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NUMELE ESTE OMUL sau  NOTA AUTORILOR

Prezenta lucrare Ludmila Corghenci Omul din Templul Cărții și 
Științei. Monografi e biobibliografi că pregătită sub egida Direcției Cer-
cetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării (în 
cadrul colecției „BiblioLeader” este în primul rând, un omagiu pentru 
doamna Ludmila Corghenci. În al doilea rând, lucrarea înleșnește 
cunoașterea problemelor-cheie ale activității bibliotecilor publice: fun-
damentarea pe o componentă documentară strategică, augmentarea 
poziționării bibliotecii în comunitate, dezvoltarea competențelor per-
sonalului de specialitate, incluziunea digitală a acestuia, etc. Or, este 
vorba despre o sursă importantă de informare bibliografi că, de orien-
tare metodologică a activității bibliotecare. O muncă de cercetare, de 
investigare, la efortul autorilor lucrării alăturându-se întreaga echipă 
a Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, persoane cu 
autoritate în domeniu. Fără aceste elemente de sprijin lucrarea nu ar fi  
avut bogăția de date și evenimente.

Lucrarea continuă și completează ediția Schimbarea de sine pentru 
schimbarea celorlalți: monografi e biobibliografi că in honorem Ludmila 
Corghenci, editată în anul 2010 de către Departamentul Informațional 
Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale din Moldova.

Autorii au conceput structura studiului altfel în comparație cu alte 
lucrări biobibliografi ce, ținând cont de personalitatea protagonistei, 
mereu în căutare și inovare, creativitate și redeschidere a profesiei, 
înălțând și poziționând bibliotecarul ca deținător al unei profesiuni 
inteligente. 

Compartimentul „Conturul biografi c”, ca parte componentă a lu-
crării, amplifi că cunoștințele despre protagonistă, oferă posibilitatea 
de a explora identitatea profesională a acesteia, stimulează refl ecțiile 
privind oportunitățile unei cariere de succes.

Protagonista, Ludmila Corghenci, ne surprinde cu trei articole noi, 
în primă publicare, acestea refelctând subiecte actuale pentru persona-
lul de specialitate din biblioteci (Educația deontologică a personalului 
de specialitate din biblioteci; Evaluarea calității și efi cacității personalu-
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lui de specialitate din biblioteci; Lecturi profesionale: context al educației 
informale a personalului de specialitate din biblioteci). Este vorba des-
pre compartimentul cu titlul „Schimbând ce este de schimbat…”.

Articolul „Analiza bibliometrică ca metodă de evaluare a activității 
specialistului din domeniul infodocumentar (către aniversarea a 65-a a 
doamnei Ludmila Corghenci), semnat de către doctorul habilitat, pro-
fesorul universitar Nelly Țurcan, are un conținut inedit, contabilizând 
rezultatele activității de cercetare a protagonistei.

Compartimentul bibliografi c oglindește totalitatea publicațiilor 
semnate de Ludmila Corghenci, începând cu anul 2010, indiferent de 
genul, conținutul și limba acestora, locul editării, suportul de fi xare 
a informațiilor. Materialele sunt structurate după genul și conținutul 
acestora, în ordine direct cronologică, iar în interiorul anului - în or-
dine alfabetică. În calitate de surse de selectare a informației au fost 
utilizate: baza de date bibliografi ce „Personalia” (Ludmila Corghenci), 
edițiile Bibliografi ei Naționale a Moldovei, publicațiile bibliografi ce și 
instrumentele de informare asupra colecțiilor Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova, Departamentului Informațional Bibliotecono-
mic al Universității Libere Internaționale din Moldova, Repozitoriul 
Național Tematic MoldLis, Instrumentul Bibliometric Național, etc.

Descrierea bibliografi că a documentelor a fost realizată în funcție 
de prevederile standardelor de profi l în vigoare, în limba de origine 
a documentului primar. Acestea sunt aranjate în ordine alfabetică. În 
descrierea bibliografi că (compartimentul „Lucrări semnate de către 
Ludmila Corghenci”) numele autorului/autorilor este indicat doar în 
zona de responsabilitate. În descrierea bibliografi că nu sunt folosite 
abrevieri/acronime, cu unele excepții.

Lucrarea parțial are caracter analitic, unele descrieri bibliografi ce 
fi ind însoțite de adnotări detaliate sau cu descrierea conținutului. 

Compartimentul „Potrivire perfectă cu profesia, comunitatea, pos-
tul” include aprecieri semnate de personalități din domeniul bibliote-
conomiei (Vera Osoianu, Elena Pintilei, Veronica Borș, Lilia Povestca, 
Ecaterina Dmitric, Svetlana Barbei, Eugenia Bejan, Lilia Tcaci, Viorica 
Lupu, Renata Cozonac).

Studiul monografi c se încheie cu compartimentul „Anii prin obiec-
tivul foto” - depozitar al evenimentelor, activităților, întâmplărilor. 
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Cheia de acces la informația din lucrare o constituie indcii auxi-
liari: index de nume care cuprinde numele tuturor persoanelor, indi-
cate în descrierile bibliografi ce – autori, redactori, coautori, conducă-
tori/responsabili de ediții etc.; index de titluri care însumează titlurile 
publicațiilor, refl ectate în monografi a biobibliografi că și index de su-
biecte care refl ectă tematica publicațiilor semnate de către protago-
nistă. Toate indexurile auxiliare conțin referiri la numărul de rând al 
descrierilor bibliografi ce a documentului în cauză din compartimentul 
bibliografi c.

Câteva recomandări privind utilizarea indexului auxiliar de nume. 
Pentru fi ecare nume (în funcție de prezența responsabilităților) aces-
ta include informația în ordinea următoare: autor/elaborator, alcă-
tuitor; coordonator, consultant științifi c; responsabil de ediție, ediție 
îngrijită; redactor responsabil; director general; membru al colegiului 
redacțional, științifi c etc.; despre persoana dată (referirea la numărul 
de rând al descrierii bibliografi ce fi ind amplasată între paranteze ro-
tunde).

Selectarea materialului – până la 1 octombrie 2020.
Prezentul studiu este destinat bibliotecarilor, managerilor 

instituțiilor bibliotecare, studenților și profesorilor, tuturor celor 
interesați de activitatea unui profesionist în domeniul biblioteconomi-
ei și științe ale informării.

Lilia POVESTCA
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CONTUR BIOGRAFIC

Numele: CORGHENCI
Prenumele:  Ludmila
Cetăţenia:  Republica Moldova
Naţionalitatea: român
Limba maternă: româna
Data și locul de naștere: 30 octombrie 1955, Republica Moldova, or. 
Sângerei
Informaţie  contact:  tel. serv. (373)  22 24 00 70 lcorghenci@bnrm.md  
adresa serviciu: MD 2012  Chișinău,  str. 31 august 78A
Specialitatea:  bibliotecar-bibliograf
Califi care profesională: bibliotecar, categorie superioară de califi care  

Locul actual de muncă:  Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Postul:  șef secție (Centru) Formare Profesională Continuă în Bibliote-
conomie și Științe ale Informării 

Studii: 
 Medii: 1962-1972,  Școala Medie Feroviară nr. 4, municipiul Bălţi
 Superioare: 1972-1976, Universitatea de Stat din Chișinău, Facul-
tatea Biblioteconomie și Bibliografi e 
 Doctorat : 1978-1980, Institutul de Cultură din Moskova, catedra 
Bibliografi i de Ramură. 

Experienţa profesională:
 2017 – prezent, șef al Centrului de Formare Profesională Conti-
nuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliote-
cii Naționale a Republicii Moldova 
 2015-2017 – în funcţie de consilier în Biblioteconomie, Informare 
și Documentare, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Chișinău
 2014-2015, director interimar, Universitatea Liberă Internaţiona-
lă din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic
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 1995-2014, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, director adjunct, 
Chișinău
 1987-1995, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, director 
adjunct, Chișinău 1981-1987, lector la Catedra Bibliografi e a Uni-
versităţii de Stat din Moldova, Chișinău
 1976-1977, șef serviciu Relaţii cu Publicul, Biblioteca Raională,  
Criuleni.

Stagii profesionale  peste hotare: Biblioteca Națională a României 
(2013); Biblioteca Academiei Române (2013); Biblioteca Națională din 
Vilnius (2018)

Domenii  de interes știinţifi c și practic: 
 formarea profesională continuă a personalului de specialitate din 
biblioteci
 management organizaţional pentru instituţiile informaţional – 
bibliotecare
 managementul resurselor umane în biblioteci
 cercetarea știinţifi că în biblioteci
 cultura informaţiei și a învăţării 

Realizări știinţifi ce și practice: 
 elaborare și participare la elaborarea cadrului legal, strategic, de 
reglementare în domeniul de activitate bibliotecară
 coautor al  conceptului  Centrului de Formare Profesională Con-
tinuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Biblio-
tecii Naționale a Republicii Moldova
 constituirea și dezvoltarea sistemului de formare profesională 
continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova (concepte, pro-
grame, ateliere, master-class etc.)
 asigurarea funcționării Clubului Bibliografi lor (elaborare statut, 
asigurare funcţională) (până în anul 2017)
 altele.

Lucrări știinţifi ce: mai mult de 300 de titluri
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Lucrări de publicistică și promoţionale: circa 100

Membru al Consiliilor și Comisiilor profesionale, metodice: 
 membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional (din anul 2007)
 membru/secretar al Comisiei Republicane de Atestare a cadrelor 
bibliotecare (din anul 2006-2010, 2013, 2017-2020)
 membru al Consiliului Științifi c al Bibliotecii Naționale a Repu-
blicii Moldova, vicepreședinte al Consiliului Redacțional al Biblio-
tecii Naționale a Republicii Moldova  
 altele.

Participare la reuniuni profesionale: 
 conferinţe, simpozioane, colocvii naţionale și internaţionale (în 
medie per an 4-5 reuniuni profesionale)
 reuniuni departamentale, ale bibliotecilor (Symposia Professorum, 
Symposia Investigatio Bibliotheca – Departamentul Informațional 
Biblitoeconomic al Universității Libere Internaționale din Moldo-
va, 2017, 2018;  Biblioteca Științifi că a US „A. Russo”, Bălţi, Biblio-
teca Municipală „B.P.Hasdeu” etc.)
 reuniuni internaţionale/ cu participare internațională (Chișinău, 
2017, 2018)

Comunicări:
 la nivel naţional, internaţional: circa 30 (anii 2010-2020)

Coordonator de ediţii știinţifi ce, membru al colegiilor redacţionale: 
 Magazin Bibliologic, revistă naţională, Biblioteca Naţională a Re-
publcii Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 
Chișinău, 1992- 2008; redactor-șef – 2017-2020
 Biblioteca Națională a Republicii Moldova – Meridianul zero al 
Sistemului Național de Biblioteci (1991-2016) : Monografi e / co-
ordonator de ediție: V. Osoianu, L. Corghenci. – Chișinău, 2017. 
– 216 p. – ISBN 978-9975-110-86-0.
 Biblioteconomie și Științe ale Informării : (Documente în spriji-
nul activității bibliotecilor), Chișinău, 2017, 2020
 Topul celor mai citite 10 cărți, editate în 2016, 2017 (ediție anuală) 
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– L. Corghenci – consultant.

Proiecte instituţionale, naţionale și internaţionale, granturi:
 Cercetarea bibliometrică a publicaţiilor cadrelor didactico-ști-
inţifi ce din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldo-
va (cu anul 2008-2017), în colaborare cu institutele știinţifi ce ale 
Universității Libere Internaționale din Moldova 
 Program Național LecturaCentral: proiect de promovare a lecturii 
și culturii lecturii (participare în anii 2018-2020)
 Proiecte de caracter educațional, realizate în cadrul Centrului de 
Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din 
cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Laureat:  Premiul Național Galex „Cel mai reușit proiect bibliotecono-
mic” (ediția a 8-a, 2018)

Afi lieri profesionale:  membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova, membru al Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova

Limbi străine cunoscute: franceza, rusa  (vorbire, citire); engleza (citire)
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SCHIMBÂND CE ESTE DE SCHIMBAT…
EDUCAŢIA DEONTOLOGICĂ 

A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI

Ludmila CORGHENCI
Cadrul legislativ și de reglementare, elaborat în ultimii ani, orien-

tează biblioteca publică pentru implicarea efi cientă în dezvoltarea co-
munităţilor democratice, fapt ce necesită conștientizarea de către fi e-
care angajat al rolului și locului său. Pregătirea profesională, îmbinată 
organic cu o conduită și comportament inteligent, un mod de interac-
ţiune respectuos în comunitatea profesională și cea servită – constituie 
premisa poziţionării strategice a bibliotecii. 

Competenţa deontologică este un plus de valoare pentru cea pro-
fesională, angajatul bibliotecii devenind un membru „de încredere” în 
comunitate, asigurând o atitudine corespunzătoare din partea comuni-
tăţii faţă de instituţia pe care o reprezintă. 

În acest context se impune necesitatea cunoașterii, învăţării, accep-
tării, și îndeosebi – a implementării prevederilor Codului deontologic 
al bibliotecarului, aprobat la ședința plenară din 7 septembrie 2018 a 
Consiliului Biblioteconomic Național. 

Din punct de vedere cronologic menţionăm că acesta este cel de-al 
treilea cod deontologic (etic), toate codurile fi ind elaborate la iniţiativa 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. 

Primul cod cu titlul „Codul etic al bibliotecarului” a fost aprobat la 
cel de-al 6-lea Congres al bibliotecarilor din ţară, care a avut loc la 6 
noiembrie 2000 [3]. La elaborarea acestuia s-a pornit de la principiile 
eticii generale și profesionale, având ca fi nalitate îmbunătăţirea imagi-
nii bibliotecarului în societate. Codul etic al bibliotecarului din Republi-
ca Moldova stabilea standarde și obligaţiuni de comportare prestabilite, 
fi ecare bibliotecar ghidându-se de acestea în situaţii concrete. Codul a 
inclus 20 de articole, acestea refl ectând fundamentarea activităţii pro-
fesionale pe legislaţia în vigoare, susţinerea și promovarea accesului la 
informaţie și libertatea de expresie, excelenţa profesională, importanţa 
și necesitatea afi lierilor profesionale, solidaritate și probitate bibliote-
cară și alte valori ale profesiei.
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Schimbările mediului social, informaţional, economic, tehnologic 
a dictat necesitatea elaborării unui nou cod. Cel de-al doilea cod – cu 
titlul „Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova” - a 
fost aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități 
puternice” a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova din  5 
noiembrie 2014 [2]. Reieșind din faptul, că bibliotecile produc și con-
feră valoare societății, Codul a identifi cat următoarele valori și con-
vingeri: 
 biblioteca este instituția de informare, educare și socializare nece-

sară și importantă pentru dezvoltarea personală și dezvoltarea sustena-
bilă a societății în întregime;
 accesul la informație împuternicește oamenii, îmbogățește iden-

titatea și expresia lor culturală, iar diseminarea cunoștințelor și a 
informației constituie unul din pilonii cei mai importanți de dezvol-
tare socială, de modernizare a societății și contribuie la stabilitatea și 
echitatea socială;
 resursele bibliotecii servesc ca bază pentru păstrarea, dezvolta-

rea și valorifi carea patrimoniului cultural, a tradițiilor spirituale și 
diversității culturale;
 umanismul este caracteristica de bază a profesiei de bibliotecar;
 caracterul public al profesiunii se bazează pe sentimentul 

responsabilității sociale.
Cel de-al doilea cod a propus principii de bază de conduită pro-

fesională, în baza cărora comunitatea bibliotecară să-și construias-
că întreaga activitate, să-și elaboreze documentele strategice și   să-și 
soluționeze dilemele profesionale. Competenţele deontologice au fost 
structurate în compartimente: Bibliotecarul și societatea/comunitatea, 
Bibliotecarul și utilizatorul, Bibliotecarul și profesia, Bibliotecarul și 
colegii [2].

Noul cadru legislativ și de reglementare a determinat revizuirea 
codului deontologic în contextul consolidării „rolului bibliotecii în 
societatea modernă prin dezvoltarea acesteia ca un serviciu public de 
asigurare a accesului la lectură și de dezvoltare a interesului pentru 
informare, învăţare, educaţie și cercetare, activităţi culturale, precum 
și prin sporirea capacităţilor de implicare a bibliotecii în transferul de 
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cunoștinţe și în formarea liberă a opiniilor [6, articolul 1]. Astfel, arti-
colul 29 cu titlul „Deontologia personalului de conducere și a perso-
nalului de specialitate din bibliotecă” din Legea cu privire la biblioteci 
stipulează: „Personalul de conducere și personalul de specialitate din 
biblioteci își desfășoară activitatea în conformitate cu normele de con-
duită profesională prevăzute de Codul deontologic al bibliotecarului, 
elaborat în coordonare cu asociaţiile profesionale și aprobat de Consi-
liul Biblioteconomic Naţional” [6].

Codul deontologic al bibliotecarului, aprobat la ședința plenară din 
7 septembrie 2018 a Consiliului Biblioteconomic Național, are ca scop 
creșterea prestigiului și consolidarea imaginii profesiei de bibliotecar, 
instituirea standardelor unice de conduită a bibliotecarilor pentru a-i 
inspira în activitatea lor [1]. 

De ce codul deontologic și nu codul etic? Răspunsul la întrebare 
este clar, apelând la defi niţiile disciplinelor „etică” și „deontologice”. 
Etica (termen provenind din grecescul ethos: cutumă (normă), obi-
cei, morav, caracter, comportament) – este știinţă care are drept obiect 
de studiu morală, se preocupă de valori, de bine și rău și alegerile, pe 
care trebuie să le facă omul ca acestea să fi e califi cate drept „bune”, și 
„corecte”. Etica este ansamblul regulilor de conduită, fundamentate pe 
distincţia între bine și rău. Deontologia este partea eticii, care se ocupă 
de îndatoririle profesionale, de datoriile specifi ce unei profesii, de nor-
mele de conduită și obligaţiile etice ale unei profesii. Deontologia este 
o parte normativă a eticii, care se ocupă cu studiul normelor și obliga-
ţiilor specifi ce unei activităţi profesionale, în cazul nostru – activitatea 
bibliotecară [7, p. 25-30].

Noul Cod deontologic al bibliotecarului include 7 compartimente: 
Dispoziții generale; Misiunea și principiile de activitate ale biblioteca-
rului; Accesul la informaţie; Accesul Deschis și proprietatea intelectu-
ală; Relaţiile bibliotecarului cu utilizatorii și comunitatea; Competențe 
profesionale; Relațiile bibliotecarului cu colegii de profesie și cu alți 
angajați ai bibliotecii. Principalele funcții ale Codului deontologic al 
bibliotecarului - 2018 sunt:
 să încurajeze bibliotecarii să refl ecteze asupra atribuțiilor pe care 

le au și a modului de realizare a acestora;
 să accentueze importanța valorilor promovate de bibliotecari;
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 să stimuleze respectarea și implementarea principiilor de activi-
tate a bibliotecarilor, pentru a consolida rolul profesional al acestora, a 
contribui la soluționarea problemelor ce apar în activitatea lor și pen-
tru a le ajuta să-și apere poziția în diverse situații;
 să asigure transparența în activitatea bibliotecarilor, în vederea in-

formării utilizatorilor și a societății în general cu privire la aceasta [1].
Codul deontologic nu funcţionează de la sine. Ţine de obligaţia fi e-

cărui manager, a fi ecărui angajat al bibliotecii de a cunoaște, a învăţa și 
a respecta prevederile Codului deontologic, a refl ecta acestea în docu-
mentele instituţionale (regulamente de organizare și funcţionare, fi șe 
ale posturilor etc.). Competenţa deontologică atribuie bibliotecarului 
autoritate și respect în comunitate, augmentează impactul activităţi-
lor profesionale. Din aceste motive considerăm important de a centra 
eforturile producătorilor de oferte educaţionale pentru personalul de 
specialitate din biblioteci asupra educaţiei deontologice.

Educaţia deontologică este utilă bibliotecarului atât din punct de 
vedere practic (vorba fi ind despre acţiunile sale umane, efi ciente și 
corecte), cât și metodologico-teoretic, pentru că contribuie la crearea 
unei viziuni integre a acestuia ca reprezentant al unei profesiuni utile 
societăţii, fundamentată pe creativitate și inovaţii. La părerea noastră, 
educaţia deontologică este orientată în trei direcţii principale:
 orientarea spre conceptualizarea activităţii de bibliotecă, augmen-

tarea caracterului interdisciplinar al acesteia, inovării, ceea ce dimi-
nuează viziunea superfi cială asupra bibliotecarului ca reprezentant al 
unei profesiuni pur tehnică (ca persoană care doar recepţionează și 
împrumută cărţi);
 responsabilizarea bibliotecii și bibliotecarului (în sens de buna 

conduită) în relaţii cu fondatorii, membrii comunităţii, partenerii, alţi 
factori interesaţi;
 îmbunătăţirea statutului socioprofesional al bibliotecarului.
Educaţia deontologică formală a personalului de specialitate din bi-

blioteci, care se realizează la Universitatea de Stat din Moldova, este 
integrată atât în programele educaţionale de scurtă durată (cursuri gen 
„Iniţiere în biblioteconomie și știinţe ale Informării”, „Tendinţe mo-
derne în activitatea bibliotecilor), cât și în cele de recalifi care.

Analiza „Ofertei educaţionale integrate” pentru ultimii 3 ani ne 
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permite să conchidem asupra lipsei programelor de educaţie deontolo-
gică în activitatea centrelor biblioteconomice de toate nivelurile http://
www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/formarea-
profesionala-continua . Premisa educaţiei deontologice nonformală este 
existenţa și acceptarea de către personalul de specialitate a Codului de-
ontologic al bibliotecarului. La părerea specialiștilor, aceasta trebuie să 
includă următoarele acţiuni de caracter educaţional (prestate de către 
centrele biblioteconomice):
 informative (asigurarea accesului la Codul deontologic al bibliote-

carului, transmiterea acestuia fi ecărui angajat din reţeaua de biblioteci 
împreună cu note explicative)
 formative  (activităţi educaţional-metodologice pentru învăţarea 

prevederilor Codului deontologic, „dezghiocarea” acestora, analiza 
unor cazuri practice, discuţii, identifi carea unor probleme difi cile care 
implică deontologia)
 de impact (analiza modului cum sunt respectate prevederile Co-

dului deontologic, colectare de dovezi, analiza confi denţială a unor si-
tuaţii concrete, studiul opiniilor personalului de specialitate, identifi -
carea domeniilor de centrare a eforturilor de educaţie deontologică, 
ajutor și îndrumare) [4].

Activităţile educaţionale nonformale, oferite de centrele biblioteco-
nomice, pot avea drept axe de reper: 
 abordări conceptuale ale eticii și deontologiei (ca premisă pentru 

receptarea efi cientă a valorilor și conţinuturilor deontologiei) 
 înţelegerea specifi cului deontologiei ca etică sau morală profesio-

nală, ca disciplină care se ocupă de datoriile profesionale
 principiile deontologiei și modul de acţiune a acestora în acti-

vitatea bibliotecară (principiile umanismului, celei-mai-mari fericiri a 
celuilalt, a reciprocităţii, a autorităţii sufi ciente și adecvate,  a delegării 
autorităţii)
 analiza prevederilor Codului deontologic al bibliotecarului, asi-

milarea exigenţelor deontologice ale profesiunii ([5].
Educaţia deontologică informală situează în centrul atenţiei perso-

nalului de specialitate din biblioteci exemple personale, opinia publică 
(a comunităţii profesionale și a celei servite), propria conștiinţă, care 
provoacă autorefl ecţii și reglarea comportamentului din perspectiva 
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deontologică (în relaţii cu diverși factori (colegi, utilizatori, fondatori, 
parteneri).

Ca fi nalitate, menţionăm importanţa educaţiei deontologice pentru 
îndeplinirea cu succes a responsabilităţilor personalului de specialtate 
din biblioteci. Și corespunzător, se impune implicarea centrelor biblio-
teconomice pentru cunoașterea, însușirea și respectarea de către fi eca-
re bibliotecar din reţea a valorilor, principiilor și normelor stabilite de 
Codul deontologic.

