OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 3, ANUL 2020 (iulie - septembrie)
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: 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: centrulnationalexcelenta@gmail.com; formular pentru înregistrare http://www.123formbuilder.com/form2373065/My-Form
 CREP – Centre Regionale de Excelență Profesională
Nr.

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

1.

Conceptul „Biblioteca
laborator”
Workshop

2.

Securitatea și sănătatea
ocupațională în
condițiile muncii la
distanță
Training

Descrierea succintă a conținutului

IULIE 2020
Concept de transformare: utilizarea elementelor interactive,
setărilor fizice flexibile și omniprezența pentru a sprijini
diseminarea activității bibliotecii atrăgând interesul pentru
bibliotecă și schimbarea receptării ei ca loc tradițional, static
și neinteresant; utilizarea spațiului fizic al bibliotecii pentru a
suporta și satisface nevoile prezente și viitoare ale
utilizatorilor
Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
respectarea și aplicarea cerințelor de securitate care vor
asigura realizarea calitativă a sarcinilor, vor preveni
accidentele în procesul prestării muncii la distanță

Perioada, nr.
ore academice

Grup-țintă

Instituția de
formare/ Formator

1-3 iulie, 2020

Angajații Bibliotecii
Centrale „B.P. Hasdeu”

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

1 iulie, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

3.

Utilizarea platformei
ZOOM
Instruire online

4.

Utilizarea aplicației
ZOOM
în activitățile cu
publicul
Atelier online
Familiarizarea cu
platforma online de
organizare a
conferințelor video
Zoom
Training postinstruire
Propaganda și formele
ei de manifestare
Training

5.

6.

Participanţii vor obţine abilităţi de derulare a conferințelor
audio-video online prin intermediul Programului Zoom
Meeting, care este o aplicație software simplă și versatilă.
Datorită facilităților ei este folosită pentru organizarea unor
ședințe cu caracter administrativ.
Formabilii vor învăța: să-și creeze un cont, să planifice o
conferință, să realizeze managementul corect al timpului, să
trimită o invitație la conferință către participanți, să
gestioneze instrumentele Zoom în timpul activității

1 iulie, 2020

Bibliotecarii rețelelor
Cahul Leova, Cantemir

BR ,,Andrei
Ciurunga”, Cahul
CREPB Rodica
Dermengi

1-2 iulie, 2020

Personalul de
specialitate cu
responsabilități de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea
Bibliotecari BM

CREPB Telenești
Maria Furdui

Bibliotecarii obțin abilități de creare a conferinței necesare în
livrarea sesiunilor de instruire online

2, 3, 7, 14
iulie, 2020

Dezvoltarea la participanți a abilităților de gândire și analiză
critică a informației primite.

2 iulie, 2020

12 bibliotecari din zona
de nord a Republicii
Moldova

7.

Creative Writing

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme,
prin metode inovative.

4, 11, 18, 25
iulie, 2020

Personal de specialitate,
utilizatori

8.

Elaborarea materialelor
media
Training

Participanții vor obține abilități de lucru în elaborarea unor
materiale media, video-uri, postere pentru promovarea
activităților din programul „Ora să ȘTIM”.

6 - 7 iulie,
2020

Bibliotecarii
participanți în proiectul
„Ora să ȘTIM”

9.

Dreptul de autor și
mediul digital
Atelier
Managementul timpului
în dezvoltarea carierei
profesionale

Bibliotecarii vor obține competențe în utilizarea resurselor
protejate de dreptul de autor și cele din domeniul public.

7 iulie, 2020

Bibliotecari BM

Cunoașterea participanților cu noțiunea de management al
timpului și dezvoltarea/crearea la aceștia a abilităților de
management al timpului întru dezvoltarea carierei
profesionale.

7 iulie, 2020

15 bibliotecari din
rețeaua Bibliotecii
Municipale „Eugeniu
Coșeriu” Bălți,
bibliotecile locale și
zona de nord a
Republicii Moldova

10.

