea şi prezentarea comunicatului final pe site-ul DIB şi
ULIM.
Informaţia privind Symposia Investigatio Bibliotheca a fost mediatizată la postul Radio Moldova
1, urmând articole de conţinut informativ în publicaţiile de specialitate. Informaţii amplasate:
http://library.ulim.md/pdf/2015/programSymposia2015.pdf
;
http://ulim.md/symposiainvestigatio-bibliotheca-(edi%C5%A3ia-a-7-a)
(pagina
WEB
ULIM);
https://www.facebook.com/dib.ulim .
Ediţia a 7-a a Symposia Investigatio Bibliotheca este rodul profesional al echipei profesioniştilor
de la DIB, bunul mers al lucrărilor reuniuni fiind asigurat de către Rectoratul Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova.
Elaborat: Ludmila Corghenci
9 martie 2015