Referinţe bibliografi ce:
1. CODUL deontologic al bibliotecarului. Aprobat la ședința plenară din 7 
septembrie 2018 a Consiliului Biblioteconomic Național. [citat la 16 august 
2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/fi les/codul_deontolo-
gic_al_bibliotecarului_aprobat_07.09.2018.pdf
2. CODUL deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat 
la Conferința anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova,  5 
noiembrie 2014. [citat 16 august 2020]. Disponibil: http://abrm.md/?page_
id=1234
3. CODUL etic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat la Con-
gresul al 6-lea al bibliotecarilor din Republica Moldova, 6 noiembrie 2000. 
[citat 16 august 2020]. Disponibil: http://www.bnrm.md/fi les/accesDedicat/
Codul_etic_al_bibliotecarului.pdf
4. EXIGENŢE pedagogice în educaţia deontologică. [cita 14 august 2020]. 
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6. LEGE cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20 iulie 2017. [citat 16 august 
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978-973-166-302-9.
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EVALUAREA CALITĂŢII ŞI EFICACITĂŢII 
PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI

(prin prisma indicatorilor de performanţă/relaționali)

Ludmila CORGHENCI
Biblioteca modernă își consolidează rolul în Societatea Informației 

și Cunoașterii ca „… un serviciu public de asigurare a accesului la lec-
tură și de dezvoltare a interesului pentru informare, învățare, educație 
și cercetare, activități culturale, precum și prin sporirea capacităților 
de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe și în formarea li-
beră a opiniilor” (1, art. 1). Fiind nu doar un consumator (de resur-
se materiale, fi nanciare etc.), dar și un creator (de servicii, produse, 
facilități), biblioteca are nevoie de a măsura și evalua cantitatea, cali-
tatea și performanța, dar și valoarea, efectul, impactul componentelor 
fi zice și umane: personal, spații, resurse documentare, tehnologii, uti-
lizatori, servicii, parteneri. 

Unitatea națională și internațională a măsurărilor activității de bi-
bliotecă este asigurată de standarde, care identifi că cantitatea de resur-
se, fonduri deținute și cheltuieli, utilizarea și disponibilitatea instituției 
[5], calitatea și efi cacitatea serviciilor/produselor de bibliotecă [1, 
3], precum și impactul/infl uența bibliotecilor asupra persoanelor, 
instituției, comunității/societății [4].

În acest articol vom scoate în evidență indicatorii de performanță 
(relaționali), care sunt aplicați în evaluarea calității și efi cacității perso-
nalului de specialitate din cadrul bibliotecilor publice. Calitatea servi-
ciilor/produselor, oferite de bibliotecă, se înscrie în contextul manage-
mentului calității.

Indicatorii de performanță sunt expresii (numerice, simbolice sau 
verbale), folosite pentru a caracteriza activitățile (evenimente, obiec-
tive, persoane) în termeni calitativi și cantitativi pentru a determina 
valoarea lor, însoțiți de metode de calculare [1, p. 5]. Spre deosebire 
de indicatorii statistici tradiționali, indicatorii de performanță nu sunt 
doar rezultatul evidenței proceselor de bibliotecă (de exemplu, numă-
rul de titluri și exemplare de achiziții de documente, numărul de in-
trări în spațiile bibliotecii, numărul de personal de specialitate etc.), ci 
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și a corelației conform metodologiei de calculare a cel puțin dintre doi 
indicatori statistici. 

Indicatorii de performanță pentru biblioteci au menirea să 
funcționeze ca instrumente de evaluare a calității și efi cacității servi-
ciilor, resurselor și a altor activități prestate de bibliotecă, să evalueze 
efi ciența resurselor alocate de bibliotecă pentru servicii și activități. 
Indicatorii de performanță/relaționali arată cât de bune, cât de cali-
tative sunt activitățile/implicațiile bibliotecii, oferind posibilității de 
comparație cu diverse structuri similare.

SM ISO 11620:2016 „Informare și documentare. Indicatori de 
performanță pentru biblioteci” structurează cei circa 52 de indicatori 
de performanță (relaționali) în patru categorii principale: 
 resurse, acces și infrastructură (B1) – prezintă indicatorii de măsu-

rare a competențelor, a performanțelor și a disponibilității resurselor și 
serviciilor de bibliotecă (de ex. personalul, titlurile, posturile/stațiilor 
de lucru pentru utilizatori); 
 utilizare (B2) – prezintă indicatorii, ce măsoară utilizarea resurse-

lor și serviciilor de bibliotecă (de ex. împrumutul de documente, des-
cărcările de resurse electronice, utilizarea echipamentului); 
 efi ciența (B3) – prezintă indicatorii ce măsoară efi ciența resurse-

lor și serviciilor (de ex. costul împrumutului, timpul necesar pentru 
achiziție sau prelucrarea documentelor și productivitatea persoanelor 
care prelucrează); 
 potențial și dezvoltare (B4) – furnizează măsurători ai aportului 

bibliotecilor în servicii emergente și resurse asociate (de ex. procentul 
de personal care furnizează servicii electronice, participarea persona-
lului la sesiunile de formare). 

În interiorul fi ecărei categorii indicatorii sunt organizați în cinci 
grupuri de servicii/resurse: colecții, acces, echipament, personal și 
„generalități”. 

Axându-ne pe indicatorii de performanță/relaționali (defi niție, 
obiectiv, metodologia de calcul, interpretare), care țin de grupul „per-
sonal”, este important să determinăm utilitatea și dacă este adecvat 
fi ecare dintre indicatori necesității și specifi cului bibliotecii. Asta în-
seamnă identifi carea răspunsurilor la întrebările: este respectivul indi-
cator de performanță util conducerii bibliotecii, organelor de fi nanțare 
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a acesteia și populației servite? Prezintă interes pentru aceștia? Este un 
motiv de a folosi un indicator de performanță pentru a vedea dacă în 
zona respectivă există într-adevăr o problemă? Sunt colectate datele 
necesare stabilirii indicatorului de performanță? Încurajează indicato-
rul comparații utile și semnifi cative?

SM ISO 11620:2016. „Informare și documentare. Indicatori de 
performanță pentru biblioteci” recomandă 11 indicatori pentru măsu-
rarea calității și efi cacității serviciilor/produselor de bibliotecă, inclu-
siv: categoria resurse, acces și infrastructură (B1) – 1 indicator, efi ciența 
(B3) – 6, potențial și dezvoltare (B4) – 4 indicatori.

Descrierea indicatorilor de evaluare a calității și efi cacității perso-
nalului de specialitate:

Denumirea 
indicatorului i 

referin a la pozi ia în 
SM ISO 11620:2016

Defini ie Obiectiv Domeniu de 
aplicare 

Metodologia de 
calcul

B.1 RESURSE, ACCES I INFRASTRUCTUR   

Interpretarea 
datelor: 

B.3 EFICIEN A  
B.3.3 Personalul 
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Interpretarea 
datelor: 

Interpretarea 
datelor: 

Interpretarea 
datelor: 
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Interpretarea 
datelor: 

Interpretarea 
datelor: 

.-

.
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Interpretarea 
datelor: 

B.4 POTEN IAL I DEZVOLTARE  
B.4.2 Personal 

Interpretarea 
datelor: 

.

.
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Interpretarea datelor:

Interpretarea 
datelor: 

.
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Urmare a prezentării indicatorilor de performanță/relaționali la ca-
pitolul „personalul de specialitate” venim către biblioteci cu următoa-
rele recomandări: identifi carea indicatorilor relevanți bibliotecii; apli-
carea acestora în bibliotecă (asigurarea suportului pentru calculare); 
valorifi carea indicatorilor de performanță/relaționali (activitatea ma-
nagerială, de marketing, prezența acestora în documente instituționale 
– de exemplu, în rapoartele anuale), analize comparate ale indicato-
rilor de nivel instituțional, de rețea și național (în scopul promovării 
istoriilor de succes, precum și a centrării eforturilor pentru sectoarele 
concrete).

Referințe bibliografi ce:
1. INDICATORI de performanţă (relaţionali) pentru biblioteci. Ghid în spriji-
nul implementări SM ISO 11620:2016 „Informare și documentare. Indicatori 
de performanță pentru biblioteci”. Chișinău, 2017. 33 p. [citat 14 septembrie 
2020]. Disponibil: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Ghid-Indicatori-de-
performanta-SM-ISO-11620-2016.pdf 
2. LEGE cu privire la biblioteci: [nr. 160 din 20 iulie 2017]. [citat 23 iulie 
2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
lang=1&id=371219 . 

Interpretarea 
datelor: 
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3. SM ISO 11620:2016. Informare și documentare. Indicatori de performanță 
pentru biblioteci. Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. 
79 p.  
4. SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pen-
tru evaluarea impactului bibliotecilor”. Chișinău: Institutul de Standardizare 
din Moldova, 2018. 70 p.
5. SM ISO 2789:2015. Informare și Documentare. Statistici internaționale de 
bibliotecă. Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. 58 p.
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LECTURI PROFESIONALE: CONTEXT AL EDUCAȚIEI 
INFORMALE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE 

DIN BIBLIOTECI

Ludmila CORGHENCI
Tema, refl ectată în titlul prezentului articol,  a fost sugerată de con-

textul celor trei ediții ale Programului Național LecturaCentral. Pro-
gramul Național poziționează biblioteca (națională, publică teritorială, 
din învățământ, specializată, publică ori privată) drept actor important 
în promovarea valorilor unei comunități moderne (caracterizată prin 
cetățeni cu  inițiativă,  responsabili, creativi, informați, cu gândire lo-
gică, limbaj corect și coerent, comportament civilizat), lecturii ca bază 
pentru dezvoltarea personală și profesională. Dar în deosebi  Progra-
mul Național LecturaCentral, reliefând caracterul multidimensional și 
multidisciplinar al educației prin lectură, al culturii lecturii, mizează 
pe valorifi carea și ameliorarea implicațiilor/colaborărilor tuturor fac-
torilor, ce au tangențe cu informația, educația, lectura.

Despre lecturile profesionale ale personalului de specialitate din 
biblioteci se discută, se publică puțină informație. Acestea, de fapt, 
constituie fundamentul  formării profesionale continue (în contextul 
educației formale, nonformale, informale). 

Lecturile profesionale, la părerea noastră, constituie nucleul 
educației informale a personalului de specialitate din biblioteci. Chiar 
și din punct de vedere etimologic (educația informală ca termin provi-
ne din latinescul „informis/informalis”, care înseamnă „spontan”, „ne-
așteptat”), educația informală ar putea fi /este o condiție a creativității, 
a inovației în bibliotecă.

Pandemia Covid-19 a infl uențat conținutul și modul de organi-
zare a sistemului de formare profesională continuă a personalului de 
specialitate din biblioteci – atât din punct de vedere organizațional, 
cât și a conținutului.  Astfel, menționăm augmentarea locului/rolului 
educației informale în dezvoltarea competențelor profesionale din ur-
mătoarele motive: 
 contribuie la utilizarea rațională, economicoasă a timpului de muncă 
 economie de fi nanțe 
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 posibilități de accesare simultană a surselor de informare, îmbu-
nătățirea schimbului de informații 
 gestionarea formării proprii 
 oferă libertate de acțiune;
 nu este nevoie de spațiu special etc. 
Considerăm că centrarea, regândirea, utilizarea avantajelor educației 

informale este importantă și din următoarele motive. Conform datelor 
statisticii naționale, 631 de bibliotecari (din totalul 4098) în anul 2019 nu 
au participat la nici o activitate educațională formală sau informală [4]. 
Pentru detalii prezentăm o sinteză în tabelul de mai jos:

Tipuri de biblioteci Nr. total 
personal de 
specialitate

Nr. personal 
de specialitate, 

participanți 
la cel puțin o 

activitate educ.

Nu au fost atrași 
în activități 

educaționale 
formale și 

nonformale
Naționale 224 170 54
Publice teritoriale 2 085 1 799 286
Din învățământ: 1 678 1 394 284
din instituții de 
învățământ superior

316 272 44

din colegii, centre de 
excelență

73 51 22

din școli profesionale 45 23 22
Biblioteci specializate 111 104 7

Experiența subsemnatei în cadrul comisiilor republicane de ates-
tare a personalului de specialitate (activitate în calitate de secretar și 
membru) ne permite să conchidem asupra situațiilor gen: la poziția 3.3 
din Anexa nr. 5 „Fișa de autoevaluare”, solicitanții pentru confi rmarea/
obținerea categoriilor nu indică numărul de puncte (unii motivând că 
au acumulat  punctajul stabilit pentru formarea continuă prin partici-
pare la activități educaționale formale și nonformale). Dar poate exista 
profesional un bibliotecar care nu se autodezvoltă profesional, mai ales 
prin lecturi profesionale?...

Lectura nu va înceta niciodată să facă parte din modul de  a fi  al 
bibliotecarului modern [3]. Lecturile profesionale ale personalului de 
specialitate din biblioteci sunt o modalitate efi cientă de dezvoltare a 
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competențelor profesionale, reieșind din următoarele caracteristici:
 nu au limite în timp, este un proces continuu (se întâmplă atunci 

când vreau, când am posibilitate, în fi ecare zi; am dreptul să citesc în 
timpul orelor de muncă – dar cum și unde?). Declarația IFLA  „Dez-
voltarea profesională continuă: principii și acumularea celei mai bune 
experiențe” ne orientează: aproximativ 10% din orele de muncă (48 de 
minute per zi) să fi e asigurate atât pentru participarea la workshopuri/
ateliere de lucru, conferințe, învățare la locul de muncă și alte activități 
educaționale, cât și pentru proiecte de învățare informală [1];
 nu dețin un program/conținut defi nit, o listă obligatorie (Citesc 

ce vreau? Da, lecturile profesionale oferă posibilitatea unei explorări 
personale, fără obligații sau fi nalități concrete; Citesc ce vreau, dar și ce 
trebuie! Un management de calitate contribuie la o îmbinare organică 
a intereselor instituționale cu cele individuale, interacțiunea lecturilor 
profesionale cu contextul muncii);
 lecturile profesionale nu sunt pre-planifi cate și nu au un orar, 

dar trebuie să fi e orientate pentru impact personal și instituțional: 
învățarea unui nou serviciu, implementarea acestuia în instituție ori 
elaborarea/publicarea unui articol urmare a studiului mai multor sur-
se. Lecturile profesionale sunt abordate în contextul învățării orientate 
(declarată ca prioritate a Anului Biblioteconomic 2020), fapt ce pre-
supune o restructurare a acestora. Lecturile profesionale nu trebuie să 
fi e doar cognitive, să se orienteze doar pentru obținerea de informații/
cunoștințe, dar mai ales – orientate spre experiențe, practici, dacă nu 
existente – cele care urmează asimilării noilor cunoștințe;
 lecturile profesionale  pot fi  perfecționate continuu prin exerciții 

specifi ce, urmărind scopul de dezvoltare a deprinderilor muncii inte-
lectuale (a înțelege cele citite, a conspecta materialul, a dezvolta în baza 
celor citite ori a experiențelor descrise, a îmbogăți vocabularul profesi-
onal și  cel general; Și aici din nou revenim la experiența subsemnatei 
– sinteza ori lista de lecturi profesionale, prezentată în dosare pentru 
obținerea/confi rmarea categoriei de califi care, în mare parte prezintă 
o formalitate – solicitanții nu pot argumenta/aduce exemple impactul 
lecturilor, nu aduc dovada unei lecturi critice;
 lecturile profesionale nu solicită taxe (în calitate de surse de in-

formare - preponderent acces deschis, biblioteci digitale, pagini WEB, 



30

Ludmila Corghenci  Omul din Templul Cărtii si Stiintei, , ,,

promovarea conținutului pe rețele de socializare), evident în acest sens 
manifestându-se unele excepții;
 lecturile profesionale constituie un proces care se desfășoară pe tot 

parcursul vieții, într-un mod natural, este vorba despre accepțiunea de 
către fi ecare bibliotecar a principiului învățării pe parcursul întregii vieți.

Lecturile profesionale sunt fundamentate pe diverse surse: mass-
media, experiențe de viață, recomandări de la colegi, prieteni, familie. 
Accentuăm rolul centrelor biblioteconomice teritoriale, departamen-
tale, naționale privind conținutul și evaluarea impactului lecturilor 
profesionale a personalului de specialitate din rețea. Menționăm și 
inițiativele unor personalități din domeniul de profi l, care vin către 
comunitatea profesională cu recomandări, prezentări convingătoare 
în sprijinul lecturilor profesionale (de exemplu, frumoasa inițiativă a 
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”  https://www.youtube.com/watc
h?v=6aJ1vB1ZlmY&list=PLJ887iDHyNBsLqQAjbkgaDak9hdC44nop 
și http://www.hasdeu.md/item-informatie-profesionala-cartile-care-
ne-au-facut-oameni-10/  ).

Cum ar trebui să se reorienteze centrele  biblioteconomice în acest 
context? În primul rând, este vorba despre promovarea educarea pentru 
lecturile profesionale ca fundament pentru toate tipurile de educație 
profesională continuă: formală, nonformală și informală. În al doilea 
rând, este necesar de a orienta și monitoriza lecturile profesionale în 
cadrul activităților educaționale, discuțiilor metodologice prin  pre-
zentări de surse, schimb de opinii, diseminarea unor liste cu caracter 
de recomandare (de ex., biblioteca este orientată privind aplicarea vo-
luntariatului – avem recomandări pentru lecturi profesionale?. ) Nu în 
ultimul rând se va ține cont de caracterul interdisciplinar al lecturilor 
profesionale a personalului de specialitate din biblioteci (management, 
dezvoltare profesională, marketing, beletristică etc.). 

Problematica “informalului” prezintă o importanță deosebită, că-
reia trebuie să-i acordăm o atenție deosebită datorită exploziei teh-
nologice și  comunicaționale. Este vorba despre surse de încredere 
pentru lecturi profesionale la care apelează personalul de specialitate 
din biblioteci, surse de autoritate. Dintre acestea recomandăm: revis-
ta „Magazin bibliologic” http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/
bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-de-specialitate/26-maga-
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zin-bibliologic, revista „BiblioPolis” http://www.hasdeu.md/bibliopo-
lis , revista „Confl uențe bibliologice” http://libruniv.usarb.md/xXx/
reviste/confb ib/confb ib.html , buletinul metodic „Cartea. Biblioteca. 
Cititorul” https://www.bncreanga.md/publicatii.html ; Repozitoriul 
Național MoldLIS   (pentru lectură și publicare) http://moldlis.bnrm.
md/ ; Centru de Resurse BNRM: http://resurse.bnrm.md/ro/for-pu-
blic-libraries/resource-center ; Repozitoriul tematic internațional  
http://eprints.rclis.org/help/index.html ; Repozitorii instituționale; In-
strumentul Bibliometric Național  https://ibn.idsi.md/ro și altele.

Lecturile profesionale creează buni profesioniști. Să manifestăm 
deschidere în schimb de opinii și informații privind conținuturile 
care ne formează, atât cognitiv, cât și pentru construirea și modelarea 
activității practice.

Referințe bibliografi ce:
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ANALIZA BIBLIOMETRICĂ CA METODĂ DE EVALUARE 
A ACTIVITĂȚII SPECIALISTULUI DIN DOMENIUL 

INFODOCUMENTAR 
(Aniversarea de 65 de ani a doamnei Ludmila Corghenci)

Nelly ȚURCAN,
doctor habilitat, profesor universitar,

 Universitatea de Stat din Moldova
Semnifi cația socială tot mai mare a științei, determină o atenție de-

osebită pentru toți factorii de care depinde dezvoltarea acesteia, cum 
ar fi  starea sistemului de contabilizare a rezultatelor activităților de 
cercetare, inclusiv în domeniul biblioteconomiei și științei informării. 
Analiza cantitativă este un instrument principal al științei.

Actualmente, în întreaga lume, practic în orice domeniu de acti-
vitate, pe scară largă sunt utilizate instrumente de măsurare (metrii) 
pentru gestionarea inteligentă a informației științifi ce în vederea luă-
rii deciziilor. În pofi da opiniei răspândite precum că știința este greu 
cuantifi cabilă, mai cu seamă în ceea ce privește evaluarea calității 
producției științifi ce, măsurarea cantitativă nu numai că este un in-
strument decizional extrem de valoros, ci și unul care se utilizează ca 
instrument de analiză retrospectivă și prospectivă (foresight) a științei 
la nivel mondial [4].

Creșterea anuală a fl uxului de informații și documente necesită 
identifi carea unor metode moderne de evaluare obiectivă a activității 
științifi ce și a efi cacității acesteia, precum și introducerea unor direcții 
noi de activitate pentru bibliotecile științifi ce pentru a sprijini cerceta-
rea și dezvoltarea științei într-un anumit domeniu. Studiile metrice (de 
ex. bibliometrice sau scientometrice) sunt destinate să îndeplinească 
acest rol.

Majoritatea metriilor de impact pot fi  grupate în patru niveluri, 
care fac distincția între elementele pe care diferitele metrici aleg să se 
concentreze mai degrabă decât pe metodele prin care își produc rezul-
tatele [16, pp. 32-33]. Aceste niveluri sunt:

− Nivelul 1: Metrici axate pe contribuția unui cercetător individual.
− Nivelul 2: Metrici axate pe obiecte care aduc o contribuție indivi-

duală în știință.
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− Nivelul 3: Metrici axate pe producția autorului de-a lungul tim-
pului.

− Nivelul 4: Metrici axate pe producția unui grup sau instituții de-a 
lungul timpului.

Metriile sunt măsuri cantitative concepute pentru a ajuta la evaluarea 
rezultatelor cercetării. Există multe tipuri de metrii disponibile: biblio-
metrie, scientometrie, informetria, webometrie, cibermetrie etc. Termenii 
menționați au fost folosiți pentru a descrie studii cantitative privind bi-
bliografi ile, știința, fenomene informaționale și World Wide Web.

Servicii de informare bazate pe informații bibliometrice se dezvoltă 
de mai multe decenii. În ultimii ani, există o tendință clară de a in-
troduce cercetările bibliometrice în practica instituțională a biblioteci-
lor științifi ce universitare, precum și în cea a instituțiilor universitare 
și de cercetare. Cel mai frecvent aceste servicii se axează pe o analiză 
bibliometrică a fl uxurilor documentare ale organizațiilor științifi ce în 
legătură cu sarcini de natură științifi că și administrativă – monitori-
zarea vizibilității și activității publicaționale, precum și evaluarea ni-
velului de cercetare științifi că pe baza indicatorilor cantitativi [14, p. 
55]. În plus, metodele bibliometrice sunt utilizate pentru organizarea 
și susținerea cercetării științifi ce pe diverse teme, precum și pentru or-
ganizarea unor procese  ale bibliotecii, cum ar fi  achiziția sau studiul 
nevoilor de informare ale utilizatorilor.

Introducerea studiilor bibliometrice în practica de activitate a bi-
bliotecilor, în special a bibliotecilor științifi ce, a contribuit la integra-
rea bibliotecarilor în procesul academic, precum și, fără îndoială, a 
contribuit la creșterea statutului bibliotecii ca centru de informare și 
participant activ în sistemul de comunicare științifi că. Evaluarea și cer-
cetarea bibliometrică, devenind o funcție suplimentară a bibliotecilor 
academice, cere un alt nivel de competență pentru prestarea servicii-
lor infodocumentare relevante. În acest context, bibliotecarii trebuie 
să cunoască particularitățile și metodologia cercetărilor bibliometrice.

Bibliometria este una dintre metodele de cercetare și de activitate 
practică. Această metodă vizează un studiu cuprinzător al fl uxurilor 
documentare prin identifi carea legităților de dezvoltare ale acestora, a 
caracteristicilor compoziționale și a structurii corpusului documentar. 
Studiile bibliometrice fac posibilă sintetizarea informațiilor conținute 
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într-un fl ux documentar, precum și a informațiilor absente în texte-
le documentelor. De exemplu, studiul coautoratului oferă informații 
despre relațiile integraționale în domeniile științifi ce, iar analiza afi -
lierii instituționale oferă informații cu privire la productivitatea 
publicațională a instituției de cercetare sau academice.

Studiile bibliometrice se bazează pe analiza datelor bibliografi ce 
(autor, titlu, locul și anul publicării, titlul revistei etc.).

Actualmente, nu există o opinie unică privind data întemeierii bi-
bliometriei. Se menționează că numărarea sistematică a publicațiilor 
a luat naștere în domeniul psihologiei la începutul anilor 1900 [10]. 
Totuși, cel mai des autorii străini indică lucrarea Th e history of com-
parative anatomy. Part 1. A statistical analysis of the literature a lui F.J. 
Cole și Nellie B. Eales din anul 1917, în care a fost realizată o anali-
ză statistică a literaturii în domeniul anatomiei comparative. Cu toate 
acestea, oamenii de știință consideră că fondatorii bibliometriei sunt 
Direk John de Solla Price, Eugene Eli Garfi eld și Robert King Merton, 
care vin din diferite discipline: istoria științei, știința informației și, re-
spectiv, sociologia științei. 

Concepută ca o abordare statistică de gestionare a informației 
științifi ce în domeniul psihologiei, bibliometria a evoluat într-un do-
meniu în expansiune privind studiul științei. Prin măsurarea aspec-
telor cantitative ale acestor procese, bibliometria a permis analiza și 
înțelegerea proceselor cognitive de comunicare în știință [17, p. 132].