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Gabriela Bulduma

CREP Bălți,
BM
„E. Coșeriu”
E. Voițeniuc
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Dumitru Crudu
CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Lolita Caneev
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Mariana Harjevschi
CREP Bălți,
BM „E. Coșeriu”
Ludmila Ouș

Zoom – platformă de
instruire la distanță
Atelier profesional

Dezvoltarea competențelor digitale ale bibliotecarilor.
Algoritmul utilizării aplicației Zoom pentru organizarea
activităților educaționale nonformale pentru utilizatori și
personal.

8 iulie, 2020
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM

12.

Biblioteca Modernă
Atelier

Adaptarea bibliotecii la așteptările lumii moderne prin
Componentele umane și fizice ale bibliotecii moderne.

8 iulie, 2020

Bibiliotecari noi, tineri,
paraprofesionali

13.

Educație mediatică:
Siguranța online
Instruire online

8 iulie, 2020

14.

Capcanele spațiului
online. Siguranța online
în contextul
competențelor
cetățeanului în era
digitală
Training
Cum utilizăm
programul Movie
Maker pentru a crea
videouri atractive
Atelier
Acces deschis:
oportunități pentru
bibliotecile publice.
Accesul la revistele/
articolele în acces
deschis Training
Neticheta și
comunicarea online
Ciclul „Incluziunea
digitală a
bibliotecarului”
Training profesional
online

Formabilii vor învăța care sunt capcanele mediului online,
vor dobândi cunoștințe și abilități practice ca să se protejeze,
vor cunoaște cum să realizeze transferul de cunoștințe către
beneficiari.
Dezvoltarea la participanți a abilităților de navigare în mediul
on-line și de identificare a pericolului dependenței de
internet.

Bibliotecarii din
programul ”Formare de
formatori în educația
mediatică”
12 bibliotecari din zona
de nord a Republicii
Moldova

Formabilii vor învăța cum să utilizeze programul, cum să
selecteze și cronometreze cadrele, cum să înregistreze vocea,
cum să sincronizeze vocea cu imaginile, cum să salveze și
distribuie videoul.

13 iulie, 2020

Durata 3 ore de instruire; 12 ore sarcină practică
Formabilii vor fi familiarizați cu noțiunea de acces deschis;
vor identifica resurse cu acces deschis, punându-se accent pe
IBN și RRAD-DOAJ

14 iulie, 2020

Internetul și comunicarea în mediul online. Dezvoltarea
competențelor (cunoștințe, deprinderi, atitudini) privind
normele de comportament în interacțiuni online / virtuale.
Familiarizarea cu mijloacele de comunicare pentru a vedea în
ce măsură și cu ce eficiență pot fi folosite în cadrul activității
de bibliotecă. Securitatea informației.

15 iulie, 2020
4 ore acad.

11.

15.

16.

17.

9 iulie, 2020

Personalul de
specialitate cu
responsabilităţi de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea
Personalul de
specialitate cu
responsabilităţi de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea
Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

CFPC BNRM
Ecaterina Dmitric
Victoria Popa

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski
CREPB Telenești
Maria Furdui
CREP Bălți
BM
„E. Coșeriu”
Elena Voițeniuc

CREPB Telenești
Natalia Rotari

CREPB Telenești
Natalia Rotari

CFPC BNRM
Ludmila Corghenci
Victoria Vasilica

18.

Completarea ORT
Training

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
completarea platformei de colectare a datelor statistice

15 iulie, 2020

19.

Inserția componentei
educaționale a
serviciilor în formatul
digital
Brown bag (online)
Gestionarea canalelor
Youtube, Flickr

Discuții, evaluarea stării de fapt, exemple, sugestii;
Organizarea evenimentului „Forumului formatorilor”;
Implicațiile formatorilor

20.

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

16 iulie, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău
Formatori BM

Dezvoltarea abilităților de administrare a canalului Youtube
al bibliotecii și Flickr (publicare, distribuire, statistici)

16 iulie, 2020

Bibliotecari BM

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Lidmila Pînzari
CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Svetlana Gargalîc

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Lidia Kulikovski

21.

