OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 1, ANUL 2021 (ianuarie - martie)
Notă:
 CFPC BNRM – Centrul 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: cfpc.bnrm@gmail.com
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 Creangă”
 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 Republica Moldova; informație contact: tel. 0 22 21 05 76, 0
22 21 05 74; e-mail: hasdeu.cnepb@gmail.com
Nr
d/r

Tema, subiectul și
genul activității
(curs, atelier,
sesiune, masă
rotundă etc.)

1.

Educația
deontologică a
personalului de
specialitate din
biblioteci
Training
profesional online
Cum utilizăm
aplicația Zoom
Atelier profesional

2.

Descrierea succintă a conținutului

IANUARIE 2021
Formabilii vor cunoaște și vor învăța prevederile Codului
deontologic al bibliotecarului (aprobat în anul 2018).
Recomandări privind integrarea educației deontologice în
educația nonformală și informală a personalului de
specialitate din biblioteci
Participanții vor obține abilități de lucru în aplicația
Zoom

1

Perioada,
nr. ore
academice

Grup-țintă

13 ianuarie
2021,
5 ore acad.

Reprezentanți ai
centrelor
biblioteconomice cu
responsabilități de
formare continuă a
personalului de
specialitate
Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

14
ianuarie,
2021

Instituția de
formare/
Formator

CFPC BNRM
L. Corghenci

CEF BNC
„Ion Creangă”
L. Caneev
T. Croitoru

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Legea nr. 160/2017
cu privire la
biblioteci.
Regulament-cadru
de organizare și
funcționare a
bibliotecilor
publice
Sesiune de
informare
Profilul ORCID –
oportunitate de
creștere a
vizibilității
științifice
Atelier profesional
DOI - Identificator
de obiecte digitale
Instructaj
profesional

Regulamentul
privind serviciile
prestate de
bibliotecile publice
Atelier profesional
Regulamentul
privind evaluarea
bibliotecilor
publice
Atelier profesional
Liberalizarea
serviciilor

Participanții vor cunoaște prevederile Legii cu privire la
biblioteci, a Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a bibliotecilor publice

19
ianuarie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan

Formabilii vor studia aspectele: ce este profilul ORCID
(Open Researcher and Contributor ID); cum se poate
obține identificatorul unic (similar celui pentru obiectul
digital), evitând orice confuzie legata de rezultatele
activității lor științifice; avantajele deținerii acestuia

20 ianuarie
2021,
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM – autori reali,
autori potențiali

CFPC BNRM
V. Vasilica
A. Drăgănel

Formabilii vor cunoaște ce reprezintă identificatorul unic
DOI (Digital Object Identifier) și vor parcurge algoritmul
atribuirii acestuia în baza de date Zenodo

22
ianuarie,
2021,
4 ore acad.

CFPC BNRM
V. Vasilica
A. Drăgănel
V. Borș

Participanții vor cunoaște prevederile „Regulamentului
privind serviciile prestate de bibliotecile publice” și
modul de aplicare al acestuia

26
ianuarie,
2021

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM cu
responsabilități de
promovare a
publicațiilor
Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

Participanții vor cunoaște prevederile „Regulamentului
privind evaluarea bibliotecilor publice” și modul de
aplicare al acestuia

29
ianuarie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan
L. Tcaci

Eveniment de animație profesională prin care vom
amesteca și combina elemente disparate, contexte, date,

Ianuarie,
2021

șefii filialelor BM

CNEPB
BM

2

CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan

Mash-up

9.

10.

Animația ludică în
activitatea cu
publicul
Atelier profesional

Biblioteca
interactivă: forme
și activități de
animație
Atelier profesional

11.
Biblioteca
modernă
Atelier profesional

12.