Utilizarea metodelor bibliometrice înainte de începutul anilor ’60 ai 
sec. al XX-lea era sporadică. În anii ’60 domeniul cercetării științifi ce 
referitor la studiul cantitativ al fl uxurilor documentare, bibliometria, a 
început să se dezvolte foarte activ. Inițial, bibliometria a vizat în prin-
cipal monitorizarea, descrierea și modelarea producției, utilizarea și 
diseminarea cunoștințelor științifi ce. Primele aplicații au fost dezvol-
tate pentru a optimiza accesul la biblioteci, a îmbunătăți bazele de date 
bibliografi ce și a extinde serviciile de informare. Începând cu anii ’90 
ai sec. al XX-lea bibliometria a devenit un instrument principal pentru 
evaluarea cercetărilor și a cercetătorilor [8, p. 20].

În calitate de premise pentru instituirea unei noi discipline științifi ce 
au servit succesele obținute în studiul celor mai importante legi de 
evoluție ale fl uxurilor documentare: legea productivității științifi ce a 
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lui Alfred James Lotka în 1926, descoperirea regularității dispersiei 
publicațiilor de profi l de către Samuel C. Bradfod în 1934, descoperirea 
frecvenței apariției cuvintelor într-un text de către George K. Zipf în 
1949, fundamentarea metodei pentru studierea obsolescenței (îmbă-
trânirii) documentelor de către Robert E. Barton și Robert W. Kebler 
în 1960, studiul dinamicii creșterii microfl uxurilor documentare de 
către Direk Price în 1961.

În literatura științifi că termenul bibliometrie (bibliometrics) a fost 
introdus de Alan Pritchard în 1969. În opinia lui E. Garfi eld termenul 
bibliometrie pentru prima dată se întâlnește în lucrările lui Paul Otlet 
[5]. Paul Otlet a folosit echivalentul francez al termenului bibliométrie 
în lucrarea sa Traité de documentation (1934) [2, p. 168].

Bibliometrie (din limba greacă biblion – carte + metrikós – măsura-
re) – un set de metode cantitative pentru studierea fl uxurilor de docu-
mente științifi ce.

Marea parte a defi niților cu privire la bibliometrie, precum și cea 
a lui Alan Pritchard, au fost extinse [3, p. 374]. În prezent nu există 
o interpretare unică a conceptului de bibliometrie. În pofi da apariției 
unui număr de lucrări teoretice, termenul rămâne vag, iar formulările 
trebuie precizate. De exemplu, Juan Gorraiz defi nește bibliometria ca 
„utilizarea metodelor matematice și statistice pentru a explica procese-
le comunicării scrise” [1, p. 10].

Oamenii de știință și specialiștii, preocupați de abordarea teoretică 
a problemelor bibliometrice, sunt unanimi în opinia că bibliometria 
nu este o disciplină independentă, ci doar un complex de metode ma-
tematice și statistice care constituie o parte structurală a metodologiei 
uneia dintre disciplinele științifi ce analizate, adică o subdisciplină. Cu 
toate acestea, ei nu sunt unanimi cu privire la care disciplina se referă 
bibliometria. La moment, se pot distinge principalele concepte: bibli-
ometria ca subdisciplină a bibliografi ei (conceptul lui A. Pritchard), 
biblioteconomie, informatică, scientică sau ca domeniu interdiscipli-
nar [9, p. 5]. Conceptul lui V.V. Nalimov (В.В. Налимов) și Z.M. Mul-
chenko (З.М. Мульченко) a pus bazele teoretice ale scientometriei – o 
nouă disciplină științifi că care studiază legile dezvoltării științei prin 
diferite metode cantitative (statistice).

În prezent, bibliometria are diferite aplicații (Tabelul 1).
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Tabelul 1. Aplicarea subdomeniilor bibliometriei
Subdomenii Aplicare

Cercetarea 
metodologică

Bibliometria pentru specialiști în bibliometrie. Acesta 
este domeniul cercetării bibliometrice fundamentale. 
Aceste studii se axează pe metodologia utilizată 
pentru realizarea cercetării bibliometrice și se 
referă la dezvoltarea sau îmbunătățirea indicatorilor 
bibliometrici.

Discipline 
științifi ce

Aceste studii bibliometrice pot fi  efectuate de cercetători 
din orice disciplină. Scopul este de a aplica indicatorii 
bibliometrici într-un anumit domeniu de studiu. În 
consecință, aceste studii utilizează metrici pentru a 
descrie știința.

Politica științei Acesta este cel mai important subiect din domeniu. 
În cazul de față, studiile bibliometrice sunt folosite 
pentru a evalua nivelurile diferite de productivitate. 
Această cercetare este efectuată de factorii de decizie 
din structurile naționale, regionale și instituționale, 
în scopul de a decide cum să fi e distribuite resursele 
disponibile.

Sursa: W. Glänzel [9, pp. 9-10].

Actualmente, bibliometria este asociată cu măsurarea și evaluarea 
performanței, evaluarea și managementul politicilor științifi ce [1, p. 8].

În esență, metodele bibliometrice sunt bine cunoscute, dar nu exis-
tă o clasifi care clară a acestora [20, p. 51].

Alan Pritchard și Glenn Whiting au atribuit bibliometriei următoa-
rele metode [15, pp. 4-5]:

− analiza citărilor;
− analiza revistelor; 
− analiza cantitativă a publicațiilor autorilor individuali;
− analiza cantitativă a publicațiilor oamenilor de știință din diferite 

țări ale lumii, precum și a echipelor concrete de cercetare;
− studiul legilor creșterii, obsolescenței, dispersării documentelor 

științifi ce;
− analiza de conținut a documentelor științifi ce;
− alte metode legate de distribuția documentelor științifi ce.
Deși această listă este incompletă, ea este una dintre cele mai depline.
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Metodele bibliometrice sunt aplicabile la diferite niveluri ale 
activităților de cercetare, cum ar fi  nivelul individual, de grup, instituții 
și țări. Difi cultatea obținerii datelor și precizia analizei diferă în funcție 
de nivel, prin urmare, există diferențe considerabile între metodele de 
analiză utilizate în fi ecare nivel. O analiză bibliometrică se poate face 
la nivel macro, mezo sau micro [18, p. 735]. Și anume, la nivel macro 
poate fi  făcută evaluarea tuturor domeniilor de cercetare în ansam-
blu, teme specifi ce sau a regiunilor geopolitice, precum și evaluarea 
performanței unei țări în diverse domenii științifi ce. La nivel național, 
datele și indicatorii care rezultă sugerează modalități de a compa-
ra impactul, producția și productivitatea științifi că cu alte țări și de 
a justifi ca cheltuielile pentru cercetarea științifi că. Însă, interpretarea 
indicatorilor la nivel macro este anevoioasă deoarece unii indicatori 
se bazează pe numere absolute, alții pe procentaj simplu sau pe măsu-
rări sofi sticate „relative”. De asemenea, unii indicatori refl ectă rezultate 
pure sau productivitate, în timp ce alții, fi e implicit or explicit, rapor-
tează „inputul” la „output” [13, p. 272]. Studiile care evaluează un as-
pect particular al performanței cercetării naționale nu prezintă în mod 
normal un singur indicator pentru acel aspect, ci mai degrabă o serie 
de indicatori.

De asemenea, activitatea de cercetare trebuie să fi e analizată în mod 
sistematic la nivelul mezo (intermediar), cum ar fi  instituțiile mari, de 
exemplu, universități, facultăți, departamente și instituții de cercetare 
sau biblioteci. Astăzi, bibliometria este un instrument primordial pen-
tru organizații, cum ar fi  universitățile și organismele guvernamentale, 
de măsurare a performanței cercetării.

La nivel micro analiza poate fi  limitată la nivelul practicii indivi-
duale de cercetare sau grupuri mici de cercetare. Totuși, numărul de 
lucrări științifi ce publicate de un cercetător nu este sufi cient pentru a 
obține date statistice semnifi cative în evaluarea bibliometrică a unei 
comunități științifi ce care include grupuri de cercetare, departamen-
te universitare, instituții, corporații, societăți, țări, regiuni geopolitice, 
domenii științifi ce sau subdomenii [19, p. 107].

În prezent, bibliometria este una din metodele frecvent utilizate 
pentru evaluarea contribuției în știință, precum și este strâns legată 
de cercetarea din domeniul biblioteconomiei, regăsirea informațiilor 
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și sociologia științei.
Astăzi, evaluările grupurilor de cercetare sau ale cercetătorilor in-

dividuali sunt mai frecvente și includ de obicei utilizarea numărărilor 
de publicații și citări. Astfel, în această lucrare vom prezenta o analiză 
bibliometrică a contribuției doamnei Ludmila Corghenci la dezvolta-
rea domeniului infodocumentar.

În toamna anului 2020 doamna Ludmila Corghenci, recunoscu-
tul specialist în domeniul biblioteconomiei din Republica Moldova, 
marchează o aniversare frumoasă – 65 de ani de la naștere. Doamna 
Ludmila Corghenci a adus o contribuție semnifi cativă la dezvoltarea 
educației biblioteconomice în calitate de profesor la Universitatea de 
Stat din Moldova și formator în cadrul diverselor programe de formare 
profesională. În același timp, apreciem aportul doamnei Ludmila Cor-
ghenci ca practician devotat și inovator care și-a adus aportul în activi-
tatea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și a Departamentului 
Informațional Biblioteconomic al ULIM.

Evident, putem examina aportul și contribuția specialiștilor la 
dezvoltarea domeniului din diverse perspective. Însă, dna dr., conf. 
universitar Lidia Kulikovski spune că, „măsurarea unei structuri or-
ganizatorice legată de formarea profesională […] se măsoară și prin 
calitatea literaturii de specialitate publicată, de cantitatea informației 
produse, de circulația și comunicarea informației în perimetrul dome-
niului educațional și profesional, dar mai ales de gradul de adecvare a 
temelor de cercetare, a literaturii de specialitate publicată, la problema-
tica și strategiile domeniului respectiv” [11, p. 16]. 

Astfel, metodele bibliometrice ne oferă posibilitatea să urmărim 
evoluția dezvoltării și contribuției profesionale a doamnei Ludmila 
Corghenci prin prezentarea unui portret bibliometric, analizând acti-
vitatea publicațională pe parcursul activității profesionale.

Deși cele mai fi abile surse sunt bazele de date specializate sau multi-
disciplinare, în calitate de surse de date pentru cercetările bibliometri-
ce pot fi  utilizate bibliografi ile și bazele de date bibliografi ce. Analizele 
bibliometrice pot fi  efectuate pe baza oricărei liste de publicații sufi ci-
ent de mari, compilate și emise, de exemplu, de o instituție științifi că. 

Pentru prezentarea unei analize bibliometrice au fost folosite cele 
două biobibliografi i elaborate cu ocazia aniversărilor doamnei Ludmila 
Corghenci [7; 8]. Bibliografi a doamnei Ludmila Corghenci însumează 
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574 de surse bibliografi ce. Ambele biobibliografi i includ contribuțiile 
Ludmilei Corghenci ordonate în următoarele categorii de lucrării:

− monografi i, volume de autor; 
− lucrări coordonate și redactate; 
− contribuții științifi ce în culegeri; 
− articole în reviste de specialitate; 
− recenzii; 
− note, cronici (prefețe la volume, cronici, omagii); 
− lucrări de caracter didactic și materiale în sprijinul formării pro-

fesionale continue a bibliotecarilor;
− lucrări de referințe (ghiduri); 
− materiale de popularizare, promovare, sinteză (comunicate etc.)
Lucrările Ludmilei Corghenci se încadrează în limitele anilor 1977-2020 

care pot fi  convențional împărțite în patru perioade distincte (Figura 1): 
1977-1987: activitatea la Biblioteca Raională din Criuleni, doctorat 

și activitatea didactică la Universitatea de Stat din Moldova;
1988-1995: activitatea la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

(director-adjunct);
1996-2016: activitatea în cadrul Departamentului Informaţional 

Biblioteconomic ULIM (director-adjunct);
2017-2020: activitatea la Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-

va (șef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării).

Fig. 1. Dinamica lucrărilor
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În primele două perioade au fost elaborate 21 de lucrări, 7 lucrări 
în prima perioadă și 14 lucrări în cea de-a doua etapă. Cele mai proli-
fi ce perioade în cariera doamnei Ludmila Corghenci este perioada de 
activitate în cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic 
ULIM, când au fost elaborate 374 de lucrări, și perioada de activitate la 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, când au fost elaborate 179 
de lucrări. 

În lista lucrărilor elaborate de Ludmila Corghenci sunt incluse atât 
lucrări publicate ca volume de autor, articole în culegeri, articole în 
reviste și ziare, recenzii, ghiduri, bibliografi i, cât și materiale nonpu-
blicate, cum ar fi  prezentări la conferințe, seminare și mese rotunde, 
materiale în sprijinul formării profesionale continue a bibliotecarilor, 
strategii etc. (Figura 2).

Fig. 2. Repartizarea lucrărilor după genuri
Limitele lingvistice în care au fost elaborate lucrările incluse în 

analiză sunt română, rusă și franceză. Interesant este că publicațiile în 
limba rusă (9 lucrări) au fost editate în perioada studiilor doctorale la 
Institutul de Cultură din Moscova, dar și în anii de activitate în calitate 
de cadru științifi co-didactic la Catedra de Bibliografi e a Universității 
de Stat din Moldova. Doar un articol din cele 9 publicații a apărut în 
revista unională Научные и технические библиотеки СССР, cele-
lalte publicații fi ind editate la Chișinău. Publicarea preponderentă în 
limba rusă era caracteristică pentru perioada de până la anul 1991. În 
limba franceză a fost publicată doar o lucrare, celelalte 474 de lucrări 
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publicate și nonpublicate fi ind în limba română.
În perioada analizată Ludmila Corghenci a publicat un număr sem-

nifi cativ de articole, recenzii, omagii, comentarii în presa de speciali-
tate (Figura 3).

Fig. 3. Repartizarea publicațiilor în funcție de periodicele de specialitate

Constatăm că cele mai multe lucrări (60 de publicații) au văzut lu-
mina tiparului în revista Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
– Magazin bibliologic, inclusiv 40 de articole au fost editate în perioada 
2010-2020. Articolele din Gazeta bibliotecarului, Buletinul ABRM și 
Buletinul Școlii de Biblioteconomie au fost publicate în perioada 2002-
2010, când doamna Ludmila Corghenci deținea funcția de președinte 
a comisiei de formare profesională continuă a ABRM și director al 
Școlii de Biblioteconomie din Moldova, proiect susținut de Fundația 
Soros-Moldova. Aceste publicații erau consacrate formării profesiona-
le continue, activității comisiei de profi l a Asociației Bibliotecarilor din 
Republica Moldova, promovarea activității Școlii de Biblioteconomie 
din Moldova etc.

Analiza bibliografi ei doamnei Ludmila Corghenci a evidențiat pu-
blicarea articolelor și în alte reviste științifi ce acreditate, cum ar fi  Re-
vista de Istorie și Politică (2 articole), Noosfera (1 articol), Studii econo-
mice (1 articol), precum și publicarea materialelor în ziare naționale, 
instituționale și profesionale, printre care Literatura și arta (4 articole), 
Viaţa satului (1 articol), Făclia (2 articole), Univers pedagogic pro (3 
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articole), Universitas (12 articole), Le francofi l (1 articol).
Pe parcursul celor 43 de ani de activitate doamna Ludmila Cor-

ghenci și-a diseminat rezultatele muncii în diverse culegeri tematice 
sau culegeri de comunicări ale conferințelor organizate de diverse 
biblioteci, instituții de învățământ și alte organizații. Din diversitatea 
acestor lucrări am putea evidenția următoarele:

− Symposia Professorum. Seria Filologie (1999);
− Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie (2000-2009);
− Symposia Investigatio Bibliotheca (2010, 2011 și 2013);
− Studii și cercetări în Biblioteconomie și Jurnalism (Universitatea 

de Stat din Moldova, 2000);
− Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţi-

onală (Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”, 2002);
− Dezvoltare. Progres. Colaborare. Parteneriat (Biblioteca Munici-

pală „B.P.Hasdeu”, 2007);
− Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova 

(ASEM, 2001 și 2004);
− Probleme actuale ale teoriei și practicii biblioteconomice: către 45 

de ani de învăţământ biblioteconomic superior în Republica Moldova 
(Universitatea de Stat din Moldova, 2005);

− Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în con-
text european și mondial (ASEM, 2006);

− Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei infobibliotecare: 
concepte, experienţe, orientări (ULIM, 2008);

− Librăria: studii și cercetări în bibliologie (Biblioteca Judeţeană 
Mureș, 2009 și 2010);

− Conferinţa tehnico-știinţifi că a Colaboratorilor, Doctoranzilor și 
Studenţilor (UTM, 2004 și 2009);

− Accesul la informaţie și dreptul de autor (ABRM, 2010);
− Biblioteconomie și Știinţe ale Informării în Republica Moldova: 

Documente în sprijinul activității bibliotecilor 2015-2017 (BNRM, 
2017);

− Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, 
de ordine și respect: metodologii, algoritmi, tehnologii (BNRM, 2020);

− Lectura și scările (BNRM, 2020) etc.
Interesele profesionale ale doamnei Ludmila Corghenci și-au găsit 
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din plin refl ectare în tematica lucrărilor publicate care erau infl uențate 
atât de atribuțiile funcționale de serviciu, cât și de tendințele de dez-
voltare a domeniului și modernizarea activității bibliotecilor. Cele mai 
frecvente cuvinte-cheie utilizate în publicațiile doamnei Corghenci 
sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Frecvența utilizării cuvintelor-cheie
Cuvinte cheie Frecvența

Formare profesională continuă 31
Bibliotecii universitare 25
Bibliotecari 23
DIB ULIM 20
Biblioteci 15
Strategie 13
Cercetare științifi că / biblioteconomică 12
Personal de bibliotecă / de specialitate 10
Management 10
Evaluare 7
Cultura informaţiei 7
Promovare 7
Repertoriu bibliografi c / studiu bibliografi c 6
Indicatori de performanță 6
Resurse umane 6
Informație / descriere bibliografi că 5
Cunoaştere 5
BNRM 5
Competitivitate 4
Sistemului Național de Biblioteci 4
Competențe 3
Curriculum 3
Indicatori statistici 3
Camera Naţională a Cărţii 3
Utilizatorii bibliotecii 3
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Şcoala de Biblioteconomie din Moldova 3
Biblioteconomie și științe ale informării 2
Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării

2

Lectura 2
Referințe bibliografi ce 2
Activitatea bibliografi că 2
Tehnologie de bibliotecă 2
Biblioteci publice teritoriale 2

Analiza în profunzime a acestor date ne furnizează informații foar-
te interesante cu privire la preocupările științifi ce și profesionale ale 
doamnei Ludmila Corghenci. Astfel, subiectul-cheie al publicațiilor 
doamnei Corghenci este bibliotecarul, analizat din diverse perspecti-
ve: formare profesională continuă (31 lucrări); personal de bibliotecă / 
de specialitate (10 lucrări); competențe profesionale (3 lucrări); resurse 
umane (6 lucrări); diverse aspecte privind activitatea și promovarea 
bibliotecarilor (23 lucrări). Al doilea cel mai frecvent subiect abordat 
în publicații este activitatea bibliotecilor universitare (25 de publicații) 
și a Departamentului Informațional Biblioteconomic al ULIM (20 de 
publicații). În așa fel, această analiză a arătat că orientarea tematică a 
cercetărilor și preocupărilor profesionale ale doamnei Ludmila Cor-
ghenci sunt legate de resursa umană a instituțiilor infodocumentare.

De asemenea, pot fi  analizate și alte caracteristici ale fl uxului de do-
cumente semnate de doamna Ludmila Corghenci, de exemplu gradul 
de colaborare în publicarea diverselor lucrări. Gradul de colaborare este 
o analiză importantă pentru studiile bibliometrice care indică tendința 
modelelor de autorat unic și în colaborare pentru publicațiile instituțiilor 
în perioada cercetării. Unii cercetători menționează că, atunci când 
gradul de colaborare este aproape egal cu 1, înseamnă că eforturile și 
contribuțiile unor autori nu sunt semnifi cative sau considerabile [12].

Pentru a determina gradul de colaborare în termeni cantitativi, se 
folosește formula:
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unde: 
C – gradul de colaborare; 
Ns – numărul de articole cu un singur autor; 
Nm – numărul de articole cu mai mulți autori. 
Dat fi ind faptul că cele două biobibliografi i cu privire la activitatea 

doamnei Ludmila Corghenci au diferențe, deși nesemnifi cative, în me-
todologia de elaborare, nu a fost posibil să unifi căm analiza după mai 
multe aspecte de cercetare bibliometrică. Astfel, pentru analiza gradu-
lui de colaborare au fost selectate 186 de lucrări publicate în culegeri, 
materiale ale conferințelor, articole din reviste de specialitate, recenzii, 
materiale didactice, lucrări de autor și lucrări colective.

Din lucrările identifi cate 152 de publicații sunt cu autorat unic, iar 
34 de publicații sunt cu autorat multiplu, inclusiv 25 de lucrări sunt 
publicate cu participarea a doi autori, 7 – cu trei autori și câte o lucrare 
cu participarea a patru și șase autori.

Pentru a calcula gradul de colaborare în activitate publicațională 
a doamnei Ludmila Corghenci folosim formula prezentată anterior și 
obținem următorul rezultat: 

Astfel, gradul de colaborarea a doamnei Ludmila Corghenci în pu-
blicarea lucrărilor constituie 0,183. Din aceste date putem concluzi-
ona că eforturile de diseminare a rezultatelor cercetărilor, precum și 
a experienței profesionale a specialistului în biblioteconomie Ludmila 
Corghenci sunt destul de mari și considerabile.

În Tabelul 2 sunt prezentați autorii cu care doamna Ludmila Cor-
ghenci a publicat lucrări în coautorat.

Tabelul 2. Autorii în coautorat cu Ludmila Corghenci
Autori Frecvența

Victoria Popa 7
Vera Osoianu 5
Veronica Borş (Ghețu) 4
Zinaida Sochircă 3
Victoria Vasilica 3
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Valentina Chitoroagă 3
Ecaterina Dmitric 3
Natalia Ghimpu 2
Lorina Hanganu (Beşelea) 2
Lilia Povestca 2
Irina Cernauscaite 2
Valentina Rău 1
Tatiana Panaghiu 1
Stepanida Bletea 1
Pavel Parasca 1
Nina Navroțchi 1
Maria Furdui 1
Margareta Diaconu 1
Margareta Cebotari 1
Ludmila Coadă 1
Irina Ignatieva 1
Felicia Luca 1
Elena Bordian 1
Angela Drăgănel 1

În activitatea unui manager un rol deosebit îl ocupă ghidarea tine-
rilor. Din tabelul de mai sus observăm că majoritatea lucrărilor publi-
cate în colaborare cu tinerii bibliotecari care prin publicarea colabora-
tivă capătă competențe de scriere academică.

Analiza bibliometrică a lucrărilor doamnei Ludmila Corghenci ne 
permite să concluzionăm că activitatea profesională a omagiatei nu se 
afl ă la fi nal, ci într-un stadiu în continuă dezvoltare. Experiența prac-
tică, științifi că și pedagogică a doamnei Ludmila Corghenci este foarte 
solicitată în comunitatea profesională din domeniul biblioteconomiei 
și științei informării din Republica Moldova.
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LUCRĂRI SEMNATE DE CĂTRE 
LUDMILA CORGHENCI1

VOLUME. MONOGRAFII

2012
1. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Calea spre 

Succes a fost învăţată / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Vero-
nica Borș [et al.] ; director : Andrei Galben ; coordonator științifi c : 
Zinaida Sochircă ; machetare: Veronica Borș ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Bibliote-
conomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 60 p. – ISBN 978-9975-124-03-
4. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2012/DIBIS% 2020.pdf 
(Accesat 22.08.2020).   

2017
2. Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova : Indi-

catori statistici și de performanță (relaționali) 2015 - 2016 / Ecaterina 
Dmitric, Ludmila Corghenci, Valentina Popa ; director general: Elena 
Pintilei ; responsabil de ediție: Vera Osoianu ; Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2017. – 46 p. – ISBN 978-
9975-9696-3-5. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/ 
handle/123456789/1026/Bibliotecile-Publice-Indicatori-statis-
tici-2015-2016.pdf? sequence=1&isAllowed=y (Accesat 30.09.2020). 