Educație mediatică
Training
online

Participanții vor obține abilități în domeniul Educației
mediatice vor cunoaște procesul de accesare , analizare,
evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri,
genuri și forme mediatice.

20 iulie, 2020

Bibliotecari din
raioanele participanții
proiectului

22.

Cum se elaborează un
chestionar on-line
Atelier profesional

Formabilii vor fi instruiți privind utilizarea platformelor de
elaborare a chestionarului online. Aplicații practice pentru
Google-forms

22 iulie 2020
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM

Lilia Povestca
Valentina Popa

23.

Noua lege a bibliotecilor
și noi regulamente
pentru implementare
Atelier de informare
Aplicația CANVA:
descoperiri și
oportunități
Atelier online
Academia de Vară
pentru Bibliotecari
Ediția 2020: Lectura și
universul tehnologiilor
digitale
(online)
Gestionarea canalelor
social media. Imagini
Facebook

Bibliotecarii vor fi informați despre noile regulamente
aprobate, care urmează a fi aplicate în vederea implementării
prevederilor Legii cu privire la biblioteci nr. 160 din
20.07.2017.
Formabilii vor obţine competenţe în design, utilizând
instrumentul Canva care oferă toate caracteristicile
necesare unui designer.

23 iulie, 2020

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan

25 iulie, 2020

Bibliotecarii reţelelor
Cahul Leova. Cantemir

CREPB BPR ,,A.
Ciurunga”,Cahul
Donici Tamara

Scopul Academiei: platformă de comunicare și dezvoltare
profesională a bibliotecarilor, transfer de cunoștințe, schimb
de bune practici și idei inovative prin educație non-formală și
informală.

28-30 iulie,
2020
12 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

CFPC BNRM

Bibliotecarii vor obține cunoștințe în publicarea imaginilor pe
Facebook

28 iulie, 2020

Bibliotecari BM

24.

25.

26.

Echipa de formatori.
Sub egida Asociației
Bibliotecarilor din
Rep. Moldova
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Gabriela Bulduma

27.

Povești create în benzi
desenate Atelier de
instruire

Participanții vor învăța să realizeze, pe diferite platforme
gratuite sau cu ajutorul unor aplicații, povești în benzi
desenate.

29 iulie, 2020

Participanții de la
Academia de Vară
pentru Bibliotecari

28.

Metodologia de livrare a
SMB „Ora poveștilor
online”
Atelier de instruire
QUIZ-uri de lectură și
cultură generală
Atelier de instruire

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația
timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a
metodologiei pentru organizarea orei poveștilor online.

29 iulie, 2020

Participanții de la
Academia de Vară
pentru Bibliotecari

Participanții vor învăța să realizeze pe diferite platforme
gratuite QUIZ-uri de lectură și cultură generală.

29 iulie, 2020

Participanții de la
Academia de Vară
pentru Bibliotecari

30.

Formarea culturii de
voluntariat în bibliotecă
Training

Bibliotecarii vor dezvolta competențele necesare pentru
susținerea implementării procesului de voluntariat în
activitatea bibliotecilor, în special recrutarea voluntarilor

29 iulie, 2020

31.

Ora poveștilor online
Training

Participanții vor cunoaște rolul orei poveștilor în educația
timpurie a copiilor, vor avea abilități de aplicare a
metodologiei pentru organizarea orei poveștilor online.

30 iulie, 2020

32.

Educație Mediatică:
noile media și noul
sistem de competențe
media în secolul al 21lea
Training profesional
Lectura critică
Atelier profesional

Formabilii vor învăța cum să utilizeze noile media în
activitatea de bibliotecă

31 iulie, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare
Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”
Bibliotecarii din
programul ”Formare de
formatori în educația
mediatică

Participanții își vor cultiva abilități și atitudini care să le
permită înțelegerea aprofundată a diferitor straturi ale textului
cu care au de a face
Bibliotecarii începători vor dezvolta abilități în gestionarea
documentației de bibliotecă, clasificarea publicațiilor,
aranjarea la raft, evidența primară și globală a publicațiilor,
inventarierea, etc.
Dobândirea capacităților de decupare și prelucrare a
fotografiilor.

