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În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut 

loc, la Oradea, cea de-a XXIV-a Conferinţă 

Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România (ABR), cu tema „Biblioteca – 

cercetare, cunoaştere, cultură. Manifestarea a 

reunit 336 de participanţi din România, 

invitaţi din Republica Moldova, Ungaria, 

SUA şi Singapore. În plen şi în cadrul celor 

12 secţiuni profesionale au fost prezentate 69 

de comunicări ştiinţifice. 

A deschis conferinţa Preşedintele ABR, 

prof. univ. dr. Mircea Regneală, care a 

subliniat importanţa creşterii vizibilităţii bibliotecilor în societatea informaţională, rolul 

depozitelor instituţionale, valoarea bibliotecarului modern şi problemele cu care se confruntă 

bibliotecile din România, făcând un îndemn la conlucrare pentru găsirea unor soluţii viabile. 

Din partea gazdelor au avut cuvinte de salut: prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorector al 

Universităţii din Oradea, viceprimar Ovidiu Mureşan, prof. Daniel Negrean, inspector şcolar 

general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Din partea invitaţilor, forul bibliotecarilor 

din România a fost salutat de Bruce Kleiner, consilier pentru afaceri externe al Ambasadei 

SUA, prof. univ. dr. Agnes Hajdu Barat, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari 

(Ungaria), Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din 

Chişinău. 

Claudia Balaban a transmis tuturor mesajul din partea Preşedintelui Asociaţiei 

Bibliotecarilor din Republica Moldova Mariana Harjevschi, care a adresat participanţilor la 

conferinţă: „…multă prosperitate şi încredere în ziua de mâine. Angajamentul asumat de către 

noul Consiliu al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, ales în noiembrie, 2012, 

implică un proces extins de intensificare a colaborării şi comunicării profesionale, fapt ce 

promite dezvoltarea parteneriatelor cu asociaţiile de profil. Avem convingerea fermă că 

succesele şi bunele practici ale ABR obținute vor intensific un parteneriat perfect care vor  

îmbunătăți  în mod considerabil  eficienţa  şi  succesul 

profesional”.  

Despre conţinutul comunicărilor ne informează 

Carmen Pesantez, Director general Biblioteca 

Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, Bucureşti pe 

site-ul ABR http://www.abr.org.ro/. 

Claudia Balaban a avut prezentare în plen 

„Experienţe inedite de promovare a lecturii şi a 

cărţilor de valoare” consacrată importanţei lecturii ca 

factor esenţial în dezvoltarea socială şi găsirea unor 

metode noi pentru stimularea interesului pentru 

lectură, informare şi bibliotecă.  

Conferinţa a desfăşurat lucrări pe secţiuni, în 

cadrul cărora s-au prezentat 69 de lucrări, grupate în 

12 secţiuni şi au luat cuvântul la dezbateri 164 de 

participanţi. 

 

http://www.abr.org.ro/


Dr. Silvia Ghinculov în cadrul secţiunii Cultura Informaţiei a prezentat comunicarea 

„Cooperarea Moldo-Română-Norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale 

pentru învăţământ şi cercetare”. Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice este 

integrată în mai multe proiecte de colaborare internaţională care orientează activitatea 

instituţiei spre noile tehnologii şi standarde de calitate. Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii 

informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul 

Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, este realizat în 

parteneriat între Academia de Studii Economice şi Universitatea din Bergen. Proiectul este 

axat pe inovarea educaţiei în domeniul utilizării a informaţiilor. Sprijinul din partea 

programului EURASIA prevede organizarea cursurilor de studiere a limbii engleze pentru 

bibliotecarii de la ASEM. În continuare va fi studiată experienţa Bibliotecii Universităţii din 

Bergen şi implementate cele mai bune practici ale acestei instituţii privind Accesul Deschis şi 

crearea depozitelor digitale.  

Secţiunea Cultura informaţiei şi-a schimbat numele în Accesul Deschis şi Cultura 

Informaţiei pentru a reflecta mai bine schimbările apărute în domeniu şi pentru a sublinia 

importanţa deosebită pe care Accesul Deschis îl are în societatea contemporană. 

În cadrul conferinţei au avut prezentări şi standuri ale unor firme de prestigiu precum 

Elsevier, Romdidac, Qulto, iGroup, Ex-libris. A fost lansată şi publicaţia „Tratatul de 

biblioteconomie”, volumul I, (coord. prof. univ. dr. Mircea 

Regneală). Tratatul de biblioteconomie a fost prezentat de 

conf. univ. dr. Elena Tîrziman, director, Biblioteca Naţională a 

României, care a subliniat importanţa acestei lucrări -  primul 

tratat din domeniul biblioteconomic apărut în spaţiul românesc. 

Tratatul a fost conceput în trei volume: vol. I – 

Biblioteconomie generală, coord. Prof.univ. dr. M. Regneală, 

vol. II – Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă, 

coord. Conf. Univ. Elena Tîrziman şi Conf. univ. dr Cristina 

Popescu, vol. III – Abordări moderne în bibliotecă, coord. 

Prof. univ. Ionel Enache şi dr. Robert Coravu. Aceste trei 

volume au fost gândite unitar, astfel încât parcurgerea lor să 

permită o înţelegere globală şi cât se poate de completă a 

fenomenului biblioteconomic. 

Volumul I, care a fost prezentat în cadrul conferinţei are 

un caracter introductiv general, conţine materiale despre apariţia scrisului şi a cărţilor, despre 

naşterea bibliotecilor, trecându-se spre tehnicile de bibliotecă ce au stat la baza apariţiei şi 

dezvoltării biblioteconomiei. Este o lucrare fundamentală de biblioteconomie, tipărită în 

condiţii grafice excepţionale pe hârtie velină, cuprinzând 471 de pagini. Tratatul de 

biblioteconomie prezintă într-un mod simplu, uşor de înţeles, problemele complexe ale 

biblioteconomiei fiind un instrument de lucru deosebit de util atât specialiştilor ce doresc să 

aprofundeze anumite probleme cât şi studenţilor şi tinerilor bibliotecari ce se iniţiază în 

biblioteconomie. 

Delegaţia Republicii Moldova în ultima zi a conferinţei a realizat o vizită de 

documentare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj. Nu putem încheia succinta 

prezentare fără să adresăm calde mulţumiri pentru excelenta organizare şi amabilitatea 

gazdelor de la Oradea şi Cluj Napoca.  

 

Natalia Cheradi, director adjunct  

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova 

 