1 Compartimentul inserează descrierile bibliografi ce ale lucrărilor editate după anul 
2010. Pentru o vizualizare integrală a se vedea: Schimbarea de sine pentru schimbarea 
celorlalţi: monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, 
Tatiana Panaghiu ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită de 
Zinaida Sochircă ; Universitatea. Liberă Internațională din Moldova ; Departamentul. 
Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău: ULIM, 2010. – 122 p. – ISBN 978–9975–
101–46–2.
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CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE
Contribuții în culegeri

2010
3. Cercetarea știinţifi că la Departamentul Informațional Bibli-

oteconomic în contextul Anului Creativităţii și al Inovării – 2009 
/ Ludmila Corghenci  // Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar / 
director publicație: Andrei Galben ; redactor științifi c: Ludmila Cor-
ghenci ; colegiul redacțional: Ana Guţu, Mihai Cernencu, Zinaida So-
chircă [et al.] ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Bi-
blioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – P. 34. – ISBN 978-9975-
101-44-8.

 
4. Creativitatea bibliotecarilor – prezenţă indispensabilă compe-

titivităţii instituţionale și individuale ori Despre Anul Profesional 
2009 la DIB / Ludmila Corghenci // Symposia Investigatio Bibliotheca : 
Anuar / director publicație: Andrei Galben ; redactor științifi c: Ludmila 
Corghenci ; colegiul redacțional: Ana Guţu, Mihai Cernencu, Zinaida 
Sochircă [et al.] ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – P. 7. – ISBN 978-9975-
101-44-8.

2011
5. Cercetarea biblioteconomică la ULIM: componentă integran-

tă a cercetării universitare / Ludmila Corghenci // Symposia Inves-
tigatio Bibliotheca, ediția 2011 / director publicație: Andrei Galben ; 
redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; responsabil de ediție: Zinaida 
Sochircă ; colegiul redacțional: Ana Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana 
Rusnac [et al.] ;  Universitatea  Liberă Internațională din Moldova, De-
partamentul Informațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2011. 
– P. 42-51. – ISBN 978-9975-101-44-8.

6. Index Translationum – repertoriu bibliografi c mondial de 
traduceri în sprijinul informării și cercetării / Valentina Chitoroagă, 
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Ludmila Corghenci // Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția 2011 / 
director publicație: Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Cor-
ghenci ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional: 
Ana Guţu, Mihai Cernencu,  Svetlana Rusnac [et al.]  ; Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Bi-
blioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2011. – P. 97-101. – ISBN 978-9975-
101-44-8.

2012
7. Evaluarea infometrică a patrimoniului documentar în contex-

tul tendinţelor europene de dezvoltare a știinţei și educaţiei / Lud-
mila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel Parasca // Facultatea Istorie și 
Relaţii Internaţionale la 15 ani : studiu științifi co-bibliografi c / respon-
sabil de ediție: Zinaida Sochircă ; redactor bibliografi c: Valentina Chi-
toroagă ; consultant științifi c: Ludmila Coadă ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic, Facultatea Istorie și Relaţii Internaționale. – Chișinău : ULIM, 
2012. – P. 97-106. – ISBN 978-9975-101-94-3.

2013
8. 3 strategii de succes în parteneriatul Departamentul Infor-

mațional Biblioteconomic – Facultatea Istorie și Relaţii Internaţio-
nale – Institutul de Istorie și Știinţe Politice / Ludmila Corghenci // 
Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția 2013 / director publicație: 
Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; responsabil 
de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional: Ana Guţu, Mihai Cer-
nencu, Svetlana Rusnac [et al.] ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : 
ULIM, 2013. – P. 95-106. –  ISBN 978-9975-101-44-8.

9. Biblioteca universitară – parteneriate care fi delizează comuni-
tatea servită /  Ludmila Corghenci // Symposia Investigatio Bibliotheca : 
ediția 2013 / Universitatea Liberă Internațională din Moldova ; direc-
tor publicație: Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; 
responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional: Ana Guţu, 
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Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et al.]. – Chișinău : ULIM, 2013. –  P. 
6-11. 

2014
10. Dezvoltarea cunoașterii și gândirii divergente a studenților: 

intervenții ale bibliotecii universitare / Ludmila Corghenci // Tradiție 
și inovare în cercetarea științifi că : Colloquia Professorum, 18 octom-
brie 2013, Bălți. – Ediția a 4-a. – Bălți : Universitatea de Stat „Alecu 
Russo”, 2014. –  P. 148-150. – Mod de acces: https://ibn.idsi.md/vizua-
lizare_articol/99284 (Accesat 20.08.2020).

Autorul accentuează contribuția bibliotecii universitare în educaţia uti-
lizatorilor prin intermediul cursului specializat „Bazele culturii informaţiei”. 
Argumentează și identifi că forme și metode concrete privind formarea gândi-
rii divergente a studenților.

2017
11. Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe 

ale Informării sau Pentru a dubla efi ciența și competitivitatea – du-
blează, susține ritmul de învățare / Ludmila Corghenci // Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova – Meridianul Zero al Sistemului Na-
ţional de Biblioteci (1991-2016) : Monografi e (consacrată aniversării a 
185 de ani de la fondarea BNRM) / Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coordonator de ediție: Vera 
Osoianu, Ludmila Corghenci ; consultanți științifi ci: Aliona Tostogan, 
Svetlana Barbei. – Chișinău : BNRM, 2017. – P. 112-116. – Mod de ac-
ces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1175/Lud-
milaCorghenci.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Accesat 15.08.2020).

Articolul reliefează importanța formării continue a personalului de bibli-
otecă pentru funcționarea efi cientă și durabilă a instituției. Sunt prezentate 
misiunea, obiectivele activității Centrului de Formare Continuă în Bibliote-
conomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM.  Autorul descrie  ofertele 
educaționale ale Centrului, destinate personalului instituției, precum și celor 
din cadrul Sistemul Național de Biblioteci.

2019
12. Componenta documentară a bibliotecii – condiție indispensa-

bilă a unui management de succes / Ludmila Corghenci // Centrul Bib-
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lioteconomic Național: conținut de calitate și schimbări de perspectivă : 
Monografi e aniversară. 70 de ani de la fondarea Direcției Cercetare și 
Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării / Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Bibliotecono-
mie și Științe ale Informării. – Chișinău : BNRM, 2019. – P. 26-38. – Mod 
de acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1117/
Corghenci_Competen%c 8% 9ba_Documentar%c4%83.pdf?sequence= 
1&isAllowed=y (Accesat 15.08.2020).  

Articolul se referă la cadrul documentar – componenta documentară – 
care asigură și contribuie la buna funcționalitate a bibliotecii. Sunt identifi cate 
patru categorii de documente: de organizare, directive; normative; științifi co-
metodologice; tehnologice. Autorul reliefează atribuțiile centrului biblioteco-
nomic național privind elaborarea și implementarea componentei documen-
tare a bibliotecii publice.

13. Formarea profesională continuă – a ajuta oamenii să devină 
câștigători / Ludmila Corghenci // Centrul Biblioteconomic Naţional: 
conţinut de calitate și schimbări de perspectivă: Monografi e aniversară 
a 70 de ani de la fondarea Direcţiei Cercetare și Dezvoltare în Bibliote-
conomie și Știinţe ale Informării / Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, 
Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonatori: Vera Osoianu, Ludmila Cor-
ghenci ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a Repu-
blicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2019. – P. 50. – Mod de acces: DOI 
10.5281/zenodo.3632392 (Accesat 22.08.2020).

Autorul se referă la  una dintre direcțiile prioritare a activității Bibliotecii 
Naționale a Republicii Moldova în calitate de centru biblioteconomic național 
– organizarea și sprijinirea formării profesionale continue a personalului de 
specialitate din biblioteci. Sunt scoase în evidență rolul și importanța Bibliote-
cii Naționale a Republicii Moldova în dezvoltarea competențelor profesionale 
a personalului de specialitate din biblioteci pe parcursul a două perioade cro-
nologice: anii 2001-2006 și anul 2017- prezent.

14. Momente-cheie privind dezvoltarea în timp a Direcției Cer-
cetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării / 
Ludmila Corghenci // Centrul Biblioteconomic Național: conținut de 
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calitate și schimbări de perspectivă : Monografi e aniversară / Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova ; coordonatori de ediție: Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci. – Chișinău, 2019. – P. 151-157. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/CENTRUL-BIBLIOTECONO-
MIC-NATIONAL-CONTINUT-DE-CALITATE-SI-SCHIMBARI-
DE-PERSPECTIVA-Monografi e-aniversara.pdf (Accesat 22.08.2020).

15. Personalul de bibliotecă – avantajul competitiv al acesteia /  
Ludmila Corghenci  // Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica 
Moldova : Studiu statistic 2017-2018 / Valentina Popa, Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci [et al.]  ; director general: Elena Pintilei ; Biblio-
teca Naţională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2019 (Cen-
trul editorial-poligrafi c). – P. 43-46. – Mod de acces: http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1027/situatii%20statistice.
pdf?sequence=1&isAllowed=y ; http://bnrm.md/fi les/publicatii/situ-
atii%20statistice.pdf (Accesat 15.08.2020). 

Autorul prezintă o analiză comparată a indicatorilor personalului de spe-
cialitate din biblioteci și indicatori de performanță privind numărul de ore 
de formare profesională per personal pentru anii 2017-2018. În baza analizei 
informației din rapoartele analitice, chestionarului național de colectare a so-
licitărilor de formare profesională, ofertei educaționale integrate, sunt pre-
zentate concluzii și  recomandări privind optimizarea cercetării statistice în 
bibliotecă.

2020
16. Biblioteca crește și dezvoltă comunitatea: model de curricu-

lum pentru training profesional / Ludmila Corghenci, Lilia Povestca 
// Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de 
ordine și respect : Metodologii, algoritmi, tehnologii / Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonatori de ediție: 
Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; director general: Elena Pintilei ; 
coperta: Alexandru Burdila ; redactor: Ludmila Șimanschi ; procesare 
computerizată: Diana Odobescu ;  Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării. – Chișinău : BNRM, 2020. – P. 66-72. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/files/publicatii/publicatie%20metodologica-
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combinata.pdf (Accesat 22.08.2020).

17. Biblioteca și rolul ei în societatea modernă / Ludmila Cor-
ghenci, Elena Pintilei // Biblioteconomie și Științe ale Informării: Ma-
nual practic /  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova, Biblioteca  Naţională  a Republicii Moldova ; director gene-
ral: Elena Pintilei ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – 
Chișinău, 2020. – În curs de editare.

18. Cultura lecturii și cultura informației: interferențe și 
condiționare reciprocă / Ludmila Corghenci // Lectura și scările : Cu-
legere de articole / coordonatori de ediție: Vera Osoianu, Angela Dră-
gănel ; director general: Elena Pintilei ; consultant științifi c, prefață: 
Mihai Cimpoi ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; Clubul 
Homo Aestheticus. – Chișinău : Prut Internaţional: BNRM, 2020 (F.E.-
P. „Tipografi a Centrală”). – P. 33-38. – Mod de acces: http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1110/Corghenci_Cultura.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Accesat 15.08.2020).

Articolul se centrează pe conexiunile și interdependența fenomenelor 
„cultura lecturii” și „cultura informației”. Ambele fenomene țin de aria de 
infl uență a bibliotecii publice, drept impact fi ind dezvoltarea/consolidarea de 
cunoștințe, abilități și atitudini, utilizate de persoane/utilizatori ai bibliotecii 
pe tot parcursul vieții, în diferite contexte, interacționând cu semenii lor și cu 
întreaga comunitate.

 
19. Personalul de specialitate din bibliotecile publice. Forma-

rea profesională și formarea profesională continuă / Ludmila Cor-
ghenci, Lilia Povestca // Biblioteconomie și Științe ale Informării : Ma-
nual practic /  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova, Biblioteca  Naţională  a Republicii Moldova ; director gene-
ral: Elena Pintilei ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – 
Chișinău, 2020. – În curs de editare.

20. Utilizatorii bibliotecii publice. Servicii de bibliotecă / Vera 
Osoinau, Ludmila Corgehnci // Biblioteconomie și Științe ale Infor-
mării: Manual practic / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
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Republicii Moldova, Biblioteca  Naţională  a Republicii Moldova ; di-
rector general: Elena Pintilei ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera 
Osoianu. – Chișinău, 2020. – În curs de editare.

Articole în revistele de specialitate
2010

21. Biblioteca universitară – „biblioteca care învaţă”: dimensiuni 
conceptuale și aplicaţii / Ludmila Corghenci // Conferinţa Tehnico-
Știinţifi că a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenţilor, 10-12 dec. 
2009. – Chișinău, 2010. – Vol. 1. – P. 479-483.

 
22. Biblioteca universitară și promovarea proprietăţii intelectu-

ale: aspecte conceptuale și experienţe / Ludmila Corghenci // Accesul 
la informaţii și dreptul de autor / ediție îngrijită: Ludmila Costin, Ma-
riana Harjevschi ; Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova ; 
Catedra biblioteconomie și asistenţă informaţională a Universității de 
Stat din Moldova ; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova. – Chișinău, 2010. – P. 114-123.

2011
23. Asigurarea accesului și promovării informaţiei în domeniul 

istoriei, politologiei și relaţiilor internaţionale : Cazul Departamen-
tului Informaţional Biblioteconomic ULIM / Ludmila Corghenci // 
History and Politics : Revistă de Istorie și Politică / Universitatea Libe-
ră Internațională din Moldova. – 2011. – Nr 2(8). – P. 185-192. – ISSN 
1857-4076. – Mod de acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_arti-
col/34338 (Accesat 25.08.2020).

Sunt refl ectate resursele documentare și informaționale în domeniul 
istoriei, politicii și relațiilor internaționale. Este evidențiat locul și rolul 
publicațiilor instituționale și ale celor de autor din acest domeniu, acestea 
constituind sursele principale de informații și documentare. Autorul prezintă 
exemple concrete de promovare/valorifi care a resurselor în domeniul istoriei, 
politologiei și relațiilor internaționale.

24. Biblioteca și promovarea publicaţiilor știinţifi ce instituţio-
nale și de autor : Cazul Departamentului Informaţional Bibliote-
conomic ULIM / Ludmila Corghenci // BiblioScientia. – 2011. – Nr 
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6. – P. 20-24. – Mod de acces:  (Accesat 25.08.2020). 

25. Index Translationum – repertoriu bibliografi c mondial de 
traduceri în sprijinul informării și cercetării / Valentina  Chitoroagă, 
Ludmila Corghenci // Confl uenţe bibliologice : Revista de biblioteco-
nomie și științele informării. – 2011. – Nr 1/2. – P. 50- 54. 

Autorul se referă la baza internaţională de date bibliografi ce „Index Trans-
lationum”, care constituie un suport esenţial pentru procesul de informare 
și cercetare. Aceasta oferă răspuns și la diverse referințe de ordin factologic: 
A fost efectuată traducerea operei autorului concret? În care limbă și de că-
tre cine a fost efectuată traducerea? Unde a fost editată traducerea?. Autorul 
consideră că în Republica Moldova Index translationum nu esta valorifi cat 
sufi cient. 

2012
26. Baza bibliografi că internaţională de traduceri – Index Trans-

lationum : [repere istorice, logistică, utilizare] / Valentina Chitoroagă, 
Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Cărţii = National 
Book Chamber’s Journal. – 2012. – Nr 1. – P. 11-15. – Mod de acces: 
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confb ib/articole/2011_1-2/50-54.
pdf (Accesat 25.08.2020).

27. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografi ce și cita-
rea resurselor de informare / Ludmila Corghenci // Revista Camerei 
Naţionale a Cărţii = National Book Chamber’s Journal. – 2012. – Nr 
1. – P. 59-63.

Articolul se fundamentează pe prevederile standardului SM ISO 690:2012 
„Informare și Documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliogra-
fi ce și citarea resurselor de informare”. Conține mostre concrete privind ela-
borarea referințelor bibliografi ce pentru diverse tipuri de documente: cărți, 
contribuții, documente electronice etc. 

28. Utilizarea informaţiei în procesul de cercetare: elaborarea/
prezentarea referinţelor bibliografi ce și citarea surselor de infor-
mare / Ludmila Corghenci // Studii economice / Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Facultatea Științe economice. – 2012. – 
Nr 3/4. – P. 52-59. – ISSN 1857-226X.
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Articolul este adresat cercetătorilor, cadrelor didactico-știinţifi ce din do-
meniul economiei și detaliază prevederile standardului SM ISO 690:2012 „In-
formare și Documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografi ce 
și citarea resurselor de informare”. Sunt prezentate mostre concrete priivnd 
elaborarea referințelor bibliografi ce pentru diverse tipuri de documente.

2013
29. Cultura informației în contextul Declarației de la Lyon 

(IFLA 2014) / Ludmila Corghenci // Revista Asociației Bibliotecarilor 
din Republica Moldova. – 2013. – Nr 1. – P. 5-6. – ISSN 1857-4890. 
– Mod de acces: https://ro.scribd.com/document/246103562/Revista-
ABRM-2014-1 (Accesat 13.10.2020).

30. Parteneriatul profesional ca un serviciu informaţional-bi-
blioteconomic sau Ce facem pentru a augmenta interesul faţă de 
biblioteca universitară / Ludmila Corghenci // BiblioUniversitas@
ABRM.md. – 2013. – Nr 1. – Mod de acces:   http://libruniv.usarb.md/
xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2013-1/corghenci.pdf (Accesat 
20.08.2020).

31.  Soluţii inteligente de argumentare a potențialului informa-
țional al programelor analitice / Ludmila Corghenci, Irina Cerneaus-
caite // BiblioScientia. – 2013. – Nr 10. – P. 38-41. – Mod de acces:  
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/29505  (Accesat 20.08.2020).

Este refl ectată experienţa Departamentului Informaţional Bibliotecono-
mic  în elaborarea Ghidului tehnologic „Cum se elaborează și se prezintă 
compartimentului bibliografi c al curriculum-ului disciplinei universitare”. 
Autorul menționează alinierea la prevederile  standardului în vigoare, spe-
cifi când necesitatea prezentării și orânduirii clare, corecte a elementelor de 
identifi care bibliografi că a resurselor documentare obligatorii și suplimenta-
re, integrate în curriculum-urile disciplinelor universitare.

2014
32. Biblioteca – actor indispensabil al comunităţii : [bibliotecarii 

școlari în contextul formării profesionale continue] / Ludmila Cor-
ghenci // Revista Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. – 
2014. – Nr 2. – P. 33-35. – ISSN 1857-4890. – Mod de acces: https://
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ro.scribd.com/document/265285473/Rev-ABRM-2014-2 (Accesat 
13.10.2020).

2015
33. Activităţi inteligente de augmentare a interesului utilizato-

rilor pentru bibliotecă / Ludmila Corghenci // BiblioUniversitas@
ABRM.md. – 2015. – Nr 3. – Mod de acces: http://libruniv.usarb.md/
xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html (Accesat 18.10.2020).

34. Fișa postului – instrument managerial la DIB ULIM : [de-
scrierea componentelor obligatorii: din experiența Departamentului 
Informațional Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale 
din Moldova] / Ludmila Corghenci // InfoStand biblioteconomic. – 
2015. – Nr 2. – P. 8-10. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/
ABRMRepublicaMoldova/info-stand-nr-2-2015 (Accesat 13.10.2020).

2017
35. Ariile leadership-ului în biblioteci în anul 2017 / Ludmi-

la Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 4. – ISSN 
1857-1476. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Magazin-bibliologic2017-3-4.pdf ; http://moldlis.bnrm.md/han-
dle/123456789/1174 (Accesat 22.08.2020).

36. Bibliotecile publice teritoriale – pivotul Sistemului Național 
de Biblioteci / Ludmila Corghenci, Victoria Popa // Magazin bibliolo-
gic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 19-23. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2017-3-4.pdf ; 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62255 (Accesat 22.08.2020).

Articolul este fundamentat pe datele statistice, prelevate prin intermediul 
formularului de statistică ofi cială, pentru anii 2015-2016. Sunt enumerate 
problemele: atragerea utilizatorilor în spațiile bibliotecilor prin diversifi ca-
rea/personalizarea serviciilor, exodul personalului califi cat din biblioteci, ne-
respectarea recomandările organelor decizionale privind alocarea bugetului 
pentru achiziţii de documente, etc.

37. Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării: carieră plus / Ludmila Corghenci // Magazin 
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bibliologic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 12-15. – ISSN 1857-1476. – Mod de ac-
ces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2017-3-4.
pdf  ; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62253  ;  http://moldlis.
bnrm.md/handle/123456789/1057  (Accesat 22.08.2020).

Articolul analizează contribuția Centrului de Formare Profesională Conti-
nuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale 
a Republicii Moldova, ca centru biblioteconomic național, în organizarea 
activității educaționale continue atât a personalului Bibliotecii Naționale, cât și 
a bibliotecarilor din Sistemul Național de Biblioteci. Sunt raportate realizările 
Centrului pentru anul 2017.

38. Cercetarea în biblioteconomie și știinţe ale informării: con-
text al prevederilor legale și strategice / Ludmila Corghenci //Bi-
blioUniversitas@ABRM.md. – 2017. – Nr 2. – Mod de acces: http://
libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv _rev/buniv.html (Accesat 
15.08.2020).

39. Formarea profesională continuă – prioritate a Bibliotecii 
Naționale a Republicii Moldova / Ludmila Corghenci // Buletin in-
formativ Novateca. – 2017. – Martie – P. 6. 

40. Nocturna Bibliotecilor – modalitate de identifi care și valori-
fi care a creativităţii personalului: din experienţa Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova / Ludmila Corghenci // Magazin bibliolo-
gic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 111-114. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: 
http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1052 ; https://ibn.idsi.md/
ro/vizualizare_articol/51351/datacite  ; http://www.bnrm.md/fi les/pu-
blicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf  (Accesat 11.08.2020).

2018
41. Centrul Biblioteconomic Teritorial – furnizor de programe 

de formare profesională continuă pentru personalul bibliotecilor / 
Ludmila Corghenci, Victoria Popa // Magazin bibliologic. – 2018. – 
Nr 3/4. – P. 48-51. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2018-3-4.pdf ; http://
moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1011/48-51_5.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 15.08.2020).
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Articolul refl ectă responsabilitățile și implicațiile centrelor bibliotecono-
mice teritoriale, ca furnizori de educație și servicii educaționale profesionale, 
în formarea continuă a personalului de specialitate din biblioteci, axându-se 
pe rezultatele studiului „Centrul Biblioteconomic ‒ furnizor de programe de 
formare profesională continuă pentru personalul bibliotecilor” (decembrie 
2017 – februarie 2018).

42. Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin 
prisma indicatorilor de performanță / Ludmila Corghenci // Ma-
gazin bibliologic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 87-92. – ISSN 1857-1476. – 
Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-biblio-
logic2018-1-2.pdf ; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/68805 ; 
http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1002/8792_2.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 11.08.2020).

Autorul evidențiază importanța cercetării statistice în bibliotecă: colecta-
re, analiză și utilizarea/valorifi carea datelor statistice. În acest scop autorul 
face o selecție a indicatorilor de performanță în baza SM ISO 11620:2016 „In-
formare și Documentare. Indicatorii de performanță pentru biblioteci”.

43. Parteneriat ce deschide perspective în evoluția bibliotecii: 
viziune comună și încredere / Ludmila Corghenci // Magazin bibli-
ologic. – 2018. – Nr 3/4. – P. 15-18. – ISSN 1857-1476. – Mod de ac-
ces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/76041 ; http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1006/Corghenci_Parteneriat.
pdf?sequence=1&isAllowed=y ;  http://bnrm.md/fi les/publicatii/Ma-
gazin-bibliologic2018-3-4.pdf  (Accesat 21.08.2020).

Articolul refl ectă benefi ciile activității bibliotecii în bază de parteneriate. 
Autorul aduce drept exemplu relevant proiectul „Institution of the national 
library – its potentials and posibilities”, susținut de către Ambasada Lituaniei 
în Republica Moldova și Ministerul de Externe al Lituaniei. Proiectul a fost 
realizat în baza Acordului de colaborare, semnat în anul 2017 între Biblioteca 
Națională din Lituania „Martyno Mazvydo” și Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova.

44. Persuasiune și continuitate profesională în cadrul Simpozio-
nului „Anul Bibliologic 2017” / Ludmila Corghenci // Magazin bibli-
ologic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 12-16. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2018-1-2.
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pdf ; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/991/Cor-
ghenci_Persuasiune.pdf?sequence=1&isAllowed=y; https://ibn.idsi.
md/ro/vizualizare_articol/68792 (Accesat 21.08.2020).

45. Statistica – instrument de dirijare, cunoaștere și dezvoltare 
a bibliotecilor / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2018. – 
Nr 1/2. – P. 116-118. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2018-1-2.pdf ; https://
ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/68816 ; http://moldlis.bnrm.md/
handle/123456789/1068 (Accesat 21.08.2020).