Iulie, 2020

Bibliotecarii BPR „A.
Donici”

Iulie, 2020

Bibliotecarii începători
din rețeaua Orhei și
bibliotecari școlari

Iulie, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua Orhei

29.

33.

34.

Școala de Vară

35.

Utilizarea aplicației
AVATAN
Atelier profesional

CEF BNC
„Ion Creangă”
Cristina Savin
Tamara Croitoru
CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Tamara Croitoru
CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci
Tamara Croitoru
BM „B.P. Hasdeu”
CNEPB
Tatiana Coșeri

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Tamara Croitoru
CREPB Telenești
Maria Furdui

CREP Orhei
Nina MihailovGloba
CREP Orhei
Colaboratorii BPR
„A. Donici”
CREP Orhei
Olga Apostol
Mariana Veverița

36.

Planificarea proiectelor
non-profit

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților bibliotecarilor în
elaborarea, scrierea și implementarea proiectelor.

Iulie, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua Orhei

CREP Orhei
Lucia Brehoi,
Stepanida Țugui
BM „B.P. Hasdeu”
CNEPB
Dumitru Crudu
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Gabriela Bulduma

AUGUST 2020
37.

Creative Writing

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme,
prin metode inovative.

1, 8, 15, 22, 29
august, 2020

utilizatori

38.

Platforma online de
realizare a conferințelor
video Zoom
Training postinstruire
Managementul
Calculatorului
Curs de instruire online

Bibliotecarii vor obține abilități de creare a conferinței
necesare în livrarea sesiunilor de instruire online.

3 august, 2020

Bibliotecari BM

Formarea deprinderilor practice de creare și de utilizare a
calculatoarelor în scopul prelucrării informației.

3-7august,
2020

Personal de specialitate,
educatori de grădinițe

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Svetlana Gargalîc

Crearea și promovarea
serviciilor inovative
online de bibliotecă
Training profesional
online
Calcularea Ratei de
Recuperare a
Investițiilor (ROI)
Training

Trainingul este organizat în contextul ediției a 3-a a
Programului Național LecturaCentral. Formabilii vor fi
familiarizați cu algoritmul și metodologia serviciului
„Science Slam” și „Laboratorul lecturii”

5 august, 2020
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB cu responsabilități
de prestare a serviciilor

Ecaterina Dmitric
Natalia Ghimpu

Dezvoltarea competențelor necesare pentru calcularea
impactului economic.

5 august, 2020

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

Chestionare online:
operativ, eficient,
gratuit
Training
e-Guvernare
Instruiri
online

Participanții vor obține competențe în crearea chestionarelor
și realizarea sondajelor online cu ajutorul platformelor
Google Forms și Survey Monkey.

6 august, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare
Bibliotecari din
raioanele arondate

Evaluarea activității de
bibliotecă
Atelier profesional

Atelier organizat în contextul apropiatei evaluări a activității
bibliotecii. Analiza situației, identificarea problemelor
privind implementarea prevederilor „Regulamentului privind
evaluarea bibliotecilor publice”. Orientări pentru domeniile
de centrare a eforturilor profesionale

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

CFPC BNRM

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navighează
pe portalul egov.md. Plăți și achitări online. Programări
online.

10, 17, 24
august, 2020

12 august 2020
8 ore acad.

CFPC BNRM

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci
CREP Căușeni
Popușoi Natalia
Oxana Groza
Svetlana Gargalîc
Elena Pintilei
Ludmila Corghenci
Svetlana Barbei

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Utilizarea diverselor
aplicații la
implementarea
serviciilor moderne.
LearningApps
Atelier online
Educație mediatică
Training
online

Formabilii vor obține abilități de utilizare a aplicațiilor în
scopuri educaționale.

12 august,
2020

Bibliotecarii reţelelor
Cahul Leova. Cantemir

BPR ,,Andrei
Ciurunga”,
Cahul CREPB Stela
Marian

Participanții vor obține abilități în domeniul Educației
mediatice. Vor cunoaște procesul de accesare, analizare,
evaluare și creare a mesajelor într-o varietate de moduri,
genuri și forme mediatice.