Servicii moderne
de bibliotecă
Atelier profesional

disfuncționalități, despre un singur subiect – serviciile
BM. Participanții își vor forma abilități de evaluare
calitativă a serviciilor trecându-le prin tehnica „tăviței cu
nisip”; brainstorming ad-hoc, discuții, generând idei și
feedback la minut, pentru a revoluționa serviciile
bibliotecii.
Participanții vor obține cunoștințe noi despre ludic și joc,
vor cunoaște categoriile de joc și utilizarea lor în
activitatea cu publicul, vor exersa „reinventarea
jocurilor” trecându-le prin trei modele, vor obține abilități
de adaptare și remodelare a jocurilor din alte domenii –
economic, industria jocurilor, pedagogic, teatral etc.
Participanții vor cunoaște formele și activităților de
animație cu publicul tradiționale dar noi, forme inovative,
creative, inedite, metodologia corectă de organizare și
desfășurare; își vor forma abilități de sistematizare a
animației pe direcții de activitate, de promovare a
animației și de remodelare în funcție de scop, grup-țintă și
priorități.
Cunoașterea tendințelor de modernizare a bibliotecii; a
modelelor de bibliotecă modernă, componentelor
bibliotecii moderne; prin dezvoltarea abilităților practice
de modernizare a bibliotecii și de identificare a
așteptărilor comunității; educația pentru bibliotecă a
comunității.
Dezvoltarea competențelor de a iniția și implementa
servicii relevante necesităților comunității; dezvoltarea și
realizarea produselor, care pot fi folosite de bibliotecari în
implementarea serviciilor moderne.
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„B.P. Hasdeu”
L. Kulikovski

șefii filialelor BM

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Kulikovski

Ianuarie,
2021

șefii filialelor BM

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Kulikovski

Ianuarie,
2021

Bibliotecarii BM

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Kulikovski

Bibliotecarii BM
Grupul-țintă:
bibliotecari care sunt
implicați în
modernizarea a
bibliotecilor prin
diversificarea și
eficientizarea
serviciilor

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Kulikovski

Ianuarie,
2021

Ianuarie,
2021

13.
Utilizarea
Sistemului
Informațional de
Gestiune a
Activității.
Tema 4:
Gestionarea
serialelor
Atelier profesional
14.

15.

16.

17.

Identitatea vizuală
a BNC
„Ion Creangă”
Atelier profesional
Managementul
patrimoniului
documentar:
abordări
conceptuale și
practice
Training
profesional online
Metodologia de
livrare a
Programului
„Ora să ȘTIM”
Training
profesional
Metodologia de
implementare a
Programului
național „În drum
spre casă”

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
A. Chioresco

Dezvoltarea abilităților practice de evidență a serialelor în
SIGA

Ianuarie,
2021

Bibliotecarii BM

FEBRUARIE 2021
Participanții vor lua cunoștință de brandbook-ul
(manualul de identitate) al BNC „Ion Creangă” și vor
obține abilități de aplicare corectă a acestuia.

4 februarie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

Aspecte legislative și de reglementare. Tipologia
patrimoniului documentar. Criterii de identificare a
patrimoniului documentar. Gestiune și evidența.

10
februarie,
2021,
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
bibliotecilor publice
teritoriale

Bibliotecarii vor învăța metodologia de livrare a SMB
„Ora să ȘTIM”, în cadrul căruia, pornind de la o lectură
interactivă a cărților cu tematică STEM urmată de
activități de experimentare, copiii vor descoperi noțiuni
elementare despre lucrurile și fenomenele din jurul lor.

11
februarie,
2021

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”.

CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan
T. Croitoru

Participanții vor însuși metodologia de implementare a
SMB „În drum spre casă. Vor fi abordate următoarele
tematici: violența față de copil, instrucțiunea privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru
identificarea, evaluarea și monitorizarea copiilor

16
februarie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
T. Croitoru
E. Capustin
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CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan
L. Tcaci
CFPC BNRM
V. Cosovan

Training
profesional

18.

19.

20.

Formarea culturii
de voluntariat în
bibliotecă
Training
profesional
Organizarea și
funcționarea
Sistemului de
Control Intern
Managerial
Atelier profesional
Cum utilizăm
aplicația Google
Meet
Training
profesional

21.
Creare infografice
Atelier profesional

22.

23.