2019
46. Conferințele zonale – modalități de promovare, comunica-

re și formare a bibliotecarilor / Ludmila Corghenci, Lilia Povestca 
// Magazin bibliologic. – 2019. – Nr 1/2. –  P. 127-130. – ISSN 1857-
1476. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Maga-
zin-bibliologic2019-1-2.pdf ; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/
handle/123456789/987/Corghenci_Conferin%C8%9Bele%20zonale.
pdf?sequence=1&isAllowed=y ; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_ar-
ticol/83838 (Accesat 21.08.2020).

47. Dezvoltarea capacităților personalului de specialitate din 
biblioteci: învățare orientată, dezvoltare profesională, oportunități 
pentru rețele / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2019. – 
Nr 3/4. – P. 41-44. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1039/ Corghenci _Dezvol-
tarea_Capacit%c4%83%c5%a3ilor.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/92816 (Accesat 15.08.2020).

48. Persuasiune și continuitate profesională în cadrul Simpo-
zionului „Anul bibliologic 2017” / Ludmila Corghenci // Bibliote-
ca. – Nr 3. – 2019. – P. 12-14. – ISSN 2668-618X. – Mod de acces: 
http://www.bibnat.ro/dyndoc/publicatii/Revista%20Biblioteca%20
3_2019%20completa%20redusa.pdf (Accesat 14.09.2020).
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49. Sistemul Național de Biblioteci prin prisma indicatorilor sta-
tistici ai anului 2018 / Ludmila Corghenci, Victoria Popa // Magazin 
bibliologic. – 2019. – Nr 1/2. – P. 29-35. – ISSN 1857-1476. – Mod de 
acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/83826 ; http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle/123456789/985/Corghenci_Popa_%20
Sistemul%20Na%C8%9Bional.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Acce-
sat 21.08.2020).

2020
50. Activități educaționale pentru bibliotecari: răspuns la criza 

provocată de pandemie / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 
2020. – Nr 3/4. – P. 9-11. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: https://
zenodo.org/record/4070851#.X4KxrNAzZPY ;  (Accesat 10.10.2020)

51. Biblioteca Publică Raională Briceni: o bibliotecă de succes și 
de valoare / Nina Navroțchi, Ludmila Corghenci // Magazin bibliolo-
gic. – 2020. – Nr 1/2. – P. 34-37. –  ISSN 1857-1476. – Mod de acces: 
https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_ fi le /34-37_21.pdf (Acce-
sat 15.09.2020). 

52. Cultura activităţii de cercetare la Camera Naţională a Cărţii 
/ Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Cărţii = National 
Book Chamber’s Journal. –  2014/2015. – Nr 1/2(3/4). – 2016/2017. – 
Nr 1/2(5/6). –  2018/2019. – Nr 1/2(7/8). – P. 81-83. – ISSN 1857-4750. 
– Mod de acces: https://zenodo.org/record/3980415#.X0NtPNwzbIU 
(Accesat 20.08.2020).

53. Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: dez-
voltare profesională, învățare orientată, oportunități pentru rețele / 
Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2020. – Nr 3/4. – P. 42-45. 
– ISSN 1857-1476.

54. Investiții profesionale pentru dezvoltarea personalului de spe-
cialitate – aspect al performanței instituționale / Ludmila Corghenci // 
Magazin bibliologic. – 2020. – Nr 1/2. – P. 7-14. – ISSN 1857-1476. – Mod de 
acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1123/Cor-
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ghenci_Investi%c8%9bii_profesionale.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(Accesat 22.08.2020).  

Articolul refl ectă orientările principale ale anului 2019 din activitatea 
Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în sprijinul 
dezvoltării competențelor profesionale. Indicatorii statistici și de performanță 
relevă caracterul interdisciplinar, multidimensional al ofertelor educaționale, 
dar în egală măsură orientate spre satisfacerea nevoilor de dezvoltare a perso-
nalului de specialitate din biblioteci și comunităților pentru care este format.

55. Publicații bibliografi ce ale anului 2014: sinteze statistice și 
funcționale / Margareta Diaconu, Valentina Rău, Ludmila Corghenci 
// Revista Camerei Naționale a Cărții = National Book Chamber’s Jo-
urnal. – 2014-2015. – Nr 1-2(3-4). – 2016-2017. – Nr 1-2(5-6). –  2018-
2019. – Nr 1-2(7-8). – P. 88-89. – Mod de acces: https://zenodo.org/
record/3980435#.X8CuyLUzbIU (Accesat 27.11.2020).

56. Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării – facilitator al cercetării în comunitatea biblioteca-
ră / Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric // Magazin bibliologic. – 
2020. – Nr 3/4. – P. 12-15. – ISSN 1857-1476.

În contextul Societății Informației și Cunoașterii, comunitățile științifi ce 
se dezvoltă rapid și sunt în continuă creștere, formând rețele științifi ce care 
depășesc barierele instituționale și geografi ce. Cercetarea în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării din Republica Moldova trebuie să fi e percepută de 
către comunitate prin prisma conceptului de știință deschisă și mijloacelor 
de comunicare actuale, bazate pe colaborare și resurse în acces deschis. Arti-
colul prezintă Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Știinţe ale 
Informării, constituit în contextul Politicii Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova privind Accesul Deschis.
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POLITICI. STRATEGII. REGULAMENTE

2018
57. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de 

Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării (Aprobat 29.10.2018) / elaborat: Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2018. – 8 p. – (Manuscris).

2019
58. Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind 

Accesul Deschis : [aprobată de Consiliul științifi c, 6 februarie 2019] 
/ elaborat: Ludmila Corghenci, Margareta Cebotari. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/biblioteca/Politica-Acces-Deschis-BNRM-
ro.PDF (Accesat 6.10.2020).

59. Politici de cercetare la Biblioteca Nationala a Republicii 
Moldova : [discutată și promovată spre aprobare de către Consiliul 
Științifi c, 24 decembrie 2019] / elaborat: Ludmila Corghenci. – Mod 
de acces: http://www.bnrm.md/fi les/biblioteca/Politici%20de%20cer-
cetare,%20BNRM.PDF (Accesat 6.10.2020).

60. Politici de formare profesională continuă a personalului Bi-
blitoecii Naționale a Republicii Moldova : [discutat și promovat spre 
aprobare de către Consiliul Știinfi fi c, 24 decembrie 2019] / elaborat: 
Ludmila Corghenci, Lilia Povestca. – Mod de acces: http://www.bnrm.
md/files/biblioteca/Politici%20formare%20continu%C4%83,%20
BNRM.PDF (Accesat 6.10.2020).

61. Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova. 2019-2021 / echipa de lucru: Elena Pintilei, Aliona Tosto-
gan, Ludmila Corghenci. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/
biblioteca/Strategia%20de%20dezvoltare%202019-2021.pdf (Accesat 
7.10.2020).
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COMUNICĂRI ÎN CADRUL REUNIUNILOR ȘTIINȚIFICE

2011
62. Formarea profesională continuă: iniţiative și orientări ale 

ABRM : [atelier profesional „Formarea profesională continuă: im-
plicaţii ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Impact 
pentru biblioteci”, 16-18 noiembrie 2011, Chișinău] / Ludmila Cor-
ghenci // Buletinul ABRM. – 2011. – Nr 2. – P. 66-67. – ISSN 1857-
4459. – Mod de acces: https://issuu.com/tatianacoseri/docs/buletin_
abrm_2011_14_2 (Accesat 13.10.2020).

2016
63. Formarea profesională continuă a personalului – prioritate 

instituţională a BNRM. Orientări strategice : [Colloqua Professorum, 
29 septembrie 2016, Bălţi] / Ludmila Corghenci, Svetlana Barbei. – 
Mod de acces: https://www.slideshare.net/libruniv/ludmila-corghenci-
formarea-profesional-continu- a-personalului-bnrm-prioritate-in-
stituionala-orientri-strategice (Accesat 7.10.2020).

64. Formarea profesională continuă a personalului – prioritate 
personală și instituţională : [Forumul Managerilor din cadrul Siste-
mului Național de Biblioteci, 29 noiembrie 2016, Chișinău] / Ludmila 
Corghenci. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/
formare-profesional-continu-a-personalului-prioritate-personal-i-in-
stituional (Accesat 7.10.2020).

2017
65. Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova: poziţionare 

strategică privind consolidarea Sistemului Naţional de Biblioteci 
: [Symposia Investigatio Bibliotheca, 24 februarie 2017, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Veronica Borș. – Chișinău, 2017. 
– 5 p. – (Manuscris). 

66. Bibliotecarul și competitivitatea: factor decisiv în dezvolta-
rea instituţională : [prezentare în cadrul workshop-ului cu participare 
internaţională „Competiţia dintre tradiţie și inovaţie : Departamentul 
Informațional Biblioteconomic ULIM 25 ani de activitate”, 17 octom-
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brie 2017, ULIM] / Ludmila Corghenci. – Mod de acces: https://www.
slideshare.net/Dib_ulim/bibliotecarul-i-competitivitatea-factor-deci-
siv-n-dezvoltarea-instituional (Accesat 7.10.2020).

67. Biblioteci puternice prin implementarea cadrului legal și 
strategic : [workshop profesional „Învățăm să trăim Legea cu priivre la 
biblioteci”, 29 noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Mod 
de acces: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/2017/biblioteci_puter-
nice_cadru_legal.pdf (Accesat 7.10.2020).

68. Cercetare în Biblioteconomie și Științe ale Informării : 
[Colloqua Professorum, 12 octombrie 2017, Bălţi] / Ludmila Corghenci. 
– Mod de acces: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/
articole/20172/cercetare_in_biblioteconomie.pdf (Accesat 7.10.2020).

69. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate 
națională și instituțională : [Forumul Managerilor din cadrul Siste-
mului Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila 
Corghenci. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/
formarea-profesional continu-a-bibliotecarilor-prioritate-naional-i-
instituional-corghenci-ludmila (Accesat 7.10.2020). 

70. Priorități privind elaborarea cadrului de reglementare și 
normativ în baza prevederilor Legii cu privire la biblioteci : [atelier 
în cadrul Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de 
Biblioteci, 1 noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Mod 
de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/prioriti-privind-ela-
boraea-cadrului-de-reglementare-i-normativ-n-baza-prevedrilor-le-
gii-cu-privire-la-biblioteci-ludmila-corghenci (Accesat 7.10.2020).

71. Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor 
publice teritoriale : [Simpozion Național „Anul Bibliologic 2016” , 29 
martie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Mod de acces: https://
bibliotecipublicerm.wordpress.com/2017/03/30/ludmila-corghenci-
strategia-de-consolidare-si-modernizare-a-retelei-de-biblioteci-pu-
blice-teritoriale-2017-2020/ (Accesat 14.10.2020).
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2018
72. Anul Bibliologic 2017 prin prisma indicatorilor statistici 

și relaționali (de performanță) : [Simpozion Anul Bibliologic 2017, 
28 martie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci, Victoria Popa. – 
Chișinău, 2018. – 10 p. – (Manuscris).

73. Evaluarea formării profesionale continue a personalului de 
specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță : 
[conferința științifi co-practică „Biblioteca în era digitală: noi paradig-
me pentru educație și cercetare”, 29 mai 2018, Chișinău] / Ludmila Cor-
ghenci. – Chișinău, 2018. – 7 p. – (Manuscris).

74. Evaluarea impactului bibliotecii – strategie câștigătoare pen-
tru poziționarea bibliotecii în relații cu persoana, instituția, co-
munitatea, societatea : [Forumul Managerilor din cadrul Sistemului 
Național de Biblioteci, 5 decembrie 2018, Chișinău] / Ludmila Cor-
ghenci, Victoria Popa. – Chișinău, 2018. – 9 p. – (Manuscris).

75. Personalul de specialitate din biblioteci prin prisma indica-
torilor statistici și de performanță : [Symposia Investigatio Bibliothe-
ca, 18 octombrie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău, 
2018. – 8 p. – (Manuscris).

2019
76. Anul Biblioteconomic 2019 – fundamentări pentru ziua de 

mâine a Bibliotecii : [conferințe zonale, 11-12, 13, 18 iunie 2019] / 
Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

77. Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: învățare 
orientată, dezvoltare profesională, oportunități pentru rețele : [Foru-
mul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, 30 octom-
brie 2019, Chișinău] / Ludmila Corghenci, Victoria Popa. – Chișinău, 
2019. – 8 p. – (Manuscris).

78. Dezvoltarea competențelor personalului de specialitate din 
biblioteci: date statistice și de impact : [Anul Bibliologic 2018, 27 
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martie 2019] / Ludmila Corghenci, Victoria Popa. – Mod de acces: 
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/dezvoltareacompetenelor-
personalului-despecialitate-din-biblioteci-date-statistice-i-de-impact-
ludmila-corghenci-victoria-popa (Accesat 7.10.2020).

79. Implementarea cadrului de reglementare național : Ce do-
cumente de caracter strategic și directiv, de reglementare, trebuie 
să fi e elaborate și aprobate de bibliotecă : [conferințe zonale, 11-12, 
13, 18 iunie  2019] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – 
(Manuscris).

80. Politici de cercetare în biblioteca publică : [Forumul Cercetă-
torilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a 4-a, 7 no-
iembrie 2019] / Ludmila Corghenci. – Chișinău, 2019. – (Manuscris).

81. Servicii educaționale oferite de către centrul bibliotecono-
mic: învățare orientată, oportunități  : [Conferința Națională ABRM  
„Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”, 14 noiembrie 2019, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. – Chișinău, 2019. – 8 p. – (Manuscris).

2020
82. Competențe de a accesa sursele de lectură/informare: con-

text al educației pentru lectură : [conferința internațională „Lectura 
ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, ediția a 2-a, 30 sep-
tembrie – 2 octombrie 2020] / Ludmila Corghenci. – Chișinău, 2020. – 
6 p. – (Manuscris).

83. Lecturi profesionale: context al educației informale a perso-
nalului de specialitate din biblioteci : [simpozion „Biblioteca publică 
între lectură și tehnologii informaționale”, Bălți, 18 septembrie 2020] / 
Ludmila Corghenci. – 2020. – 10 p. – (Manuscris).
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LUCRĂRI COORDONATE, REDACTATE

2010
84. Amintiri din Prezent: studium in honorem Eudochia Za-

gorneanu / alcătuitori: Lorina Beselea, Eleonora Idrisov ; ediție în-
grijită de Zinaida Sochircă ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; 
redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; Universitatea Libera 
Internațională din Moldova, Departamentul Informațional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – 75 p. – (Colecția „Universitaria” ; 
Fascicola a 40-a). – ISBN 978-9975-934-53-4. – Mod de acces:    (Ac-
cesat 10.08.2020).

85. Descrierea bibliografi că a documentelor: Ghid în sprijinul 
implimentării standartului interstatal ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления: (elaborare de biblio-
grafi i) / Natalia Ghimpu, Valentina Chitoroagă, Tatiana Panaghiu ; re-
dactor științifi c: Ludmila Corghenci ; ediție îngrijită de Zinaida Sochir-
că ; Universitatea Libera Internațională din Moldova, Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – Chișinău : 
ULIM, 2010. – (Colecția „TehnoBIB” ; Fascicola 1). – ISBN 978-9975-
101-25-7.

86. Raisa Evsiukova: Biobibliografi e / alcătuitori: Tatiana Pana-
ghiu, Elena Țurcan ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor 
bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită de Zinaida Sochir-
că ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul 
Informațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – 62 p. – 
(Colecția „Universitaria” ; Fascicola a 43-a). – ISBN 978-9975-101-39-
4. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2010/Bibliogr.%20Evsi-
ukova,%20completa_fi nal_fi nal.pdf (Accesat 22.08.2020).  

87. Symposia Investigatio Bibliotheca : Anuar, 2010 / Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova ; Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic ; director publicație: Andrei Galben ; redactor res-
ponsabil: Ludmila Corghenci ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; 



71

Monografi e biobibliografi că

colegiul redacțional:  Ana Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et 
al.]. – Chișinău : ULIM, 2010. – 85 p. – ISBN 978-9975-101-44-8. – 
Mod de acces:  (Accesat 22.08.2020).

88. Vremea descoperă adevărul: studium in honorem Nina 
Tălămbuță : [Biobibliografi e] / Ludmila Corghenci, Cristina Ciugu-
reanu, Eleonora Idrisov ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redac-
tor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida Sochir-
că ; Universitatea Libera Internațională din Moldova, Departamentul 
Informațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – 153 p. – 
(Colecția „Universitaria” ; Fascicola a 42-a). – Mod de acces:   (Accesat 
22.08.2020).     

2011
89. Symposia Investigatio Bibliotheca, edițtia 2011 / director 

publicație: Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; 
responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional:  Ana 
Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et al.] ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2011. – 107 p. – ISBN 978-9975-101-69-1. – 
Mod de acces:  http://library.ulim.md/symposia-investigatio-
bibliotheca-ediția-2011/ (Accesat 22.08.2020).  

2012
90. Ana Guţu: Avis Rara in Creationem ad Infnitum : studiu bio-

bibliografi c / Ludmila Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; 
responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: Ludmila 
Corghenci ; redactor literar: Ghenadie Râbacov ; redactor bibliogra-
fi c: Valentina Chitoroagă ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. – Chișinău : ULIM, 2012. – 258 p. – (Colecţia „Universita-
ria” ; Fascicula a 47-a). – ISBN 978-9975-101-82-0. – Mod de acces:   
http://library.ulim.md/pdf/2012/cartea%20gutu %20fi nal.pdf (Accesat 
22.08.2020).

91. Ghimpu, Natalia. Zinaida Camenev: Un drum lung la răs-
cruce de timpuri : Studiu biobibliografi c / Zinaida Sochircă, Natalia 
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Ghimpu, Victoria Moșneaga [et al.] ; redactor științifi c: Ludmila Cor-
ghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; responsabil de 
ediție: Zinaida Sochircă ; Universitatea Liberă Internațională din Mol-
dova. – Chișinău : ULIM, 2012. – 193 p. – (Colecția „Universitaria” ; 
Fascicula a 46-a). – ISBN 978-9975-101-81-3. – Mod de acces:  http://
library.ulim.md/pdf/2012/camenev.pdf (Accesat 22.08.2020).

92. Cum se elaborează și se prezintă compartimentul bibliografi c 
al curriculum-ului disciplinei universitare : Ghid tehnologic / Tatia-
na Panaghiu, Natalia Ghimpu, Ludmila Corghenci ; redactor științifi c: 
Ludmila Corghenci ; ediţie îngrijită: Zinaida Sochircă ; Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2012. – 47 p. 
– Colecţia „TehnoBIB” ; Fascicula a 2-a. – Mod de acces: http://library.
ulim.md/news/2011/grija/Ghid%20fi nal.pdf (Accesat 22.08.2020). 

93. Moșneaga, Victoria. Publicaţiile Facultăţii Știinţe Economice 
(1992-2012) : Studiu bibliografi c / Victoria Moșneaga, Elena Ţurcan ; 
redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina 
Chitoroagă ; coordonator ediție: Zinaida Sochircă ; Universitatea Li-
beră Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Bibli-
oteconomic, Facultatea Știinţe Economice. – Chișinău : ULIM, 2012. 
– 405 p. – (Colecţia Scriptio ; Fascicula  1-a). — ISBN 978-9975-124-
01-0. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2012/Bibobibliogra-
fi e%20Economie.pdf (Accesat 22.08.2020).

94. Panaghiu, Tatiana. Publicaţiile Facultăţii Psihologie și Asis-
tenţă Socială : Studiu bibliografi c / Tatiana Panaghiu ; coordonator: 
Zinaida Sochrică ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; consul-
tant științifi c: Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facul-
tatea Psihologie și Asistenţă Socială. – Chișinău : ULIM, 2012. – 391 
p. – (Colecţia Scriptio ; Fascicula  1-a). – ISBN 978-9975-101-95-0. – 
Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2012/Bibliografi e%20_PSI-
HOLOGIE%20SI%20AS-1.pdf (Accesat 22.08.2020).

95. Petru Roșca: Prezenţă Profesională Durabilă : Studiu biobi-
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bliografi c / Elena Ţurcan, Victoria Moșneaga ; redactor științifi c: Lud-
mila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție 
îngrijită: Zinaida Sochircă ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : 
ULIM, 2012. – 141 p. – ISBN 978-9975-101-91-2.

96. Publicaţiile Facultăţii Biomedicină și Ecologie (1992-2012) : 
Studiu bibliografi c / Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, Stepanida Ble-
tea ; coordonator științifi c: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: Lud-
mila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; director 
publicație: Andrei Galben ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facultatea 
Biomedicină și Ecologie. – Chișinău : ULIM, 2012. – 204 p. – (Colecţia 
„Scriptio BioMedicinae” ; Fascicola 1-a). — ISBN 978-9975-124-12-
6. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2012 /Bibliografi e%20
Biomedicina%20corectata.pdf (Accesat 22.08.2020).   

97. Ţurcan, Elena. Petru, Roșca: Prezenţă Profesională Dura-
bilă : Studiu biobibliografi c / Elena Ţurcan, Victoria Moșneaga ; re-
dactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina 
Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Bibliote-
conomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 141 p. – (Colecţia „Universita-
ria” ; Fascicola a 49-a). – ISBN 978-9975-101-91-2. – Mod de acces: 
http://library.ulim.md/pdf/2012/var%20fi nala%20Rosca.pdf (Accesat 
22.08.2020)

2013
98. Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar 

valoros, 1993-2013 : Studiu bibliografi c / Cristina Popușoi, Maria 
Bejenari, Victoria Moșneaga ; director publicație: Andrei Galben ; con-
sultant științifi c: Ana Guţu, Ludmila Hometkovski ; redactor științifi c: 
Ludmila Corghenci, Ghenadie Râbacov ; redactor bibliografi c: Valen-
tina Chitoroagă ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, 
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Facultatea de Litere. – Chișinău : ULIM, 2013. – 543 p. – (Colecţia 
„Scriptio. Lingua-ae et Litterarum Scientia” ; Fascicola 1-a). – Mod de 
acces:   (Accesat 22.08.2020).

  
99. Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția 2013 / director 

publicație: Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; 
responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional:  Ana 
Guţu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et al.] ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2013. – 104 p. – Mod de acces:   https://
www.slideshare.net/Dib_ulim/symposia-investigatio-bibliotheca-
ediția-2013 (Accesat 22.08.2020).   

2014
100. Panaghiu, Tatiana. Inteligenţa – abilitatea de a se adapta la 

schimbare : Studiu biobibliografi c în onoarea profesorului Tatiana 
Gribincea / Tatiana Panaghiu ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; 
redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida 
Sochircă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departa-
mentul Informațional Biblioteconomic, Facultatea Psihologie, Știinţe 
ale Educaţiei și Asistenţă Socială. – Chișinău : ULIM, 2014. – 175 p. – 
(Colecţia Universitaria) ; Fascicola a 52-a). – ISBN 978-9975-101-89-9. 
– Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2015/Gribinceafi nal.pdf 
(Accesat 22.08.2020). 

2016
101. Poziţionare strategică în procesul educaţional : Studiu bi-

obibliografi c în onoarea Doamnei Ludmila Hometkovski / Irina 
Cerneauscaite, Natalia Ghimpu, Teodora Istratii ; redactor științifi c-
bibliografi c: Ludmila Corghenci ; ediție îngrijită: Irina Cerneauscaite ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul In-
formaţional Biblioteconomic, Institutul de Cercetări Filologice și ln-
terculturale, Facultatea de Litere. – Chișinău : ULIM, 2016. – 108 p. 
— (Colecţia ”Universitaria” ; Fascicola a 53-a). – ISBN 978-9975-101-
89-9. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pozitionare-strategica-
in-procesul-educational/ (Accesat 22.08.2020).
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102. Țurcan, Nelly. Ghid practic pentru aplicarea Regulamentu-
lui privind modul de conferire a categoriilor de califi care a perso-
nalului de specialitate din biblioteci / Nelly Țurcan ; responsabili de 
ediție: Ludmila Corghenci, Eugenia Bejan ; prefață: Ludmila Corghenci ; 
Consiliul Biblioteconomic Național. – Chișinău : BNRM, 2016. – 73 
p. – ISBN 978-9975- 9696-8-0.

2017
103. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Meridianul 

Zero al Sistemului Naţional de Biblioteci (1991-2016) : Monografi e 
(consacrată aniversării a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale 
a Republicii Moldova) / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; coordonatori de ediție: Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci ; consultanți științifi ci: Aliona Tostogan, Svetlana 
Barbei. – Chișinău : BNRM, 2017. – 216 p. – ISBN 978-9975-110-86-0. 
– Mod de acces: http://bnrm.md/fi les/publicatii/Monografi i-BNRM-
meridianul-zero-Sistemului-National-Biblioteci-(1991-2016).pdf (Ac-
cesat 22.08.2020). 