12 august,
2020

Bibliotecari din
raioanele arondate

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Svetlana Gargalîc

Promovarea
activităților profesionale
pe rețelele de socializare
Training
Acces Deschis:
oportunități pentru
bibliotecile publice
Training

Participanții vor căpăta abilități de promovare a activităților
pe rețelele de socializare (forma de prezentare a mesajului,
structurarea informațiilor, sfaturi practice etc.)

13 august,
2020

Formabilii vor fi familiarizați cu noțiunea de Acces deschis;
vor identifica resurse cu acces deschis, punându-se accent pe
IBN și RRAD-DOAJ

14 august,
2020

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREPB Telenești
Natalia Rotari

Cum utilizăm
programul
MovieMaker pentru a
crea video-uri
atractive.
Atelier
Investigatio Bibliotheca
Cercetarea cantitativă
în bibliotecă
Atelier profesional online
Cum să atragi
partenerii
Training

Formabilii vor învăța cum să utilizeze programul, cum să
selecteze și cronometreze cadrele, cum să înregistreze vocea,
cum să sincronizeze vocea cu imaginile, cum să salveze și
distribuie video-ul

17 august,
2020

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecile școlare
Personalul de
specialitate cu
responsabilități de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea
Personalul de
specialitate cu
responsabilități de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea

Necesitatea cercetării cantitative în activitatea bibliotecii.
Metode și tehnici utilizate

19 august,
2020
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

Victoria Vasilica
Angela Drăgănel

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
atragerea partenerilor

19 august,
2020

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

Advocacy
Training
online

Cursul oferă competențe de comunicare eficientă dintre
bibliotecar și APL, strategii utile prin care biblioteca obține
beneficii în structura și activitatea ei.

19-20
august, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate
Trainingul Advocacy
pentru bibliotecarii
participanți la proiectul
„Eu sunt promotorul
schimbării”

CREPB Telenești
Natalia Rotari

CREP Căușeni
Natalia Popusoi

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Formarea abilităților de organizare a colecțiilor de bibliotecă.
Atribuirea cotei documentelor. Aranjarea documentelor la
raft.

21 august,
2020

Personal fără
specializare în
biblioteconomie

CREPB Telenești
Efimia Lascov
Elena Pospih

Webinarul este organizat în scopul familiarizării
personalului de specialitate cu noul cadru de reglementare din
domeniul biblioteconomie și științe ale informării
ePortofoliul are scopul de a a oferi recomandări concrete
celor care doresc să scrie un articol ştiinţific şi de a-i ajuta să
rezolve problemele practice

24 august,
2020

Bibliotecari din reţeaua
Cahul

BPR ,,A. Ciurunga”
Cahul CREPB
Ana Caraman

25 august 2020
4 ore
academice

CFPC BNRM

Elaborarea portofoliului
Serviciului modern de
bibliotecă
Atelier follow-up
Я библиотекарь
Интернет –проект

Bibliotecarii vor prezenta portofoliile serviciilor moderne de
bibliotecă și vor primi un feedback din partea formatorilor.

25 august,
2020

Personal de specialitate
din cadrul SNB (în
deosebi solicitanții
pentru
conferirea/confirmarea
categoriei de calificare
superioară)
Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

Период проведения проекта.
Условия для участников проекта.
Итоги проекта.

27 aвгуст,
2020

Библиотекари
районов Тараклия
Вулканешты
г. Комрат,
Басарабяска

Crearea design-uri-lor
în aplicația CANVA
Atelier profesional
Portofoliul Serviciilor
de Bibliotecă
Atelier profesional

Bibliotecarii vor obține competențe digitale în crearea
posterelor, infograficelor, materialelor promoționale

August, 2020

Bibliotecarii școlari

Dezvoltarea capacităților, cunoștințelor și abilităților
bibliotecarilor în elaborarea portofoliului SMB.

