BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL (SECȚIA) DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
TRIMESTRUL 1, ANUL 2019 (ianuarie – martie)
Nr
d/r

1.

2.

Tema, subiectul și genul
(curs, atelier, sesiune, masă
rotundă etc.) activității
Tendințe moderne în
activitatea bibliotecilor din
Republica Moldova
Curs de educație formală (75
de ore), oferit de
Universitatea de Stat din
Moldova,
Secția Formare Continuă
Cum creezi conținut
pentru un sondaj de
opinie
Curs practic

Descrierea succintă a conținutului

IANUARIE 2019
Cursul include două subiecte de bază:
Managementul calității în instituția bibliotecară;
Marketing de bibliotecă

Cursul prezintă sondajul de opinie ca vedetă a
cercetărilor în bibliotecă. Formabilii vor
familiarizați cu construcția chestionarului si cu
aplicarea acestuia, precum si cu analiza datelor
obținute in urma aplicării unui chestionar

Perioada, nr.
ore
academice

Grup-țintă

Instituția de
formare/
Formator

21 – 26
ianuarie,
75 ore
academice
Început: ora
9.00

Personal de specialitate
din cadrul BNRM cu
studii superioare de
profil sau în alte
domenii de formare
profesională

Universitatea de
Stat din
Moldova,
Secția Formare
Continuă

30 ianuarie,
1 zi,
12 ore
academice
Început: ora
10.00

Personal de specialitate
cu responsabilități
privind relațiile cu
publicul din centrele
biblioteconomice

C(S)FPC BNRM
Ludmila
Corghenci,
Margareta
Cebotari

3.

Crearea istoriilor digitale
Training

4.

Bazele Biblioteconomiei
și Științelor Informării
Curs de educație formală

5.

Cadru de reglementare
și standardizare a
activității de bibliotecă
Curs modular. Modul 2:
„Gestiunea resurselor
documentare ale
bibliotecii”

FEBRUARIE 2019
Context al Anului Promovării Imaginii Bibliotecii
– 2019. Formabilii vor însuși cum se creează o
istorie digitală de succes (serviciu, produs,
inovator etc.). Centrare pe componentele
organizaționale: tema abordată, grupul țintă,
pregătirea interviului în cazul existenței unui
protagonist. Dintre componentele tehnice vor fi
evidențiate: fotografii si video, aplicații de
prelucrare a fotografiilor, de montare a videourilor și platforme de plasare a istoriilor
Cursul oferă cunoștințe privind structura și
dirijarea Sistemului Național de Biblioteci,
legislația profesională, componentele
constituirii fondului documentar, utilizatorii de
informație, bazele catalogării, standardizarea
activității în domeniu

Analiza prevederilor noului Regulament-cadru:
structură, prevederi. Tipizate. Înțelegerea
noțiunilor utilizate în tipizate.
Cum va fi elaborat un document similar
instituțional

6 februarie,
1 zi,
8 ore
academice
Început: ora
10.00

Personal de specialitate,
implicat în activității de
promovare din
bibliotecile sistemului
național

C(S)FPC BNRM
Ecaterina
Dmitric
Cristina Caterev

11-16 , 18
februarie,
75 ore
academice
Început: ora
9.00

Personal de specialitate
din cadrul BNRM cu
studii superioare și
medii de specialitate din
alte domenii de formare
profesională (cu
excepția studiilor de
profil)
Personalul de conducere
din cadrul Sistemului
Național de Biblioteci
cu responsabilități de
dezvoltare a resurselor
documentare

Universitatea de
Stat din
Moldova,
Secția Formare
Continuă

27
februarie,
1 zi,
12 ore
academice
Început: ora
10.00

C(S)FPC BNRM
Aliona Muntean,
Margareta
Cebotari,
Victoria Popa

MARTIE 2019
6.

Cum să implementăm
modelul de Mentorat în
bibliotecă
Atelier profesional

Viziune, scopuri și obiective ale Mentoratului în
bibliotecă. Activități de mentorat: beneficii și
capcane. Cine poate fi mentor? Rolul și
responsabilitățile mentorului. Implementarea
modelului mentoratului în bibliotecă

7.

Evaluarea impactului
bibliotecii asupra

Formabilii vor fi familiarizați cu prevederile SM
ISO 16439:2018 „Informare și Documentare.

13 martie,
1 zi,
8 ore
academice
Început: ora
10.00
20 martie,
1 zi,

Personalul de
specialitate din cadrul
Sistemului Național de
Biblioteci

C(S)FPC BNRM
Ludmila
Corghenci,
Mariana
Kiriakov

Personalul de
specialitate cu

C(S)FPC BNRM
Vera Osoianu

persoanei, bibliotecii ca
instituție și asupra
comunității
Atelier profesional
8.

Tehnologii
informaționale în
promovarea lecturii
Atelier profesional

Metode și proceduri pentru evaluarea impactului
bibliotecilor”, ale ghidului în sprijinul
implementării standardului. Augmentarea
deprinderilor de colectare a dovezilor impactului,
de valorificare a acestora
Inițiere în Accesul Deschis. Formabilii vor căpăta
cunoștințe și deprinderi privind utilizarea
resurselor în Acces Deschis. Resurse Educaționale
Deschise

12 ore
academice
Început: ora
10.00

responsabilități de
gestiune de a resurselor
documentare din cadrul
SNB

Ludmila
Corghenci
Margareta
Cebotari

27 martie,
1 zi,
12 ore
academice
Început: ora
10.00

Personalul de
specialitate cu
responsabilități de relații
cu publicul, formatori,
bibliografi din cadrul
Sistemului Național de
Biblioteci

C(S)FPC BNRM
Ecaterina
Dmitric,
Natalia Ghimpu,
Ludmila
Corghenci