104. Magazin bibliologic : Revistă științifi că și bibliopraxiologi-
că / editori: Consiliul Biblioteconomic Național Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex-libris 
„Paul Mihail” din Moldova ; director publicație: Elena Pintilei ; redac-
tor șef: Ludmila Corghenci. – 1991. – Chișinău, 2017 – 2020. – Mod de 
acces: http://bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2018-1-2.
pdf  (Accesat 22.08.2020).  – Trim. – Text: lb. rom., engl., fr., rusă. – 
ISSN 1857-1476. 

2017, Nr 1/2. – 70 ex.      
2017, Nr 3/4. – 70 ex.
2018, Nr 1/2. – 70 ex.
2018, Nr 3/4. – 70 ex.
2019, Nr 1/2. – 70 ex.
2019, Nr 3/4. – 70 ex.
2020, Nr 1/2. – 70 ex.
2020, Nr 3/4.  – 70 ex.
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2018
105. Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „In-

formare și documentare. Metode și proceduri de evaluare a im-
pactului bibliotecilor” / Vera Osoianu, Elena Bordian, Margareta 
Cebotari [et al.] ; consultant: Artiom Maister ; coordonator: Ludmila 
Corghenci ; Consiliul Biblioteconomic Național ; Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; Grupul IMPACT – Inovații și practici de suc-
ces în statistica de bibliotecă. – Chișinău, 2018. – 60 p. – Mod de ac-
ces:  http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1114/
final%20final%20GHID%20impact%2022%20ianuarie%202019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 30.10.2020).

106. Programul Național LecturaCentral : Ghid metodologico-
practic / alcătuitori: Ecaterina Dmitric, Margatera Cebotari, Natalia 
Ghimpu ; coordonatori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; Biblio-
teca Națională a Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvol-
tare în Biblioteconomie și Științe ale Informării. – Chișinău, 2018. – 
33 p. – Mod de acces: https://bibliotecipublicerm.fi les.wordpress.
com/2018/07/ghid-lecturacentral.pdf ; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/han-
dle/123456789 /1163/ghid-lecturacentral.pdf? sequence= 1&isAllowed=y 
(Accesat 22.08.2020).

107. Topul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul 2017 : Studiu 
descriptiv / Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu ; coordonator: Va-
lentina Popa ; consultant: Ludmila Corghenci ; director general: Elena 
Pintilei ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Direcția Cerceta-
re și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării, Centrul 
de Statistică. – Chișinău : BNRM, 2018 (Tipografi a “Primex-Com”). 
– 60 p.  – ISBN 978-9975-3205-3-5. – Mod de acces: http://moldlis.
bnrm.md/bitstream/handle /123456789/1095/Topul-10-carti-2017.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 22.08.2020).  

2019
108. Centrul Biblioteconomic Naţional: conţinut de calitate și 

schimbări de perspectivă : Monografi e aniversară a 70 de ani de la 
fondarea Direcţiei Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și 
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Știinţe ale Informării / Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina 
Dmitric [et al.] ; coordonatori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; direc-
tor general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 
– Chișinău : BNRM, 2019 (Tipografi a „Primex-Com”). – 204 p. – ISBN 
978-9975-3361-7-8. – Mod de acces: http://bnrm.md/fi les/publicatii/
CENTRUL-BIBLIOTECONOMIC-NATIONAL-CONTINUT-DE-
CALITATE-SI-SCHIMBARI-DE-PERSPECTIVA-Monografie-ani-
versara.pdf DOI: 10.5281/zenodo.3632392 (Accesat 22.08.2020).  

Rec.: Kulikovski, Lidia. O istorie meritorie // BiblioPolis. – 2019. – Nr 4. 
– P. 170-174.

109. Moșteniri comune = Common Heritage = Общее наследие. 
2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural: Multicultu-
ralismul și Tradiţia Austriei : Materialele Conferinței Științifi ce 
Internaționale, 12 iunie, 2018, Chișinău / Elina Bolgarina ; director 
general: Elena Pintilei ; coordonator ediție: Ludmila Corghenci. – Chi-
șinău : BNRM, 2019 (Tipografi e „Primex-Com”). – 112 p. – ISBN 978-
9975-3290-2-6. – Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Mosteniri-comune.pdf (Accesat 22.08.2020).

110. Programul Național LecturaCentral : Ghid metodologico-
practic ediția a 2-a, 2019 / Natalia Ghimpu, Ecaterina Dmitric ; coor-
donator: Ludmila Corghenci ; Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării. – Chișinău, 2019. – 27 p. – Mod de acces: https://lec-
turacentral.files.wordpress.com/2019/08/ghid-metodologico-prac-
tic-lecturacentral2019.pdf; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/han-
dle/123456789/1162/ghid-metodologico-practic-lecturacentral2019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 22.08.2020).  

2020
111. Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armoni-

oase, de ordine și respect : Metodologii, algoritmi, tehnologii / Vera 
Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonatori 
de ediție: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; director general: Elena 
Pintilei ; coperta: Alexandru Burdila ; redactor: Ludmila Șimanschi ; 
procesare computerizată: Diana Odobescu ; Biblioteca Națională a 
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Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării. – Chișinău : BNRM, 2020. – 144 p. – 
Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/publicatie%20
metodologica-combinata.pdf ; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/
handle/123456789/1161/publicatie%20metodologica-combinata.
pdf?sequence=5&isAllowed=y (Accesat 22.08.2020).

112. Biblioteconomie și Științe ale Informării : manual practic 
/ Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 
Biblioteca  Naţională  a Republicii Moldova ; director general: Elena 
Pintilei ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău, 
2020. – În curs de editare. 

113. Revista Camerei Naționale a Cărții: Publicație științifi co-
practică = National Book Chamber’s Journal: Scientifi c-practical 
publication / Editor: Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldo-
va ; colegiul redacțional: Valentina Chitoroagă, Ludmila Hometkovski, 
Ludmila Corghenci [et al.]. – Chișinău, 2020. – ISSN 1857-1476. – E-
ISSN 2587-3962. – Mod de acces: https://zenodo.org/record/3980707#.
X1YLR1UzaUk DOI 10.5281/zenodo.3980435 (Accesat 11.09.2020).
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2010
114. Bibliografi a Naţională a Moldovei = National Bibliography 

of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Articole din reviste și ziare: Se edi-
tează din anul 1958: Apare lunar / Valentina Chitoroagă, Renata Co-
zonac, Olesea Zabiaco, Efi mia Macrinici, Cristina Chirilov, Ludmila 
Corghenci. – 1958. –  2010-2020. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Lunar. – 
Text: lb. rom., engl., fr., rusă. – ISSN 1857-0550.

2010, Nr 1/12. – 25 ex.
2011, Nr 1/12. – 25 ex.
2012, Nr 1/12. – 25 ex.
2013, Nr 1/12. – 25 ex.
2014, Nr 1/12. – 25 ex.
2015, Nr 1/12. – 25 ex.
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2016, Nr 1/12. – 25 ex.
2017, Nr 1/12. – 25 ex.
2018, Nr 1/12. – 25 ex.
2019, Nr 1/12. – 25 ex.
2020, Nr 1/12. – 25 ex.

115. Vremea descopera adevărul: studium in honorem Nina 
Tălămbuță : [Biobibliografi e] / elaborat: Ludmila Corghenci, Cristina 
Ciugureanu, Eleonora Idrisov ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; 
redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida 
Sochircă ; Universitatea Libera Internațională din Moldova, Departa-
mentul Informațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – 
153 p. – (Colecția „Universitaria” ; Fascicola a 42-a). – Mod de acces:   
(Accesat 22.08.2020).     

2011
116. Forţa mărcii personale: bibliografe in honorem Natalia 

Ocopnaia / Ludmila Corghenci, Angela Nagornaia ; ediție îngrijită: Zi-
naida Sochircă ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; Univer-
sitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţi-
onal Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2011. – 120 p. – (Colecţia 
„Universitaria” ; Fascicola a 45-a). – ISBN 978-9975-101-75-2. – Mod 
de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2011/FINALA%20O COPNAIA.
pdf (Accesat 22.08.2020). 

2012
117. Ana Guţu: Avis Rara in Creationem ad Infnitum : Studiu 

biobibliografi c / Ludmila Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Pana-
ghiu ; responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: Lud-
mila Corghenci ; redactor literar: Ghenadie Râbacov ; redactor biblio-
grafi c: Valentina Chitoroagă ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău 
: ULIM, 2012. – 258 p. – (Colecţia „Universitaria”; Fascicola a 47-a). 
– ISBN 978-9975-101-82-0. – Mod de acces: http://library.ulim.md/
pdf/2012/cartea%20gutu %20fi nal.pdf (Accesat 22.08.2020).
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118. Facultatea Istorie și Relaţii Internaţionale la 15 ani : Studiu 
științifi co-bibliografi c / Ludmila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel 
Parasca ; director publicație: Andrei Galben ; ediție îngrijită: Zinaida 
Sochircă ; consultant științifi c: Ludmila Coadă ; redactor bibliografi c: 
Valentina Chitoroagă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldo-
va, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facultatea Istorie 
și Relaţii Internaționale. – Chișinău : ULIM, 2012. – 287 p. – (Colec-
ţia „Scriptio Historia” ; Fascicola a 2-a). – ISBN 978-9975-101-94-3. 
– Mod de acces:   (Accesat 22.08.2020).

119. Ludmila Tihonov: Putere în Gânduri și în Acţiuni / Lud-
mila Corghenci ; consultanţi științifi ci: Ludmila Coadă [et al.] ; ediție 
îngrijită: Zinaida Sochircă ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroa-
gă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul 
Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 106 p. – 
(Colecţia „Universitaria” ; Fascicola a 50-a). – ISBN 978-9975-124-07-
2. – Mod de acces:   (Accesat 22.08.2020).

120. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: ani de as-
censiune (2008-2012) : Prezenţe în publicaţii : Studiu bibliografi c 
/ Veronica Borș, Ludmila Corghenci, Lorina Hanganu ; coordonator 
științifi c: Zinaida Sochircă ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova, Departamentul Informațional  Biblioteconomic. – Chișinău : 
ULIM, 2012. – 232 p. – (Colecţia „Studiorum” ; Fascicola a 2-a). — 
ISBN 978-9975-124-00-3. – Mod de acces:  (Accesat 22.08.2020).   

2014
121. Isteţime, Dăruire și Productivitate : Studiu biobibliografi c 

în onoarea profesorului Valentin Cijacovschi / Ludmila Corghenci ; 
redactor științifi c-bibliograf: Valentina Chitoroagă ; contribuţii bi-
bliografi ce: Ana Cojocaru, Teodora Istrati ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblio-
teconomic, Facultatea de Litere. – Chișinău: ULIM, 2014. – 85 p. – 
(Colecţia „Universitaria”, Fascicola a 51-a). – ISBN 978-9975-101-89-
9. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2014/Cijacovschi.pdf  
(Accesat 22.08.2020).   
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RECENZII

2012
122. O mare biobibliografi e pentru un mare poet / Ludmila Cor-

ghenci // Cartea. Biblioteca. Cititorul : Buletin metodic / Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. – Chișinău, 2012. – P. 90-91. 
– Recenzie la cartea: Grigore Vieru: Biobibliografi e / alcătuitori: Maria 
Ilievici, Tamara Maleru ; ediție îngrijită de Claudia Balaban ; Ministe-
rul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă”. – Ediția a 2-a, revăzută și completată. – Chișinău : „Baș-
tina-Radog” SRL. – 565 p. –  Mod de acces: https://www.bncreanga.
md/pdf/cbc_fasc21.pdf  (Accesat 25.08.2020).

2013
123. Cultura informaţiei – prezenţă indispensabilă pentru utili-

zatorul bibliotecii moderne / Ludmila Corghenci // BiblioUniversi-
tas@ABRM.md. – 2013. – Nr 1. – Recenzie la cartea: Ghid de cultura 
informaţiei / Angela Repanovici. – București : Editura Asociației Bi-
bliotecarilor din România, 2012. – 115 p. – ISBN 978-973-85962-9-0. 
– Mod de acces: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/
buniv.html (Accesat 25.08.2020).

124. O lucrare de succes și despre succese / Ludmila Corghenci, 
Stepanida Bletea // Noosfera. - 2013. – Nr 8. –  P. 183-184. – Recenzie 
la cartea:  Publicaţiile Facultăţii Biomedicină și Ecologie 1992-2012. 
Studiu bibliografi c / alcătuitori: Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, 
Stepanida Bletea ; coordonator: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: 
Ludmila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul 
Informațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 210 p. 
– (Colecţia “Scriptio”; Fascicula a 5-a). – ISBN 978-9975-124-12-6. – 
Mod de acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/33435 (Ac-
cesat 24.08.2020).

125. Studiul bibliografi c care ne face înţelepţi / Ludmila Cor-
ghenci // Cartea. Biblioteca. Cititorul : Buletin metodic / Biblioteca 
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Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. – Chișinău, 2013. – P. 79-81. – 
Recenzie la cartea: Spiridon Vangheli și universul senin al copilăriei : 
Biobibliografi e / alcătuitor: Tamara Maleru ; ediție îngrijită de Claudia 
Balaban ; Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. – Ediția a 
2-a, revăzută și completată. – Chișinău : Baștina-Radog, 2012. – 264 p.  
– Mod de acces: https://www.bncreanga.md/pdf/cbc_fasc22.pdf (Ac-
cesat 25.08.2020).

2017
126. ...Câștig în colaborare cu veșnicia sau Un pas de succes în 

activitatea bibliografi că a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldo-
va / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 
143-144. – ISSN 1857-1476. – Recenzie la cartea: Gheorghe Oprea. Bi-
obibliografi e / alcătuitor: Svetlana Miron ; Biblioteca Națională a Re-
publicii Moldova. – Chișinău, 2017. – 176 p. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2017-3-4.pdf ; 
http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1063 ; https://ibn.idsi.md/
ro/vizualizare_articol/62270 (Accesat 03.08.2020).

127. O lucrare strălucită înscrisă în Patrimoniul Documentar 
Național / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 
3/4. – P. 145. – ISSN 1857-1476. – Recenzie la cartea: Gheorghe Mus-
tea: Compozitor, Academician : Biobibliografi e / alcătuitor: Lilia Ba-
lan ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova. – Chișinău : BNRM, 2017. – 217 p. – Mod de acces: http://
moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1066 (Accesat 21.08.2020). 

128. Pledoarie pentru autoritatea tehnologiei de bibliotecă / Lud-
mila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 128-129. – 
ISSN 1857-1476. – Recenzie la cartea: Organizarea și funcționarea bibli-
otecii ca sistem tehnologic / Viorica Lupu. – Chișinău, 2016. – 100 p. – 
Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-biblio-
logic2017-1-2.pdf ; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51364 ; 
http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1055/128_129_
Pledoarie%20pentru%20autoritatea%20tehnologiei%20de%20biblio-
teca_0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 03.08.2020).
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129. Publicații care avantajează și creează valoare instituției 
/ Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 
146-147. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces:https://ibn.idsi.md/si-
tes/default/fi les/imag_fi le/146-147_0.pdf; http://moldlis.bnrm.md/
bitstream/handle/123456789/1067/Corghenci_Publica%c8%9bii.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 15.09.2020).

Articolul prezintă publicațiile, elaborate și editate cu prilejul consemnării 
a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: cule-
gerea “Biblioteconomia și Științele Informării în Republica Moldova: Docu-
mente în sprijinul activității bibliotecilor”, volumul 1; monografi a “Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova – Meridianul zero al Sistemului Național de 
Biblioteci” și lucrarea “LecturaCentral: În ajutorul activității de promovare a 
cărții și a lecturii ca bază pentru cunoaștere, știință și cultură”, alcătuitor Vera 
Osoianu. Lucrările menționate conţin informații și recomandări inteligente 
și practice, concepte esențiale și exemple, care vor permite bibliotecarilor la 
început de carieră, dar și celor cu experiență,  să-și actualizeze cunoștințele, să 
aducă o schimbare în activitatea profesională.

130. Statistica – instrument de dirijare, promovare și dezvoltare a 
bibliotecilor / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 
3/4. – P. 148. – ISSN 1857-1476. – Recenzie la cartea: Bibliotecile publice 
teritoriale din Republica Moldova: Indicatori statistici și de performanță 
(relaționali) 2015-2016 / elaborat: Ecaterina Dmitric, Ludmila Cor-
ghenci, Valentina Popa ; responsabil de ediție: Vera Osoianu ; Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova. – Chișinău, 2017. – 46 p. – ISBN 978-
9975- 9696-3-5. – Mod de acces: https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/
imag_fi le/148-148.pdf (Accesat 15.08.2020).  

131. Univox pentru bibliotecă și bibliotecari / Ludmila Cor-
ghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 126-127. – ISSN 
1857-1476. – Recenzie la cartea: Tribuna avocatului bibliotecii. În-
drumar pentru bibliotecari / Vera Osoianu-Filip. – Chișinău: BNRM, 
2016. – 146 p. –  Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf ; http://moldlis.bnrm.md/bitstream/
handle/123456789/1054/126_127_Univox%20pentru%20bibliote-
ca%20si%20bibliotecari%20Ludmila.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; 
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https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51353/gscholar (Accesat 
03.08.2020).

2018
132. Aristocratul Teatrului Național – Ion Ungureanu : studiu 

biobibliografi c / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2018. 
– Nr 3/4. – P. 108-109. – ISSN 1857-1476. - Recenzie la cartea: Ion 
Ungureanu : Biobibliografi e / alcătuitor: Victoria Stanchevici ; Biblio-
teca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2018. – 337 
p. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1016 
(Accesat 11.08.2020).

 
133. Contribuție bibliografi că esențială pentru cunoașterea și 

promovarea identității și unității naționale / Ludmila Corghenci // 
Magazin bibliologic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 123. – ISSN 1857-1476. – 
Recenzie la cartea: Meșteșugurile populare tradiționale moldovenești 
/ alcătuitor: Svetlana Miron ; Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova. – Chișinău : BNRM, 2017. – 168 p. – Mod de acces: http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2018-1-2.pdf; http://
moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1169/123-124_5.
pdf?sequence=1&isAllowed=y; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_ar-
ticol/68819 (Accesat 11.08.2020).

134. O carte cu sufl et despre oameni cu sufl et mare… / Ludmila 
Corghenci // Magazin bibliologic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 122. –  ISSN 
1857-1476. – Recenzie la cartea: Biblioteca-tezaur al luminii / concepție 
și realizare: Anton Barbăroșie. – Chișinău : Pontos, 2018. – 27 p.  – 
Mod de acces: http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-biblio-
logic2018-1-2.pdf; http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1167; 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/68818 (Accesat 11.08.2020).

135. Un produs semnifi cativ de bibliotecă... / Ludmila Corghenci 
// Magazin biliologic. – 2018. – Nr 3/4. – P. 110. – Recenzie la cartea: 
Valentina Rusu Ciobanu : O creatoare îndrăgostită de fi rea luminoasă, 
blândă și înțeleaptă a lumii / alcătuitor: Svetlana Miron ; Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM,  2018. – 154 p. – 
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Mod de acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/76122 ; http://
moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1017/110-110_8.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Accesat 11.08.2020).

2019
136. O redescoperire a Accesului Deschis / Ludmila Corghenci // 

Magazin bibliologic – 2019. – Nr 1/2. – P. 148- 149. – ISSN 1857-1476. 
– Recenzie la cartea: Știința Deschisă în Republica Moldova : Studiu = 
Open Science in the Republic of Moldova : Study / Gheorghe Cuciu-
reanu, Igor Cojocaru, Irina Cojocaru [et al.] ; Institutul de Dezvoltare 
a Societății Informaţionale. – Chișinău, 2018. – 263 p. – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2019-1-2.
pdf (Accesat 25.08.2020).

2020
137. Ghid care facilitează și clarifi că structurarea informaţiei bi-

bliografi ce / Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Căr-
ţii = National Book Chamber’s Journal. – 2014/2015. – Nr 1-2(3-4). 
– 2016/2017. – Nr 1/2(5-6). – 2018/2019. – Nr 1/2(7-8). – P. 110-111. – 
Recenzie la cartea: Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografi ei 
Naționale a Moldovei / elaborat: Valentina Chitoroagă, Renata Cozo-
nac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău, 
2019. – 62 p.  – Mod de acces: https://zenodo.org/record/3980521#.
X1s4SxAzbIU DOI10.5281/zenodo.3980521 (Accesat 20.08.2020)

138. Lucrarea care dezvoltă competenţe pentru cea mai elevată 
cercetare… / Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Căr-
ţii = National Book Chamber’s Journal. – 2014-2015. – Nr 1/2(3/4). – 
2016/2017. – Nr 1/2(5/6). – 2018/2019. – Nr 1/2(7/8). – P. 111-112. – 
Recenzie la cartea: Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления» / Valentina Chitoroagă 
(coordonator), Silvia Hăbășescu. – Chișinău, 2016. – 152 p. – Mod de 
acces: https://zenodo.org/record/3980533#.X0NrmdwzbIU  (Accesat 
20.08.2020).
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139. Tendințe internaționale în dezvoltarea bibliotecilor acade-
mice / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2020. – Nr 3/4. – P. 
152-153. – ISSN 1857-1476. – Recenzie la cartea: International Trends 
in Academic Library Development / editors: Ane landoy, Silvia Ghin-
culov, Angela Repanovici. – Chișinău: Cartdidact, 2019. – 180 p.

Articolul este centrat pe volumul, editat în anul 2019, impact al proiectu-
lui „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, fi nanțat 
de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului 
superior. Autorul accentuează actualitatea și autoritatea informației, potențialul 
informațional al lucrării. Semnifi cativ faptul, că volumul este aprobat de Comisia 
de selecție pentru editarea cărții naționale și editat cu contribuția Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării. 

NOTE. OMAGII. CRONICI. PREFEȚE. INTERVIURI

2010
140. Topografi a succesului didactico-știinţifi c sau În loc de Pre-

faţă / Ludmila Corghenci // Corghenci, Ludmila. Vremea descoperă 
adevarul: studium in honorem Nina Talambuța : [biobibliografi e] / 
Ludmila Corghenci, Cristina Ciugureanu, Eleonora Idrisov ; redac-
tor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chi-
toroaga ; ediție îngrijită de Zinaida Sochircă ; Universitatea Libera 
Internațională din Moldova, Departamentul Informațional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – P. 7-11. 

2011
141. Bibliotecari de consistenţă comportamentală și profesiona-

lă : [pe marginea rezultatelor Concursului naţional „Cel mai Bun Bibli-
otecar al anului 2010”, organizat de către Asociaţia Bibliotecarilor din 
Republica Moldova] / Ludmila Corghenci // Buletinul ABRM. – 2011. – 
Nr 1. – P. 7-8. – ISSN 1857-4459.

142. Confl uenţe: cultura informaţiei, produse și servicii, acces 
la resursele bibliotecii universitare ori În loc de Prefaţă / Ludmila 
Corghenci // Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția 2011 / director 
publicație: Andrei Galben ; redactor responsabil: Ludmila Corghenci ; 
responsabil de ediție: Zinaida Sochircă ; colegiul redacțional: Ana 
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Guțu, Mihai Cernencu, Svetlana Rusnac [et al.] ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2011. – P. 7-8. – ISBN 978-9975-101-44-8.

2012
143. Argument / Ludmila Corghenci // Cum se elaborează și se 

prezintă compartimentul bibliografi c al curriculum-ului disciplinei 
universitare : Ghid tehnologic / Tatiana Panaghiu, Natalia Ghimpu, 
Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova ; 
ediţie îngrijită: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: Ludmila Cor-
ghenci. – Chișinău : ULIM, 2012. – 42 p. – (Colecţia „TehnoBIB” ; Fas-
cicola a 2-a). 

144. Fenomenul augmentării Valorii Umane ori În loc de Prefaţă 
/ Ludmila Corghenci // Corghenci, Ludmila. Ana Guţu: Avis Rara in 
Creationem ad Infnitum: Studiu biobibliografc / Ludmila Corghenci, 
Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; responsabil de ediție: Zinaida So-
chircă ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor literar: Ghena-
die Râbacov ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – P. 7.

145. Oameni și acţiuni inovative – cum ne infl uenţează? : [pe 
marginea rezultatelor Concursului naţional „Cel mai Bun Bibliotecar 
al anului 2011”, organizat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova] / Ludmila Corghenci // Buletinul1 ABRM. – 2012. – Nr 
1. – P. 7-8. – ISSN 1857-4459. – Mod de acces: https://issuu.com/tatia-
nacoseri/docs/buletin_abrm_2012_15_1 (Accesat 13.10.2020).