August, 2020

Bibliotecarii din
rețeaua Orhei

Organizarea
evenimentelor culturale
Atelier profesional

Participanții vor căpăta abilități de organizarea a unui
eveniment pentru public

August, 2020

Despre tăcere într-o
lume a zgomotului
(liniștea ca mecanism de

O prelegere despre necesitatea unor pauze pentru a revizui, a
analiza și a reformula unele concepte și viziuni.
Zilele tăcerii – sunt zile de autoevaluare și reinventare.

August, 2020

Organizarea colecțiilor
de bibliotecă: Cotarea
sistemico-alfabetică a
colecțiilor. Așezarea
sistemico-alfabetică a
colecțiilor la raft
Atelier profesional
Cadrul de reglementare
Webinar informativ
Investigatio Bibliotheca.
Pași de urmat pentru a
scrie un articol
impresionant
ePortofoliu educațional

Bibliotecarii din
rețeaua Orhei
Bibliotecarii din rețea,
dar cu acces liber în

Ludmila Corghenci

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia Bejan
Tamara Croitoru
РЦПО ЧадырЛунга
Л.А.Манастырлы
М.В.Жимжим
С.П. Попова
CREP Orhei
Valentina Frunza
CREP Orhei
Elena Turcin
CREP Orhei
Stepanida Țugui
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Maria Pilchin

concentrare și sporire a
eficienței într-o
bibliotecă)
Prelegere
62.

63.

Marketingul lecturii
Training profesional
online

Educarea utilizatorului
de bibliotecă expert în
lectură
Curs aplicativ online

64.

e–Guvernare
Instruiri

65.

Elaborarea
chestionarelor online
prin platforma Google
Forms
Webinar
Realizarea unei
prezentări de succes în
programul PPT
(nivel avansat) Training

66.

67.

68.

69.

Gestionarea canalelor
social media. Facebook
avansat
Training
Utilizarea aplicației
LearningApps în
activitățile bibliotecii
Training
Creative Writing

SEPTEMBRIE 2020
Abordări conceptuale. Influențe asupra necesităților
Data rezervată
cititorilor. Influențe asupra pieței cărții.
4 ore acad.
Calitatea și cultura lecturii

mediul on line al
publicului larg

Nadejda Mășcăuțanu

25 formabili din cadrul
SNB

CFPC BNRM

Dezvoltarea competențelor de cultura lecturii prin implicare
în proiecte de cercetare literară. Educarea utilizatorului cult:
spațiul propriilor lecturi și vorbiri

Data
rezervată,
2020
8 ore acad.

Personal de specialitate
din cadrul Sistemului
Național de Biblioteci

Obținerea competențelor de a cunoaște cum se navighează
pe portalul egov.md. Plăți și achitări online. Programări
online.

1, 15, 22, 29
septembrie,
2020

Bibliotecari școlari din
raion

Formabilii vor obține competențe în tehnica elaborării
chestionarelor online utilizând platforma Google Forms

2 septembrie,
2020

Bibliotecari din reţeaua
Cantemir

Participanții vor învăța cum să realizeze prezentări de succes
în programul PPT.

3 septembrie,
2020

Bibliotecarii vor obține abilități de administrare a paginilor
Facebook

3 septembrie,
2020

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”, Bibliotecari
din bibliotecile publice
teritoriale și bibliotecile
școlare.
Bibliotecari BM

Formabilii vor învăța cum să-și creeze contul, tipurile de
exerciții , vor putea să creeze propriile exerciții

3 septembrie,
2020

Dezvoltarea abilităților de scriere creativă sub diferite forme,
prin metode inovative.

5, 12, 19, 26
septembrie,
2020

Bibliotecari din
bibliotecile publice
teritoriale din raionul
Telenești și arondate
Personal de specialitate,
utilizatori

dr. habilitat
Tatiana Ciocoi,
conferențiar
universitar, USM

CFPC BNRM
dr. Adrian Ghicov,
conf. univ.,
Institutul de Științe ale
Educației
CREP Căușeni
Popușoi Natalia
Oxana Groza
Svetlana Gargalîc
BR
,,Andrei Ciurunga”
Cahul CREPB/
Natalia Lupu
CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Ludmila Pînzari
CREPB Telenești
Natalia Rotari

BM
„B.P. Hasdeu”
CNEPB

Dumitru Crudu
70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Bibliotecari începători,
bibliotecari interesați

Formare de competențe în domeniul educației adulților, cu
scopul de a forma noi abilități de dezvoltare personale.

