OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE
DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,
TRIMESTRUL 3, ANUL 2021 (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: cfpc.bnrm@gmail.com
lcorghenci@bnrm.md
 CEF BNC „Ion Creangă” - Centrul de 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”
Nr
Tema, subiectul și
d/r genul activității (curs,
atelier, sesiune, masă
rotundă etc.)
1.

2.

3.

Tehnici moderne de
promovare a lecturii.
Marketingul lecturii
Training profesional
online
(în contextul
Programului Național
LecturaCentral)
Identitatea
instituțională:
reguli de aur
Atelier profesional
Instrumente de
colectare a resurselor

Descrierea succintă a conținutului

Perioada,
nr. ore
academice

Grup-țintă

Instituția de
formare / Formator

7 iulie 2021
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
bibliotecilor publice
teritoriale

CFPC BNRM
Maria PILCHIN,
Cercetător-expert la
BM
„B.P. Hasdeu”

Comunicarea internă și importanța acesteia pentru
promovarea instituției. Planul de comunicare
externă. Structură, principii și exemple de bune
practici

8-9 iulie
2021
16 ore
acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
Bibliotecii Naționale a
Republicii Moldova

Instrumente de colectare a resurselor în mediul
offline și online. Planul de fundraising și etapele
campaniei de fundraising

15 iulie
2021
8 ore acad.

Personal identificat de
la BNRM

CFPC BNRM
În colaborare cu
ERIM, ABRM
Natalia ȘEREMET,
expert în comunicare
CFPC BNRM

IULIE 2021
Valoarea lecturii, necesitatea dezvoltării
competențelor de cultura lecturii a utilizatorilor.
Cum biblioteca publică poate promova lectura ca un
catalizator al cunoașterii pentru a transforma
comunitatea

1

și etapele campaniei
de fundraising
Atelier profesional
4.

7.

Arta lecturii
Training profesional
(în contextul
Programului Național
LecturaCentral)
Academia de Vară
pentru Bibliotecari:
ediția 2021

Cum să citim un roman și ce sfaturi ne dau scriitorii
pentru a recunoaște și a îmbunătăți
această activitate mentală.

21 iulie
2021
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
Sistemului Național
de Biblioteci

Scopul Academiei de Vară: platformă de
comunicare și dezvoltare profesională a
bibliotecarilor, transfer de cunoștințe, schimb de
bune practici și idei inovative prin educație nonformală și informală

29 - 30 iulie
2021,
16 ore
acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

În colaborare cu
ERIM, ABRM
Natalia ȘEREMET,
expert în comunicare
CFPC BNRM
dr. habilitat Tatiana
CIOCOI,
conferențiar
universitar, USM
Organizatori:
ABRM
Victoria VASILICA
CFPC BNRM
Ludmila
CORGHENCI,
Lilia POVESTCA

AUGUST 2021
8.

Strategii de conținut
în social media:
trenduri must have
pentru o activitate
digitală
Training profesional
online

Cunoașterea de către bibliotecari a principalelor
tendințe și tipuri de conținut create și utilizate în
social media (facebook, instagram, twitter).
Exemplificări prin utilizarea propriilor conturi
instituționale de social media.

11 august
2021,
4 ore acad.

Personalul de
specialitate din SNB
responsabil cu crearea
și gestionarea
conținutului pe social
media

CFPC BNRM
Diana SILIVESTRU

9.

Bazele programului
Microsoft Excel
Training profesional

Participanții vor obține abilități avansate de lucru în
programul Excel.

17 august
2021

10.

Regulament privind
gestionarea
colecțiilor de
bibliotecă

Formabilii vor „dezghioca” aspectele ce țin de
terminologia profesională, componentele colecțiilor
de bibliotecă din punct de vedere a apartenenței
tipologice a documentelor. Accentuarea practicilor

18 august
2021,
6 ore acad.

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale,
bibliotecari școlari.
Responsabilii privind
gestionarea colecțiilor
din cadrul centrelor
biblioteconomice

CEF BNC
„Ion Creangă”
Lolita CANEEV
Tamara CROITORU
CFPC BNRM
Aliona MUNTEAN,
Aliona TOSTOGAN

2

Modul 1. Prezentare
generală. Evidența
documentelor tipărite
Training profesional
online
Crearea QUIZ-urilor
de lectură și cultură
generală
Training profesional

de evidență a documentelor tipărite (cărți, publicații
seriale, documente grafice, cartografice, de muzică
tipărită, tehnico-normative etc.).
Participanții vor învăța metodologia de creare pe
diferite platforme gratuite a QUIZ-urilor de lectură
și cultură generală.

20 august
2021

12.