146. Omul care anticipează Schimbarea și Adaugă mereu Noul 
(în loc de Prefaţă) / Ludmila Corghenci, Elena Țurcan // Ţurcan, Ele-
na. Petru Roșca: Prezenţă Profesională Durabilă : Studiu biobibliogra-
fi c / Elena Ţurcan, Victoria Moșneaga ; redactor științifi c: Ludmila Cor-
ghenci ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: 
Zinaida Sochircă. – Chișinău : ULIM, 2012. – P. 6-12.
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147. Omul cu roade bogate ori în loc de prefaţă / Ludmila Cor-
ghenci // Corghenci, Ludmila. Ludmila Tihonov: Putere în Gânduri și 
în Acţiuni / Ludmila Corghenci ; consultanţi științifi ci: Ludmila Coadă 
[et al.] ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; redactor bibliografi c: Va-
lentina Chitoroagă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 
2012. – P. 6-9.

148. Prefață / Ludmila Corghenci // Borș, Veronica. Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova: ani de ascensiune (2008-2012) : 
Prezenţe în publicaţii : Studiu bibliografi c / Veronica Borș, Ludmila 
Corghenci, Lorina Hanganu ; coordonator științifi c: Zinaida Sochircă ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul 
Internațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – P. 6-7.

149. Prefață / Ludmila Corghenci // Coadă, Ludmila. Faculta-
tea Istorie și Relaţii Internaţionale la 15 ani : Studiu istorico-biblio-
grafi c / Ludmila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel Parasca ; director 
publicație: Andrei Galben ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; consul-
tant științifi c: Ludmila Coadă ; redactor bibliografi c: Valentina Chito-
roagă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamen-
tul Internațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – P. 6-7.

150. Prefaţă / Ludmila Corghenci // Moșneaga, Victoria. Publi-
caţiile Facultăţii Știinţe Economice (1992-2012) : Studiu bibliografi c 
/ Victoria Moșneaga, Elena Ţurcan ; coordonator științifi c: Zinaida 
Sochircă ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; redactor bibliografi c: 
Valentina Chitoroagă ; Universitatea Liberă Internațională din Moldo-
va, Departamentul Internațional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 
2012. – P. 5-6. – ISBN 978-9975-124-01-0. - Mod de acces: http://li-
brary.ulim.md/pdf/2012/Bibobibliografi e%20Economie.pdf (Accesat 
10.10.2020).

2013
151. A gândi ca un bibliotecar de acţiune și a acţiona ca un bibli-

otecar care gândește / Ludmila Corghenci // Osoianu, Vera. Biblioteca 
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în căutarea identităţii. – Chișinău : S.n., 2013. – P. 3-6.  – Mod de acces: 
http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/V.Osoanu-Biblioteca-in-cauta-
rea-identitatii.pdf  (Accesat 29.08.2020).

152. Bibliotecarii călărășeni de top prin formarea profesională 
continuă : (refl ecţii de formator) / Ludmila Corghenci // ABRM Info. – 
2013. – Nr 5 (Septembrie – Octombrie). – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4874. – 
Mod de acces: http://abrm.hasdeu.md/wp-content/uploads/2015/09/
ABRM_Info_2013_51.pdf (Accesat 13.10.2020).

2014
153. ACTA, NON VERBA - Fenomenul Valentin Cijacovschi de 

pe poziţia bibliografului // Isteţime, Dăruire și Productivitate : Studiu 
biobibliografi c în onoarea profesorului Valentin Cijacovschi / Ludmi-
la Corghenci ; redactor științifi co-bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; 
contribuţii bibliografi ce: Ana Cojocaru, Teodora Istrati ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic, Facultatea de Litere. – Chișinău : ULIM, 2014. – P. 
7-12. – Mod de acces: http://library.ulim.md/pdf/2014/Cijacovschi.
pdf (Accesat 10.10.2020).

154. Ateliere profesionale în cadrul cărora învaţă toţi…  : [pe 
marginea ciclului de ateliere profesionale cu genericul “Managemen-
tul calităţii în biblioteca universitară: dezvoltare, structură, resurse, 
procese, produse”] / Ludmila Corghenci // InfoStand bibliotecono-
mic. – 2018. – Nr 1. – P. 2. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/
ABRMRepublicaMoldova/info-stand-nr-1-2014 (Accesat 13.10.2020).

2016
155. Pași planifi caţi și corecţi pentru obţinerea categoriei de ca-

lifi care de către bibliotecari : [prefață] / Ludmila Corghenci // Țurcan, 
Nelly. Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind modul de 
conferire a categoriilor de califi care a personalului de specialitate din 
biblioteci / Nelly Țurcan ; responsabili de ediție: Ludmila Corghenci, 
Eugenia Bejan ; Consiliul Biblioteconomic Național. – Chișinău : 
BNRM, 2016. – 73 p. 
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2017
156. Cadru documentar legal, strategic și de reglementare – fun-

damentul activității de bibliotecă sau În loc de Prefață / Ludmila 
Corghenci, Ecaterina Dmitric // Biblioteconomie și Știinţe ale Infor-
mării în Republica Moldova: Documente în sprijinul activității bibli-
otecilor 2015-2017 / elaborat: Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, 
Irina Ignatieva ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2017. – Vol. 1. – P. 3-4.

157. Furdui, Maria. Nu poți avea succes în carieră, dacă nu ai per-
sonalitate și o echipă de buni profesioniști... : [interviu cu Maria Fur-
dui, directorul Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri”, Telenești] 
/ consemnare: Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. – 
Nr 1/2. – P. 105-107. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf; ; http://
moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1031/4_5_ Vrem%20
o%20schimbare_o%20revista%20cu%20cea%20mai%20mare%20in-
fl uenta%20 asupra%20bibliotecarilor.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_ articol/51331/gscholar (Accesat 
22.08.2020).

158. Oameni în Profesie. Profesie prin Oameni : [notă privind 
przentatera compartimentului] / Ludmila Corghenci // Magazin bibli-
ologic. – 2017. – Nr 1/2. – P. 102. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: 
http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1050?show=full ; https://
ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51347  ; www.bnrm.md/fi les/publi-
catii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf  (Accesat 11.08.2020).

159. Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare infl uență asu-
pra bibliotecarilor / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2017. 
– Nr 1/2. – P. 4-5. – ISSN 1857-1476. – Mod de acces: http://www.bnrm.
md/fi les/publicatii/Magazin-bibliologic2017-1-2.pdf ; http://moldlis.
bnrm.md/handle/123456789/1031 ; https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_
articol/51331/gscholar  (Accesat 22.08.2020).

Articol-editorial, în care autorul semnalează tendința politicii editoriale a 
Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: a conferi revistei „Magazin bibli-
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ologic” statut de platformă de prezentare și schimb de experiență, de coeziune 
și consolidare a bibliotecilor din Republica Moldova. Revista facilietază și în-
curajează dialogul profesional.

2018
160. Atitudinea determină altitudinea… și viceversa... :  [Oma-

giu pentru Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova] / Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric, Ludmila Cor-
ghenci [et. al] // Magazin bibliologic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 115. – ISSN 
1857-1476. – Mod de acces: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_arti-
col/68815 ; http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1022 (Ac-
cesat 15.08.2020).

161. Evaluarea impactului și valorii bibliotecii: relaționări cu 
conceptul de bibliotecă modernă sau în loc de Introducere / Lud-
mila Corghenci, Elena Bordian // Ghid în sprijinul implementării SM 
ISO 16439:2018 „Informare și documentare. Metode și proceduri de 
evaluare a impactului bibliotecilor” / Vera Osoianu, Elena Bordian, 
Margareta Cebotari [et al.] ; coordonator: Ludmila Corghenci ; consul-
tant: Artiom Maister ; Consiliul Biblioteconomic Național ; Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova ; Grupul IMPACT – Inovații și practici 
de succes în statistica de bibliotecă. – Chișinău, 2018. – P. 4-5.

162. Harconița, Elena. Lider prin activitate și infl uență : [interviu 
cu Elena Harconița, directorul Bibliotecii Științifi ce a Universității de 
Stat „Alecu Russo”, Bălți] / consemnare: Ludmila Corghenci // Magazin 
bibliologic. – 2018. – Nr 3/4. – P. 85-90. – ISSN 1857-1476. – Mod de 
acces: http://moldlis.bnrm.md.bitstream/handle /123456789/1015/85-
90_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (Accesat 15.08.2020).

2019
163. În slujba valorifi cării bibliotecii și profesiei: Direcția Cerce-

tare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării la 70 
de ani de la fondare / Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Angela Dră-
gănel // Magazin bibliologic. – 2019. – Nr 1/2. – P. 4-8. – ISSN 1857-
1476. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/981 ; 
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https://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/imag_fi le/4-8_6.pdf (Accesat 
22.08.2020).

2020
164. Biblioteca pentru dezvoltarea spiritului comunitar sau în 

loc de Argument / Ludmila Corghenci // Biblioteca – contribuții la 
dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect : metodolo-
gii, algoritmi, tehnologii ; director general: Elena Pintilei ; coordona-
tori de ediție: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; coperta: Alexandru 
Burdila ; redactor: Ludmila Șimanschi ; procesare computerizată: Di-
ana Odobescu ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Direcția 
Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării. – 
Chișinău: BNRM, 2020. – P. 5. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.
md/bitstream/handle/123456789/1161/publicatie%20metodologica-
combinata.pdf?sequence=5&isAllowed=y (Accesat 6.10.2020).

165. Persoana care ne reprezintă: Nelly Țurcan la o aniversare / 
Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2020. – Nr 3/4. – P. 144-
146. – ISSN 1857-1476.

Articolul este prilejuit de consemnarea aniversării profesorului universi-
tar, doctorului habilitat Nelly Țurcan. Sunt oglindite două aspecte de impli-
care/participare a protagonistei, determinante pentru Sistemul Național de 
Biblioteci: elaborarea și promovarea cadrului legislativ, de reglementare, stan-
dardizare și dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă.

166. Vera Osoianu – creator de mediu pentru creștere și dezvol-
tare profesională / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2020. 
– Nr 3/4. – P. 140-141. – ISSN 1857-1476.

Articolul prezintă un omagiu pentru Vera Osoianu, director adjunct al Bi-
bliotecii Naționale a Republicii Moldova. Activitatea ei profesională se mani-
festă pe parcurs a mai mult de patru decenii, integrând implicații practice, de 
cercetător, manager, autor de proiecte, formator, coordonator – și toate aceste 
ipostaze realizate în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Vera 
Osoianu este „legată” de Biblioteca Națională, formând un singur tot, confi r-
mând că totuși oameni de neînlocuit există (asta ca perspectivă îndepărtată!).
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SURSE ÎN SPRIJINUL FORMĂRII PROFESIONALE 
CONTINUE*

2014
167. Programa analitică la disciplina „Cultura Informației 

și a Comunicării” / Ludmila Corghenci / Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova ; Departamentul Informațional Bibliote-
conomic. – Chișinău : ULIM, 2014. – 13 p. –  (Manuscris).

2016
168. Curriculum la disciplina „Cultura informației și a învățării” 

/ Ludmila Corghenci / Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – 
Chișinău : BNRM, 2016.– 7 p. – (Manuscris).

2017
169. Accesul Deschis: deschideri și implicații ale BNRM : [atelier 

profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 23 octombrie 2017, Chișinău] / Ludmi-
la Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

170. Biblioteci puternice prin implementarea cadrului legal și 
strategic : [curs  de specializare „Managementul serviciilor pentru uti-
lizatori în contextul conceptului de bibliotecă modernă”, Centrul de 
Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Infor-
mării, 13 decembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2017. – (Manuscris).

171. Broșura Creativă a Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova sau Angajamentele formabililor cursului „Biblioteca 
Națională în contextul noilor prevederi legale și strategice” : [Cen-
trul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
_______________________

* Notă: Compartimentul include, preponderent,  date bibliografi ce privind mate-
rialele, utilizate în procesul de formare profesională continuă a personalului de specia-
litate din biblioteci în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Bibliote-
conomie și Știinţe ale Informării al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Acestea 
au fost puse la dispoziţia formabililor în format electronic, întegrate în  ePortofoliile 
educaţionale.
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Informării,  22-23 noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. –  
Chișinău : BNRM, 2017. – 6 p. – (Manuscris).

172. Cadrul legal și strategic: prezențe privind formarea profesi-
onală continuă a bibliotecarilor : [curs „Formarea formatorilor”, Cen-
trul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării, 20 decembrie 2017] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2017. – (Manuscris).

173. Care sunt caracteristicile unui leader de succes? : [atelier 
profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 18 octombrie 2017, Chișinău] / Ludmi-
la Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

174. Condiții privind cadrul de desfășurare a activității de for-
mare : [curs „Formarea formatorilor”, Centrul de Formare Profesiona-
lă Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 21 decembrie 
2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2017. – 
(Manuscris).

175. Creativitatea bibliotecarilor: metode și tehnici de identifi -
care și valorifi care : [atelier profesional în cadrul Centrului de For-
mare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informă-
rii, 18 octombrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  – Chișinău : 
BNRM, 2017. – (Manuscris).

176. Cultura informației și a învățării: temelia realizării Obiec-
tivelor Dezvoltării Durabile 2030 : [atelier profesional în cadrul 
Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 21 iunie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

177. Cum elaborezi, prezinți  și citezi  referințele  bibliografi ce : 
[atelier profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în Bi-
blioteconomie și Științe ale Informării, 31 mai 2017, Chișinău] / Lud-
mila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2017. – 3 p. – (Manuscris).
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178. Deprinderi efi ciente de Microsoft  Word (pentru începă-
tori) : [mini-curs oferit în cadrul Centrului de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 15 martie 2017, 
Chișinău] / Victoria Popa, Ecaterina Dmitric, Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

179. Direcția strategică 4. Dezvoltarea sistemului de formare 
profesională continuă. Priorități pentru anul 2018 : [curs „Biblio-
teca Națională în contextul noilor prevederi legale și strategice”, 22-23 
noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. –  Chișinău : BNRM, 
2017. – (Manuscris).

180. Elaborarea, prezentarea și citarea referințelor bibliografi ce :
[curs de modernizare și  actualizare a cunoștințelor și deprinderilor în 
cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Bibliotecono-
mie și Științe ale Informării, 31 mai, 21 iunie  2017,  Chișinău] / Lud-
mila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2017.  – (Manuscris).

181. Elaborarea, prezentarea și citarea referințelor bibliografi ce : 
[mini-curs oferit în cadrul Centrului de Formare Profesională Conti-
nuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, BNRM, 23 februarie 
2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2017. – 
(Manuscris).

182. Ghid pentru autori : [cerințe privind prezentarea articolelor 
științifi ce în revista ,,Magazin Bibliologic”, atelier  profesional în cadrul 
Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 21 iunie 2017,  Chișinău] / Ludmila Corghenci. 
– Chișinău : BNRM, 2017.  – (Manuscris).

183. Leadership-ul în bibliotecă. Viziuni. Accepțiuni. Implemen-
tări : [atelier profesional în cadrul Centrului de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 18 octombrie 
2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2017. – 
(Manuscris).
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184. Legea cu privire la Biblioteci. Managementul și personalul 
bibliotecii : [curs „Biblioteca Națională în contextul noilor prevederi 
legale și strategice”, 22-23 noiembrie 2017,  Chișinău ] / Ludmila Cor-
ghenci. –  Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

185. Legea cu privire la Biblioteci. Noțiuni de bază. Principii de 
funcționare și funcțiile bibliotecii : [curs „Biblioteca Națională în con-
textul noilor prevederi legale și strategice”,  22-23 noiembrie 2017, Chiși-
nău] / Ludmila Corghenci. –  Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

186. Nu plagiatului electronic! Serviciu de formare a 
competențelor de cultură a informației : [atelier profesional în ca-
drul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării, 21 iunie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. 
– Chișinău : BNRM, 2017.  – (Manuscris).

187. Obținerea/confi rmarea categoriei de califi care de către bi-
bliotecarii BNRM : [sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul Cen-
trului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării, 10 mai, 12 aprilie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci, 
Vera Osoianu, Lilia Cara. – Chișinău : BNRM, 2017.  – (Manuscris).

188. Pași planifi cați și corecți pentru obținerea categoriei de ca-
lifi care de către bibliotecari : [atelier profesional în cadrul Centrului 
de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării, 12 aprilie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci, Lilia Cara. – 
Chișinău : BNRM, 2017.  – (Manuscris).

189. Poziționarea bibliotecii publice teritoriale: context al cadru-
lui strategic :  [atelier profesional în cadrul Centrului de Formare Pro-
fesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 14 iunie  
2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2017.  – 
(Manuscris).
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190. Poziționarea  bibliotecii publice teritoriale: context al ca-
drului strategic : [curs de specializare „Managementul aplicativ și 
colecțiile bibliotecii”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Bi-
blioteconomie și Științe ale Informării, 15 noiembrie 2017, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. –  Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

191. Proiect BNRM : „Prin competente de cultură a informaţiei 
– bibliotecile sporesc realizarea angajamentelor ce reies din Agenda 
pentru Dezvoltare Durabilă 2030” : [curs „Cultura informației – te-
melia realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030, Centrul de 
Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării, 21 iunie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2017. – (Manuscris).

192. Sistemul de competențe pentru metodiști. Standardul 
ocupațional al metodistului : [atelier profesional în cadrul Centrului 
de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării, 15 iunie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2017.  – (Manuscris).

193. Sistemul de formare continuă a bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova. Locul, rolul și orientările centrelor de formare con-
tinuă naționale, regionale și locale : [atelier profesional în cadrul 
Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 15 iunie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2017. – (Manuscris).

194. Tipologia documentelor de bibliotecă : [curs de specializare 
„Managementul aplicativ și colecțiile bibliotecii”, Centrul de Formare 
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 15 
noiembrie 2017, Chișinău] / Ludmila Corghenci. –  Chișinău : BNRM, 
2017. – (Manuscris).



98

Ludmila Corghenci  Omul din Templul Cărtii si Stiintei, , ,,

2018
195. A Excela în Microsoft  Excel : [master-class „A Excela în Mi-

crosoft  Excel”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblio-
teconomie și Științe ale Informării, 16 mai 2018, Chișinău] / Ludmila 
Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

196. Accesul Deschis: deschideri și implicații ale BNRM : [curs 
modular „Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: formarea 
competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației”, Centrul 
de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării, 7 februarie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2018. – (Manuscris).

197. Cadru de reglementare a activității de bibliotecă. Regula-
mentul de organizare și funcţionare a bibliotecii publice : [curs mo-
dular „Cadru de reglementare a activității de bibliotecă”, Centrul de 
Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Infor-
mării, 14 noiembrie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci. –  Chișinău : 
BNRM, 2018. – (Manuscris).

198. Ce știm despre cultura organizațională, corporativă? : [curs 
„Cultura organizațională/managerială în bibliotecă”, Centrul de For-
mare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Infor-
mării, 13 iunie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  –  Chișinău : 
BNRM, 2018. – (Manuscris).

199. Componentele culturii lecturii: sarcini și strategii ale biblio-
tecilor : [training profesional „Dezvoltarea competenței de cultura lectu-
rii: rolul și locul bibliotecii”, Centrul de Formare Profesională Continuă 
în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 8 august 2018, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. –  Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

200. Cum evaluăm impactul bibliotecilor asupra persoanelor? : 
[training profesional „Monitorizarea și utilizarea datelor statistice ca 
bază pentru dezvoltarea bibliotecilor”, Centrul de Formare Profesiona-
lă Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 18 iulie 2018, 
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Chișinău] / Ludmila Corghenci.  –  Chișinău : BNRM, 2018. – (Manus-
cris).

201. De ce „redresarea activității bibliografi ce”?  Efectele feno-
menului informațional : [curs de specializare „Redresarea activității 
bibliografi ce: cum să facem față schimbărilor”, Centrul de Formare 
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 14-
15 martie 2018, Chișinău ] / Ludmila Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 
2018. – (Manuscris).

202. Design thinking: pentru inovarea bibliotecilor : [atelier pro-
fesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în Bibliotecono-
mie și Științe ale Informării, 21 noiembrie 2018, Chișinău] / Ludmila 
Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

203. Dezvoltarea competențelor de cultura informației a uti-
lizatorilor : [atelier profesional  „Servicii moderne/modernizate de 
bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii 
informației”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 20 iunie 2018, Orhei] / Ludmila Cor-
ghenci.  –  Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

204. Dezvoltarea competențelor de cultura informației a utiliza-
torilor : [curs modular „Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: 
formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației”, 
Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 3 mai 2018, Bălți] / Ludmila Corghenci. –
 Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

205. Dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a accesa infor-
mația : [curs modular „Servicii moderne/modernizate de biblio-
tecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii 
informației”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 7 februarie 2018, Chișinău] / Ludmila 
Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).
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206. Dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a evalua și uti-
liza informația : [curs modular „Servicii moderne/modernizate de 
bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii 
informației”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 23 mai 2018, BNRM] / Ludmila Cor-
ghenci.  – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

207. Evaluarea surselor de informare (pe suport de hârtie și elec-
tronic). Dezvoltarea competențelor utilizatorilor : [curs modular 
„Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: formarea competențelor 
utilizatorilor în domeniul culturii informației”, Centrul de Formare 
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 23 
mai, 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  –  Chișinău : BNRM, 2018. – 
(Manuscris).

208. Formarea formatorilor : [curs, Centrul de Formare Profesio-
nală Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 21 februarie 
2018,  Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2018. – 
(Manuscris).

209. Formatorul – prezentator de succes : [curs „Formarea for-
matorilor”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 24-25 ianuarie 2018, Chișinău] / Lud-
mila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

210. Metoda pălăriilor gânditoare : [suport informațional în ca-
drul atelierului profesional „Cum poți susține o prezentare de suc-
ces”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 26 septembrie 2018, Chișinău] / Ludmila Cor-
ghenci. –  Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

211. Modalități de manifestare a culturii organizaționale (cor-
porative) : [curs „Cultura organizațională/managerială în bibliote-
că”, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 13 iunie 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  –  
Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).
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212. Nu plagiatului electronic! : [curs modular „Servicii moder-
ne/modernizate de bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în 
domeniul culturii informației”, Centrul de Formare Profesională Con-
tinuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 3 mai 2018, Bălți] / 
Ludmila Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

213. Proiect BNRM: „Prin competențe de cultură a informaţiei – 
bibliotecile sporesc realizarea  angajamentelor ce reiesă din Agenda 
pentru Dezvoltare Durabilă 2030” : [curs modular „Servicii moder-
ne/modernizate de bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în 
domeniul culturii informației”, Centrul de Formare Profesională Con-
tinuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 3 mai 2018, Bălți] / 
Ludmila Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

214. Referințe bibliografi ce: elaborare, prezentare, citare : [ate-
lier profesional „Standardizarea în biblioteconomie, informare și do-
cumentare : aspecte de management al calității, asigurare a unității 
naționale în activitatea bibliotecilor”, Centrul de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 17 mai 2018, 
Bălți] / Ludmila Corghenci.  – Chișinău : BNRM, 2018. – (Manuscris).

215. Referințe bibliografi ce: elaborare, prezentare, citare : [curs 
modular „Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: formarea 
competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației”, Centrul 
de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării, 23 mai 2018, Chișinău] / Ludmila Corghenci.  – Chișinău : 
BNRM, 2018. – (Manuscris).

216. Statistica de bibliotecă: colectare, analiză, utilizare : [training 
profesional „Monitorizarea și utilizarea datelor statistice ca bază pentru 
dezvoltarea bibliotecilor”, Centrul de Formare Profesională Continuă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării, 17 iulie 2018, Chișinău] / Lud-
mila Corghenci.  –  Chișinău: BNRM, 2018. – (Manuscris).

2019
217. Ce este Accesul Deschis? Biblioteca – actor cheie în promo-
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varea Accesului Deschis : [training profesional, Centrul de Formare 
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 4 
septembrie 2019, BNRM] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 
2019. –  (Manuscris).

218. Ce este Știința Deschisă? Componente. Părți interesate. 
Carta Europeană a Cercetătorului. Politica Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova privind Accesul Deschis : [masă rotundă, Cen-
trul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării, 22 octombrie 2019, Chișinău] / Ludmila Corghenci.– 
Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

219. Componentele Portofoliului Serviciului Nou de Bibliote-
că : [training profesional „Cum se implementează un serviciu nou de 
bibliotecă. Portofoliul serviciului”, 24-25 iulie 2019, Chișinău] / Lud-
mila Corghenci, Natalia Ghimpu ; Centrul de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării. – Chișinău, 
2019. – 12 p. – Manuscris. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/
bitstream/handle/123456789/1172/descriereacomponentelorserv.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat 15.09.2020).