7-11
septembrie,
2020
8 septembrie,
2020

Bibliotecarii își vor dezvolta competențe de elaborare și
arhivare a materialelor și documentelor SMB. Elaborarea
portofoliului Serviciului Modern de bibliotecă
Orientări strategice de marketing la BNRM. Cerințe și
conținuturi. Promovarea în spațiile BNRM. Instrumente de
promovare în spațiul virtual
Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
implementarea managementului calității

8-9
septembrie,
2020
9 septembrie
2020,
8 ore acad.
9 septembrie,
2020

Bibliotecari noi
angajați în rețea

Formarea abilităților de organizare a colecțiilor de bibliotecă:
cotarea sistemico-alfabetică a colecțiilor, așezarea sistemicoalfabetică a colecțiilor la raft, atribuirea cotei și aranjarea
documentelor la raft.
Participanții vor cunoaște varietatea de aplicații educaționale
oferite de magazinul Google Play și modul lor de utilizare în
activitățile de bibliotecă.

9 septembrie,
2020

Personal fără
specializare în
biblioteconomie

CREPB Telenești
Efimia Lascov
Elena Pospih

10 septembrie,
2020

Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Tamara Croitoru

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

10; 15
septembrie,
2020

Bibliotecari BM

CNEPB
BM
„B.P. Hasdeu”
Ludmila Pînzari

Formabilii vor fi familiarizați cu noțiunea de Acces Deschis;
vor identifica resurse cu acces deschis, punându-se accent pe
IBN și RRAD-DOAJ

14 septembrie,
2020

Personalul de
specialitate cu
responsabilități de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea

CREPB Telenești
Rotari Natalia

Managementul
Calculatorului
Curs de instruire
Formare formatori
Training

Curs destinat bibliotecarilor, care nu au trecut aceste intruiri,
sau care au nevoie de abilități adăugătoare.

„Școala tânărului
bibliotecar”
Curs online
Promovarea activității
profesionale
Training profesional
Cultura calității.
Modulul 1: Cerințele
standardului SM EN ISO
9001:2015 „Sisteme de
management al calității.
Cerințe”
Curs
Organizarea colecțiilor
de bibliotecă
Atelier profesional
Aplicațiile educaționale
– suport pentru
activitățile din
bibliotecă
Training
Gestionare bloguri
Training

Acces Deschis:
oportunități pentru
bibliotecile publice.
Accesul la revistele/

utilizatori

Personalul de
specialitate din cadrul
BNRM
Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate

CREP Căușeni
Natalia Popușoi
Svetlana Gargalîc
BR ,,Andrei
Ciurunga ,,Cahul
CREPB
Stela Marian
BPR ,,A. Ciurunga”,
Cahul CREPB/
Tamara Donici
Veronica Borș
Veronica Bantaș
CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

articolele în acces deschis
Training
Cultura calității.
Modulul 2: Principiile
calității
Curs

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
implementarea principiilor calității

16 septembrie,
2020

80.

Vocea utilizatorului
Masă rotundă

Participanții vor spune: povestea lor la bibliotecă; ce-și
doresc să experimenteze la bibliotecă; ce nu găsesc la
bibliotecă etc.

16
septembrie,
2020

81.

Organizarea
cataloagelor tradiționale
de bibliotecă
Training profesional

Formabilii vor fi familiarizați cu cerințele de gestionare
corectă a cataloagelor: alfabetic, sistematic.

16 septembrie,
2020

82.

Chestionare online:
operativ, eficient,
gratuit
Training
Biblioteca publică,
între lectură și
tehnologii
informaționale
Simpozion științific

Participanții vor obține competențe în crearea chestionarelor
și realizarea sondajelor online cu ajutorul platformelor
Google Forms și Survey Monkey.