Scriere academică
Atelier profesional
Utilizarea
Sistemului
Informațional de

potențiale victime ale violenței și traficului. Scopul
propus: formarea unor adevărați profesioniști care să
identifice, sesizeze eventualele cazuri de abuz față de
copil.
Voluntariatul în bibliotecă: prevederi legale.
Regulamentul instituțional privind voluntariatul la
BNRM. Recrutarea voluntarilor. Mostră a Registrului de
evidență a voluntarilor. Bune practici și experiențe

17
februarie,
2021
4 ore acad.

Managerii superiori și
funcționali din cadrul
BNRM

CFPC BNRM
Sv. Barbei
M. Kiriakov

Managementul riscului. Expunerea și prioritizarea
riscurilor. Registrul riscurilor

24
februarie
2021,
4 ore acad.

Managerii superiori și
funcționali (șefi secții,
centre) din cadrul
BNRM

CFPC BNRM
Sv. Barbei

Participanții vor obține abilități de lucru în aplicația
Google Meet

26
februarie,
2021

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”.

CEF BNC
„Ion Creangă”
L. Caneev
T. Croitoru

Cunoașterea instrumentelor pentru reprezentarea vizuală a
datelor sau informațiilor utilizând grafice, diagrame,
culori și alte elemente vizuale. Dezvoltarea competențelor
și abilităților practice de creare a infograficelor. Utilizarea
lor pentru comunicarea și promovarea serviciilor
bibliotecii într-o formă concentrată și ușor de înțeles.
Studierea modalităților eficiente de elaborare a textelor
științifice și nonștiințifice, antrenarea în exercițiul practic
de redactare a textelor, gestionare a versiunilor de lucru,
redactare online etc., având în obiectiv un public-țintă
Dezvoltarea abilităților practice de utilizare a
instrumentelor de evidență a documentelor: registrele de
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25
februarie,
2021

Bibliotecarii BM

(grupul1)

Februarie,
2021

Februarie,
2021

Bibliotecarii BM

Bibliotecarii BM

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
S. Javelea
T. Borodatîi
CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
E. Ungureanu
CNEPB BM
„B.P. Hasdeu”
A. Chioresco

24.

25.

Gestiune a
Activității.
Tema 8.
Dezvoltarea /
gestionarea
colecțiilor
bibliotecii
Atelier profesional
Creare conținut
digital pentru
repozitoriul BM
Atelier profesional

inventar, registrul de mișcare a fondului; inventarierea și
verificarea colecțiilor

L. Oleinic

Cunoașterea noțiunii de bibliotecă digitală. Dezvoltarea
abilităților de scanare a documentelor și salvarea lor în
format pdf.

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
G. Bulduma

Gestionarea
blogurilor.
Tema 4, 5
Atelier profesional

Dezvoltarea abilităților de administrare a blogului (creare
postări, personalizare, configurare, analiză statistici).

26.

Gestionarea
canalului Youtube.
Tema 6
Atelier profesional
27.
Elaborarea
chestionarelor în
Google Forms
Atelier profesional

Dezvoltarea abilităților de administrare a canalului
Youtube al bibliotecii și Flickr (distribuire și analiza
indicatorilor statistici)
Competențe de elaborare a chestionarelor în format
electronic

Februarie,
2021

Bibliotecarii BM

Februarie,
2021

Bibliotecarii BM

Februarie,
2021

Bibliotecarii BM

Februarie,
2021

Bibliotecarii BM

3 martie,
2021,
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Pânzari
G. Bulduma
CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Pânzari
CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
N. Țurcan

MARTIE 2011
28.

Bibliotecarul formator al
competențelor de
lectură critică
(în contextul
Programului

Educație prin lectură. Combaterea analfabetismului
funcțional prin dezvoltarea competențelor de
lectură/gândire critică

6

CFPC BNRM
V. Osoianu
E. Dmitric
M. Cebotari

29.

30.

31.

32.