Metodologia SMB
„TIC-Lab: ateliere
de design pentru
mari și mici”

Participanții vor cunoaște platforme online care
includ un set larg de instrumente utile pentru
elaborarea diferitor proiecte digitale. Ei vor învăța
să realizeze: felicitări personalizate, coperte pentru
reviste, postere digitale, invitații, prezentări
electronice, filmulețe etc.

23 – 24
august,
2021

13.

Lectura în context
digital
Conferință publică
(în contextul
Programului Național
LecturaCentral)
Pregătirea pentru
Robo Liga
Bibliotecilor 2021

Lectura pe suport digital este la fel de reconfortantă
precum cea pe hârtie? Ce se pierde și ce se câștigă
în această schimbare?

Participanții vor cunoaște modalitatea de
desfășurare a competiției Robo Liga Bibliotecilor –
2021 și instruiți la compartimentul practic.

11.

14.

3

naționale,
departamentale si
teritoriale, potențiali
formatori la subiect
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale,
bibliotecari școlari și
bibliotecari ai BNC
„Ion Creangă”
Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale și
bibliotecari a BNC
„Ion Creangă”

CEF BNC
„Ion Creangă”
Cristina SAVIN
Tamara CROITORU

25 august
2021,
2 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

August

Bibliotecari din
bibliotecile publice
participante la
concursul Robo Liga
Bibliotecilor - 2021

CFPC BNRM
dr. Alex
COSMESCU,
cercetător științific
la Academia de
Științe a Moldovei
CEF BNC
„Ion Creangă”
Adrian
GRĂDINARU
Svetlana LISNIC

CEF BNC
„Ion Creangă”
Cristina SAVIN
Tamara CROITORU

15.

16.

17.

18.

Metodologia de
implementare a SMB
„Pași spre
cunoaștere”
Training profesional

SEPTEMBRIE 2021
Participanții vor însuși metodologia de
7
implementare a SMB „Pași spre cunoaștere”.
septembrie
Scopul acestui serviciu este atragerea utilizatorilor
2021
la bibliotecă, promovarea cărții, consolidarea
rolului lecturii pentru copii

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

CEF BNC
„Ion Creangă”
Rodica GANGURA
Tamara CROITORU

Lecturi comunitare
fundamentate pe
tehnologii
informaționale și de
comunicare
Training profesional
(în contextul
Programului Național
Lectura Central)
Tehnica lecturii cu
voce tare
Atelier profesional

Rolul lecturilor comunitare. Utilizarea tehnologiilor
informaționale și de comunicare în promovarea
cărților și lecturii

8
septembrie
2021,
5 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
bibliotecilor publice
teritoriale

CFPC BNRM
Valentina POPA
Angela
DRĂGĂNEL

Participanții vor însuși tehnici de lectură cu voce
tare

17
septembrie
2021

CEF BNC
„Ion Creangă”
Eugenia BEJAN

Confidențialitatea
activității și a datelor
pe Internet: tactici și
instrumente practice
pentru bibliotecari
Training profesional
online
Programul Microsoft
Word
Training profesional
online

Dezvoltarea deprinderilor de găsire, evaluare și
utilizare a informațiilor pe Internet, înțelegerea
modului în care datele sunt utilizate în viața
profesională și publică. Bibliotecarii vor identifica
situații în care informațiile personale pot fi stocate
de dispozitive și de activitatea online

22
septembrie
2021,
4 ore acad.

Bibliotecari pentru
copii din bibliotecile
publice teritoriale,
bibliotecari școlari și
bibliotecari din cadrul
BNC „Ion Creangă”
Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

Participanții vor obține abilități în crearea și editarea
unui
document.
Salvarea
și
vizualizarea
documentului.
Formatarea
documentelor:
configurarea parametrilor paginii, selectarea
textului, formarea alineatelor. Funcțiile mouse-ului.

23
septembrie
2021,
6 ore acad.

4

Personalul din
bibliotecile centrelor
de excelență, colegii,
școli profesionale

CFPC BNRM
Diana SILIVESTRU

CFPC BNRM
Valentina POPA,
Zinaida STRATAN
În colaborare cu
Biblioteca Tehnico-

Includerea comentariilor, crearea notelor de subsol.

19.

Instrumente de
evaluare ale
impactului bibliotecii
Modul 1. Indicatori
statistici
Atelier profesional
online

Ce măsurăm în bibliotecă și în ce scopuri?
Indicatori statistici de nivel oficial. Valorificarea
datelor statistice. Formarea competențelor de
utilizare a indicatorilor/datelor statistice

5

29
septembrie
2021,
6 ore acad.

Personalul de
specialitate din cadrul
SNB

Științifică a
Universității
Tehnice a Moldovei
CFPC BNRM
Ludmila
CORGHENCI
Svetlana
UCRAINCIUC
Valentina POPA