17 septembrie,
2020

Diseminarea celor mai inedite practici de utilizare a
Tehnologiilor informaționale în scopul creării/dezvoltării
abilităților de lectură și cunoaștere ale membrilor comunității

18 septembrie,
2020

79.

83.

84.

Авторы книг- наши
земляки
Интернет проект

Книги гагаузских и молдавских писателей – юбиляры
2020 года. Писатели и поэты юбиляры 2020 года
Онлайн чтение произведений на родном языке.
Онлайн встречи с авторами книг

20 cентября,
2020

85.

Formare formatori
Training

Formare de competențe în domeniul educației adulților,
scopul de a forma noi abilități de dezvoltare personale.

86.

Organizarea și
funcționarea Sistemului
de Control Intern
Managerial
Atelier de informare

Formabilii vor fi instruiți privind componenta documentară
pentru Controlul Managerial Intern. Programul de dezvoltare
a sistemului de Control Intern Managerial a BNRM. Politica
antifraudă și anticorupție. Procedura de sistem privind
managementul riscurilor.

22-24
septembrie,
2020
23 septembrie,
2020
4 ore acad.

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate
Membrii comunității

Personal angajat cu
studii din alte domenii
de profil decât în
biblioteconomie și
științe ale informării
Bibliotecari BNC
„Ion Creangă”

35 bibliotecari din
rețeaua Bibliotecii
Municipale „Eugeniu
Coșeriu” Bălți,
bibliotecile locale și
zona de nord a
Republicii Moldova
РЦПО- ПРБ
Библиотекари лицеев
мун. Чадыр-Лунга

Bibliotecari noi
angajați în rețea
Managerii superiori și
funcționali din cadrul
BNRM

CNEPB
BM „B.P. Hasdeu”
Tatiana Coșeri

BR ,,Andrei
Ciurunga”
Cahul CREPB
Doina Doicov
CREPB Telenești
Efimia Lascov
Elena Pospih

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lilia Tcaci

BM „E. Coșeriu”
CREP Bălți
Ludmila Ouș
Victoria Țîcu
РЦПО ЧадырЛунга
Л.А.Манастырлы
М.В.Жимжим
С.П. Попова
BPR ,,A. Ciurunga”
Cahul CREPB
Tamara Donici

CFPC BNRM
Elena Pintilei
Svetlana Barbei

87.

Cultura calității.
Modulul 3: Abordarea
bazată pe proces
Curs

Bibliotecarii vor obține competențele necesare pentru
implementarea gândirii bazate pe proces utilizând ciclul PlanDo-Check-Act și diagrama SIPOC.

23 septembrie,
2020

88.

Cum utilizăm spațiul de
stocare google drive
Atelier

Formabilii vor învăța cum să utilizeze aplicație, cum să
creeze fișiere online, să lucreze în comun la ele și să le
stocheze

23 septembrie,
2020

89.

Programul
„Microsoft Word”
Atelier

90.

Metodologia de
organizare a SMB care
oferă acces la informație
de interes comunitar
Atelier

Participanții vor căpăta abilități de lucru în programul
Microsoft Word
Formabilii vor obține cunoștințe și competențe de a organiza
în bibliotecile care le gestionează serviciile: Biblioteca vie;
Cafenea publică, Punct mobil de informare; Colțișorul
”Comunitatea mea”

24 septembrie,
2020

30
septembrie,
2020

Bibliotecarii din
rețeaua BM și
suburbiile mun.
Chișinău, din
bibliotecile arondate
Personalul de
specialitate cu
Responsabilități de
prestare a serviciilor
din BPR și rețea
Bibliotecari BNC „Ion
Creangă”

Bibliotecari din
bibliotecile publice
teritoriale pentru
adulți din raionul
Telenești și arondate

BM „B.P. Hasdeu”
CNEPB
Tatiana Coșeri
CREPB Telenești
Elena Pospih

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita Caneev
Tamara Croitoru
CREPB Telenești
Aurelia Dobjanschi

Coordonare: L. Corghenci
L. Povestca
E. Cebotari
T. Croitoru
30 iunie, 2020