Național
LecturaCentral)
Training
profesional online
Conferirea
categoriilor de
calificare
personalului de
specialitate din
biblioteci:
modificări
reglementare
Atelier de
informare
Licențele Creative
Commons - tipuri
și caracteristici
Training
profesional online
Metodologia de
implementare a
SMB „Pași spre
cunoaștere”
Training
profesional
Poșta electronică –
cel mai utilizat
serviciu Internet
Training
profesional online

Formabilii vor cunoaște și vor discuta pe marginea
modificărilor la Regulamentul privind modul de conferire
a categoriilor de calificare personalului de specialitate din
biblioteci. Cum se construiește dosarul pentru
obținerea/confirmarea categoriei de calificare:
recomandări ale formatorilor

4 martie
2021,
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM

CFPC BNRM
L. Corghenci
V. Borș
L. Cara

Utilizarea resurselor informaționale în funcție de
atribuirea Licențelor Creative Commons. Tipuri și
caracteristici ale Licențelor Creative Commons.
Utilizarea Licențelor Creative Commons: cerințe,
avantaje, oportunități
Participanții vor însuși metodologia de implementare a
SMB „Pași spre cunoaștere”. Scopul acestui serviciu este
atragerea la bibliotecă, promovarea cărții, consolidarea
rolului lecturii în drumul spre cunoaștere pentru a ajuta
copiii să-și fixeze cunoștințele despre o varietate de teme
într-un mod atractiv.
Crearea poștei electronice și comunicarea prin
intermediul acesteia. Neticheta.

10 martie
2021
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

CFPC BNRM
L. Corghenci

11 martie,
2021

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”.

CEF BNC
„Ion Creangă”
R. Gangura
T. Croitoru

17 martie,
2021
5 ore acad.

Personalul din
bibliotecile școlare,
din licee, gimnazii
(zona centru și sud)

CFPC BNRM
E. Dmitric
L. Corghenci
În colaborare cu
Biblioteca
Științifică a
Universității
Pedagogice de
Stat
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„Ion Creangă”

33.

Elaborarea unui
poster
Atelier profesional

Participanții vor învăța cum să elaboreze un poster în
programul Canva.

18 martie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

34.

Elaborarea unui
certificat și a
diplomei
Atelier profesional
Crearea unui
eveniment pe
Facebook
Atelier profesional
Directory of Open
Acces Repositories
(OpenDoar) –
oportunități de
diversificare și
lărgire a accesului
la informație
Atelier profesional
online
Programul
Microsoft Word
Training
profesional

Participanții vor învăța cum să elaboreze un certificat în
programele Canva și Microsoft Office.

19 martie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

Participanții vor învăța cum să creeze un eveniment pe
Facebook.

23 martie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
T. Croitoru

Formabilii vor fi familiarizați cu structura și posibilitățile
oferire de baza de date Directory of Open Acces
Repositories (OpenDoar). Modalitatea de căutare și
stocare a informației.

24 martie,
2021
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
centrelor
biblioteconomice
teritoriale

CFPC BNRM
E. Dmitric
A. Drăgănel

Participanții vor obține abilități de lucru în programul
Microsoft Word.

25 martie,
2021

Bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
L. Caneev
T. Croitoru

35.

36.

37.

38.
Creare infografice
Atelier profesional

Cunoașterea instrumentelor pentru reprezentarea vizuală a
datelor sau informațiilor utilizând grafice, diagrame,
culori și alte elemente vizuale. Dezvoltarea competențelor
și abilităților practice de creare a infograficelor. Utilizarea
lor pentru comunicarea și promovarea serviciilor
bibliotecii într-o formă concentrată și ușor de înțeles.
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25 martie,
2021
(grupul 2)

Bibliotecari BM

CEF BNC
„Ion Creangă”
E. Bejan
L. Caneev
CEF BNC
„Ion Creangă”
T. Croitoru

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
S. Javelea
T. Borodatîi

39.

Elaborarea unui
CV Europass
Atelier profesional

Participanții vor învăța cum să realizeze un CV
Europass.

30 martie,
2021

40.

Gestionarea
canalului Youtube.
Tema 6
Atelier profesional

Dezvoltarea abilităților de administrare a canalului
Youtube al bibliotecii și Flickr (distribuire și analiza
indicatorilor statistici)

Martie,
2021

9

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale,
bibliotecari școlari și
bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”.
Bibliotecarii BM

CEF BNC
„Ion Creangă”
L. Caneev
T. Croitoru

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
L. Pânzari