  
220. De ce și cum se realizează analiza bibliometrică? : [training 

profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării, 11 decembrie 2019, Chișinău] / Ludmi-
la Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

221. Defi nirea sondajului de opinie. Sondajul de opinie – vedeta 
cercetărilor în bibliotecă : [atelier profesional, Centrul de Formare 
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 30 
ianuarie 2019, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 
2019. – (Manuscris).

222. Descrierea componentelor portofoliului serviciului nou de 
bibliotecă : [training profesional „Cum se implementează un serviciu 
nou de bibliotecă. Portofoliul serviciului”, Centrul de Formare Profesi-
onală Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 24-25 iulie 
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2019, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – 8 
p. – (Manuscris).

223. Indicatori de performanță pentru evaluarea colecțiilor/
resurselor informaționale ale bibliotecii : Sinteză : [atelier profesio-
nal, Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 15 octombrie 2019] / Ludmila Corghenci, Victo-
ria Popa. – Chișinău : BNRM, 2019. –  3 p. – (Manuscris).

224. Indicatori de performanță/cerințe pentru evaluarea proce-
durii de prelucrare a documentelor : Sinteză : [atelier profesional,  
Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, 12 noiembrie 2019] / Ludmila Corghenci, Victo-
ria Popa. – Chișinău : BNRM, 2019. –  2 p. – (Manuscris).

225. Mentorat în bibliotecă: aspecte legale și conceptuale. De ce 
mentorat în bibliotecă? : [atelier profesional „Cum să implementăm mo-
delul de mentorat în bibliotecă”, Centrul de Formare Profesională Conti-
nuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 13 martie 2019, Chișinău] 
/ Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

226. Pași planifi cați și corecți pentru obținerea categoriei de ca-
lifi care de către bibliotecari : [atelier profesional, Centrul de Forma-
re Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 
18 martie 2019, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 
2019. – (Manuscris).

227. Recomandări pentru îmbunătățirea conținutului, ampli-
fi carea potențialului informațional/documentar al publicațiilor 
bibliografi ce : [atelier profesional, Centrul de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 11 decembrie 
2019] / Ludmila Corghenci, Victoria Vasilica. – Chișinău : BNRM, 
2019. –  3 p. – (Manuscris).

228. Regulamentul de gestionare a colecțiilor de bibliotecă 
(proiect) : Prevederi generale. Termeni utilizați. Fundamentări. 
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Unități de evidență : [curs „Cadru de reglementare și standardizare a 
activității de bibliotecă”, Centrul de Formare Profesională Continuă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării, 27 februarie 2019, Chișinău] 
/ Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

229. Sistem național de cercetare deschisă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării – consolidare în domeniul Biblioteconomiei și 
Științelor Informării. Conceptul Repozitoriului Tematic Național : 
[masă rotundă, Centrul de Formare Profesională Continuă în Bibli-
oteconomie și Științe ale Informării,  22 octombrie 2019, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – (Manuscris).

230. Tehnici de dezvoltare a competenței de cultura lecturii : 
[training profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării, 28 august 2019, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. –  (Manuscris).

2020
231. Caracteristicile/benefi ciile noului serviciu Science Slame : 

[atelier profesional, Centrul de Formare Profesională Continuă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării, 5 august, 2020, Chișinău] / 
Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2020. –  1 p. – (Manuscris).

232. Ce este neticheta? Cum comunicăm pe Internet? : [training 
profesional online „Neticheta – etica în mediul online (din ciclul „In-
cluziunea digitală a bibliotecarului”), Centrul de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 15 iulie 2020, 
Chișinău] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2020. – (Manus-
cris).

233. Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: 
dezvoltare profesională, învățare orientată, oportunități pentru 
rețele. Incluziunea digitală a bibliotecarului : [suport documentar, 
conferințe zonale online, 3-11 iunie 2020, Chișinău] / Ludmila Cor-
ghenci. – Chișinău : BNRM, 2020. – 4p. – (Manuscris).



105

Monografi e biobibliografi că

234. Directórii și inițiative pentru Anul Lecturi – 2020 : [mate-
rial metodologic] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2020. – 4 
p. – (Manuscris).

235. Indicatori de performanță pentru evaluarea calității și 
efi cacității serviciilor, resurselor și a altor activități prestate de bi-
bliotecă : Sinteză : [atelier profesional, Centrul de Formare Profesi-
onală Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 5 august 
2020, Chișinău] / Ludmila Corghenci, Victoria Popa. – Chișinău : 
BNRM, 2020. –  4 p. – (Manuscris).

236. Indicatori de performanță/calitate pentru evaluarea resur-
selor electronice de bibliotecă : Sinteză : [atelier profesional, Centrul 
de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, 11 martie 2020, Chișinău] / Ludmila Corghenci, Victoria 
Popa. – Chișinău : BNRM, 2020. –  5 p. – (Manuscris).

237. Lege cu privire la Biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017) – per-
spective noi : [ePortofoliu pentru personalul de specialitate din cadrul 
Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova] / Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2020. –  3 p. – (Manuscris).

238. Metoda Frisco – în sprijinul dezvoltării gândirii critice : 
[training profesional  „Cultura lecturii: cunoștințe și deprinderi cheie 
esențiale pentru a participa activ în societatea contemporană”, Cen-
trul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării, 12 februarie 2020, Chișinău] / Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2020. – (Manuscris).

239. Pași de urmat pentru a scrie un articol știinţifi c impresi-
onant : [ePortofoliu educaţional] / Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
BNRM, 2020.– Mod de acces: http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-
libraries/resource-center (Accesat 9.10.2020).

ePortofoliul educaţional este elaborat în scopul sprijinirii personalului de 
specialitate din biblioteci în elaborarea și publicarea articolelor știinţifi ce, opti-
mizării comunicării profesionale și știinţifi ce, a implicării în activitatea de cer-
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cetare. ePortofoliul educaţional include următoarele componente: Recoman-
dări de bază. Bibliografi e; Titlul articolului. Autoritate și afi lieri profesionale; 
Abstractul articolului. Cuvinte cheie; Conţinutul articolului știinţifi c; Referinţe 
bibliografi ce; Finalităţi.

240. Personalul de specialitate din cadrul Sistemului Naţional 
de Biblioteci în lumina datelor statistice / Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : BNRM, 2020. – Mod de acces: http://resurse.bnrm.md/ro/
for-public-libraries/resource-center (Accesat 9.10.2020)

Materialul prezintă rezultatele cercetării statistice privind personalul de 
specialitate din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci prin valorifi carea da-
telor statisticii ofi ciale pentru anii 2017-2019.

LUCRĂRI DE REFERINȚE. GHIDURI
2012

241. Cum se elaborează și se prezintă compartimentul bibliogra-
fi c al curriculum-ului disciplinei universitare : Ghid tehnologic / 
Tatiana Panaghiu, Natalia Ghimpu, Ludmila Corghenci ; ediție îngriji-
tă: Zinaida Sochircă ; redactor științifi c: Ludmila Corghenci ; Univer-
sitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţi-
onal Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 47 p. – (Colecţia 
„TehnoBIB” ; Fascicula a 2-a). – Mod de acces:    http://library.ulim.
md/news/2011/grija/Ghid%20fi nal.pdf (Accesat 22.08.2020).  

242. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Succesul 
este un CE, dar mai ales un CINE : Ghid instituţional / Zinaida 
Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Borș [et al.] ; director: Zi-
naida Sochircă ; machetare: Victoria Moșneaga ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteco-
nomic. – Chișinău : ULIM, 2012. – 43 p. – ISBN 978-9975-124-02-7. – 
Mod de acces:  http://library.ulim.md/pdf/2012/text%20Ghid %20Ma-
ketat.pdf (Accesat 22.08.2020).

2016
243. Cercetare și dezvoltare tehnologică în cadrul sistemului 

naţional de biblioteci : Repertoriu de publicaţii și activităţi știinţifi -
ce 2016-2017 / Victoria Vasilica, Ludmila Corghenci ; responsabil de 
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ediție: Vera Osoianu ; director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţi-
onală a Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Bibli-
oteconomie. – Chișinău : BNRM, 2016. – 24 p. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/accesDedicat/Repertoriu-de-publicatii-activitati-
stiintifi ce-2016-2017.pdf (Accesat 10.10.2020).

Lucrarea are drept scop cumularea și identifi carea direcţiilor principale 
ale activităţii de cercetare știinţifi că și dezvoltare tehnologică. Este un instru-
ment managerial, aplicat în organizarea procesului de investigaţii în bibliote-
conomie și știinţe ale informării, contribuind la dezvoltarea parteneriatelor, 
corelarea activităţilor, integrare și cooperare.

244. Repertoriul serviciilor, produselor și reuniunilor pentru 
bibliotecari și biblioteci : [oferite de către Biblioteca Națională a Re-
publicii Moldova în calitate de centru metodologic național, aprobat la 
08.09.2016] / Vera Osoianu, Ludmila Corghenci ; Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteco-
nomie. – Chișinău, 2016. – 10 p. – Mod de acces:  http://www.bnrm.
md/fi les/accesDedicat/Repertoriul-serviciilor-produselor-reuniuni-
lor-bibliotecari-biblioteci.pdf (Accesat 22.08.2020).

Documentul identifi că sistemul de servicii și produse, reuniuni biblioteco-
nomice, oferite de către structurile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
bibliotecarilor și bibliotecilor – în calitate de centru metodologic naţional.

2017
245. Biblioteconomie și Știinţe ale Informării în Republica Mol-

dova : (Documente în sprijinul activității bibliotecilor 2015-2017) 
/ elaborare: Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric, Irina Ignatieva ; 
director general: Elena Pintilei ; Biblioteca Naţională a Republicii Mol-
dova. – Chișinău : BNRM, 2017. – Vol. 1. – 304 p. – ISBN 978-9975-
3096-8-4. – Mod de acces:  http://www.bnrm.md/fi les/publicatii/Bibli-
oteconomia-Moldovei-2015-2017-v1.pdf (Accesat 22.08.2020). 

Lucrarea are scopul de a facilita accesul/documentarea personalului de bi-
bliotecă, a factorilor de decizie și tuturor celor interesați de textele integrale 
ale documentelor ofi ciale și metodologice, economisind timpul profesional 
și contribuind la cunoașterea/aplicarea prevederilor acestora. Lucrarea are 
și o importanță de sinteză, reliefând implicațiile actuale, privind dezvoltarea 
activității de bibliotecă.
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246. Indicatori de Performanţă (Relaţionali) pentru Biblioteci : 
Ghid în sprijinul implementării SM ISO 11620:2016 „Informare și 
Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” : Standard 
adoptat la 22 noiembrie 2016 de Institutul de Standardizare din Mol-
dova / echipa de lucru: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, Victoria 
Popa ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Centrul de Forma-
re Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării ; Centrul de 
Statistică. – Chișinău : BNRM, 2017. – 33 p. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/Ghid-Indicatori-de-performanta-SM-
ISO-11620-2016.pdf (Accesat 22.08.2020).

Ghidul are scopul de a facilita implementarea SM ISO 11620: 20161 „In-
formare și Documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci” prin 
descrierea conținutului și indicatorilor, aplicabili pentru toate tipurile de 
biblioteci din cadrul sistemului național (publice teritoriale, de învățământ, 
specializate), întregirea informației privind indicatorii de performanță prin 
recomandările organismelor internaționale de profi l și ale centrului bibliote-
conomic național.

ALGORITMURI. RECOMANDĂRI METODOLOGICE

2019
247. Algoritmul elaborării/întocmirii raportului analitic anual 

privind activitatea rețelei de biblioteci publice / Ludmila Corghenci. 
– Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/algoritmul-
elaborrii-ntocmirii-raportului-analitic-anual-privind-activitatea-ree-
lei-de-biblioteci-publice-teritoriale (Accesat 7.10.2020).

248. Algoritmul elaborării strategiei bibliotecii publice : Foaie 
de lucru / Ludmila Corghenci. – Chișinău: BNRM, 2019. – 4 p. – (Ma-
nuscris).

249. Politici de cercetare în biblioteca publică : Recomandări me-
todologice în sprijinul elaborării documentului instituțional / Ludmila 
Corghenci, Angela Drăgănel. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/
bitstream/handle/123456789/1102/Corghenci_Dr%c4%83g%c4%83nel_
Politici%20de%20cercetare.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Acce-
sat 7.10.2020). 
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250. Politici de Formare Profesională Continuă a personalului 
de specialitate din biblioteca publică : Recomandări în sprijinul 
elaborării documentului instituțional / Lilia Povestca, Ludmila Cor-
ghenci. – Mod de acces:  https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/po-
litici-de-formare profesional-continu-a-personalului-de-specialitate-
din-biblioteca-public (Accesat 7.10.2020).

251. Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a 
Resurselor Informaționale a bibliotecii publice / Lilia Povestca, Lud-
mila Corghenci. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblio-
teci/recomandri-privind-elaborarea-politicii-dedezvoltare-a-resurse-
lor-informaionale-a-bibliotecii-publice  (Accesat 7.10.2020).

MATERIALE DE POPULARIZARE. SINTEZE. COMUNICATE.
2010

252. Program „Grija pentru Noii Benefi ciari”, ediția 2010 : [con-
cept] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova.  –  Chișinău : ULIM, 2010. – 6 p. – Mod de acces:  http://li-
brary.ulim.md/grija-pentru-noii-utilizatori-2010/ (Accesat 15.09.2020).

253. Tipografi a succesului didactico-știinţifi c : [pe marginea volu-
mului „Vremea descoperă Adevărul: Studium in honorem Nina Tălăm-
buţă”, conferință universitară, Chișinău, ULIM, 2010] / Ludmila Cor-
ghenci, Zinaida Sochircă // Literatura și arta. – 2010. – 15 iul. – P. 6. 

2011
254.  Comunicat fi nal privind Campania în Sprijinul Absolven-

tului ULIM (CSA), ediția 2011 / Ludmila Corghenci ; Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2011. – 11 p. 
– Mod de acces: http://library.ulim. md/campania-in-sprijinul-absol-
ventului-ulim-ii/ (Accesat 15.09.2020).

255. Comunicat pe marginea organizării Salonului „Scientia”, 
ediţia a 4-a, 3 aprilie – 11 mai 2012 : [publicaţii ale cadrelor didacti-
co-știinţifi ce Universității Libere Internaționale din Moldova, editate în 
anul 2011] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din 
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Moldova. – Chișinău : ULIM, 2011. –  4 p. – Mod de acces: http://library.
ulim.md/pdf/2012/sinteza%20fi nala2012.pdf (Accesat 22.08.2020).

256. Program „Grija pentru Noii Benefi ciari”, ediția 2011 : [con-
cept] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. – Chișinău : ULIM, 2010. –  4 p. – Mod de acces: http://library.
ulim.md/grija-pentru-noii-benefi ciari-2011/ (Accesat 15.09.2020). 

2012
257. Comunicat fi nal privind Campania în Sprijinul Absolven-

tului Universității Libere Internaționale din Moldova (CSA), ediția 
2012 / Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2011. – 11 p. – Mod 
de acces: http://library.ulim.md/campania-in-sprijinul-absolventului-
ulim-2012/ (Accesat 15.09.2020).

258. Concept Salon „Scientia”, ediţia a 4-a, 2012 : [publicaţii ale 
cadrelor didactico-știinţifi ce Universității Libere Internaționale din 
Moldova] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2011. – 3 p. – Mod de acces: http:// 
library.ulim.md/pdf/2012/concept2012.pdf  (Accesat 15.09.2020).

259. Program „Grija pentru Noii Utilizatori”, ediția 2012 : [con-
cept] / Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2011. – 3 p. – Mod 
de acces: http://library. ulim. md /grija-pentru-noii-utilizatori-2012/ 
(Accesat 15.09.2020).

2013
260. Comunicat pe marginea organizării Salonului „Scientia”, 

ediţia a 5-a, 26 martie – 30 aprilie 2013 : [publicaţii ale cadrelor di-
dactico-știinţifi ce, editate în anul 2013]  / Ludmila Corghenci ; Univer-
sitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2013. – 
4 p. – Mod de acces:    http://library.ulim. md / pdf /2013/ Comuni-
cat%20fi nal%20Salon%20Scientia%202013.pdf (Accesat 22.08.2020).

261. Concept Salon „Scientia”, ediţia a 5-a, 2013 : [publicaţii ale 
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cadrelor didactico-știinţifi ce] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Li-
beră Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2013. –  4 p. – 
Mod de acces: http://library.ulim.md/pdf/2013/concept%20Salon%20
2013.pdf (Accesat 15.09.2020).

262. Program „Grija pentru noii utilizatori”, ediţia 2013 : [concept] 
/ Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – 
Chișinău : ULIM, 2013. – 4 p. – Mod de acces: http://library.ulim. md/
pdf/2013/concept%20Grija%202013.pdf (Accesat 15.09.2020).

2014
263. Ce trebuie să știi pentru prima vizită la Departamentul 

Informațional Biblioteconomic / Ludmila Corghenci ; Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2014. – 2 p. – 
Mod de acces: http://library.ulim.md/news/2011/grija/grija benefi ci.
pdf (Accesat 15.09.2020).

264. Comunicat fi nal pe marginea organizării Salonului „Scien-
tia”, ediţia a 7-a, 2 aprilie - 29 mai, 2014 / Irina Cerneauscaite, Lud-
mila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 
– Chișinău : ULIM, 2014. – 3 p. – Mod de acces:    https://www.slides-
hare.net/Dib_ulim/comunicat-fi nal-70867432.  (Accesat 22.08.2020).

265. Dezvoltarea temei de cercetare. Cum se elaborează o lucrare 
științifi că / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova. –  Chișinău : ULIM, 2014. – 34 p. – Mod de acces: https://
www.slideshare.net/Dib_ulim/dezvoltarea-temei-de-cercetare-cum-
se-elaboreaza-o-lucrare-stiinitifi ca (Accesat 15.09.2020).

266. Program „Grija pentru noii utilizatori”, ediţia 2014 : [con-
cept] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. – Chișinău : ULIM, 2014. – 4 p. – Mod de acces: http://li-
brary.ulim.md/pdf/2014/concept 2014grija.pdf (Accesat 15.09.2020).
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267. Salon „Scientia”, ediţia a 6-a, 2014 : [publicaţii ale cadrelor 
didactico-știinţifi ce ale Universității Libere Internaționale din Moldo-
va] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Mol-
dova. – Chișinău : ULIM, 2014. –  3 p. – Mod de acces: https://www.
slideshare.net/Dib_ulim/concept-salon-2014 (Accesat 15.09.2020).

2015
268. Regulament cu privire la organizarea și funcţionarea Re-

pozitoriului instituțional al Universității Libere Internaționale din 
Moldova : [aprobat prin ordinul nr. 25-a din 06.04.2016 al rectorului 
Universității Libere Internaționale din Moldova]  / Ludmila Corghenci ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 
2015. – 6 p. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/
regulament-privind-organizarea-i-funcionarea-repozitoriului-ulim 
(Accesat 27.11.2020).

269. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Symposia Investiga-
tio Bibliotheca, ediţia a 7-a : [conferință cu participare internaţiona-
lă, 5-6 martie 2015, Universitatea Liberă Internațională din Moldova] / 
Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 
– Chișinău : ULIM, 2015. – 2 p. – Mod de acces:  http://library.ulim.md/
pdf/2015/comunicatfi nal Symposia2015.pdf (Accesat 22.08.2020).

270. Comunicat pe marginea organizării Salonului „Scientia”, 
ediţia a 7-a, 3 aprilie-27 mai, 2015 :  [publicaţii ale cadrelor didac-
tico-știinţifi ce ale Universității Libere Internaționale din Moldo-
va, editate în anul 2014] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2015. – 2 p. – Mod de 
acces:  http://www.europahotel.md/ru/news/ulim/pe-marginea-orga-
nizarii-salonului-%E2%80%9Escientia%E2%80%9D,-edi%C5%A3ia-
a-7-a-comunicat-3-aprilie-27-mai-2015 (Accesat 10.08.2020).

271. Informaţie-sinteză privind organizarea Săptămânii Inter-
naţională a Accesului Deschis cu genericul „Deschiși pentru cola-
borare” : [din experiența Departamentului Informațional Biblioteco-
nomic al Universității Libere Internaționale din Moldova] / Ludmila 
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Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : 
ULIM, 2015. – 2 p. – Mod de acces:    https://www. slideshare. net/
Dib_ulim/informaiesintez-privind-organizarea-sptmnii-internaional-
a-accesului-deschis-cu-genericul-deschii-pentru-colaborare (Accesat 
10.08.2020).   

272. Programul activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţi-
onală a Accesului Deschis cu genericul „Deschiși pentru colabora-
re” : [organizate de Departamentul Informațional Biblioteconomic al 
Universității Libere Internaționale din Moldova] / Ludmila Corghenci ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 
2015. – 2 p. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/
programul-activitilor-prilejuite-de-sptmna-internaional-a-accesului-
deschis-cu-genericul-deschii-pentru-colaborare (Accesat 15.08.2020).

273. Salon „Scientia”, ediţia a 7-a, 2015 : [la Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova : publicaţii ale cadrelor didactico-știinţifi ce] 
/ Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 
– Chișinău : ULIM, 2015. – 3 p. – Mod de acces:  (Accesat 15.09.2020).

2016
274. Comunicat pe marginea organizării Salonului „Scientia”, edi-

ţia a 8-a, 7 aprilie - 20 mai 2016 : [la Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova : publicaţii ale cadrelor didactico-știinţifi ce]  / Ludmila 
Corghenci, Cătălina Gîrlea ; Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. – Chișinău : ULIM, 2016. – 3 p. – Mod de acces:    http://li-
brary.ulim.md/comunicat-pe-marginea-organizarii-salonului-scientia-
ediția-a-8-a-7-aprilie-20-mai-2016/ (Accesat 10.09.2020).

275. Inaugurarea Salonului „Scientia”, ediția a 8-a, 2016 : [la 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova : publicaţii ale cadre-
lor didactico-știinţifi ce]  / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova. – Chișinău : ULIM, 2016. – 4 p. – Mod de 
acces: http://library.ulim.md/inaugurarea-salonului-scientia-ediția-a-
8-a-2016/ (Accesat 15.09.2020).
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276. Program „Grija pentru Noii Utilizatorii”, ediţia 2016 : 
[din experiența Departamentului Informațional Biblioteconomic al 
Universității Libere Internaționale din Moldova] / Ludmila Corghenci, 
Ana Busuioc ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. – 
Chișinău : ULIM, 2016. – 3 p. – Mod de acces: https://www.slideshare.
net/Dib_ulim/ grija-pentru-noii-utilizatori  (Accesat 15.09.2020).

2017
277. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului 

„Anul Bibliologic 2016” : [conferință cu participare internațională, 
ediția a 26-a, 29 martie  2017, Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova] / Ludmila Corghenci ; Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova. – Mod de acces: https://www.slideshare.net/rmbiblio-
teci/comunicat-fi nal-anul-bibliologic-2016-din-29-martie-2017 (Ac-
cesat 7.10.2020).

2018
278. Comunicat fi nal pe marginea consemnării Zilelor Științei : 

[la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 5-10 noiembrie 2018, 
ediția 1-a] / Diana Silivestru, Ludmila Corghenci ; Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova. – Chișinău, 2018. – 3 p. – (Manuscris).

279. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului 
„Anul Bibliologic 2017” : ediția a 27-a, 28 martie 2018 / Ludmila Cor-
ghenci ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Mod de acces: 
https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2018/04/20/comunicat-fi -
nal-pe-marginea lucra%CC%86rilor-simpozionului-anul-bibliologic-
2017-edit%CC%A6ia-a-27-a-28martie-2 (Accesat 7.10.2020).

2019
280. Comunicat fi nal pe marginea consemnării Zilelor Știinţei : 

[la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 4-10 noiembrie 2019, edi-
ţia a 2-a] / Ludmila Corghenci, Diana Silivestru ; Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova. – Chișinău, 2019. – 3 p. – (Manuscris). 

281. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor conferințelor zona-
le : 11-13, 18 iunie 2019 / Ludmila Corghenci ; Biblioteca Națională a 
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Republicii Moldova. – Mod de acces:  https://www.slideshare.net/rmbi-
blioteci/comunicat-fi nal-conferinte-zonale-2019 (Accesat 7.10.2020). 

282. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului 
„Anul Bibliologic 2018” : ediția a 28-a,  27 martie 2019 / Ludmila Cor-
ghenci, Lilia Povestca ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Mod 
de acces:   https://bibliotecipublicerm.fi les.wordpress.com/2019/03/co-
municat-fi nal-anul-bibliologic-2018.pdf?fb clid=iwar0keciw32vd7s3nb
7qsns3nvx8iekiqhhegkaapcou7f-zdw4jv12a3jtc (Accesat 7.10.2020).

2020
283. Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor conferințelor zo-

nale, 3-11 iunie 2020 / Ludmila Corghenci ; Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova. – Chișinău, 2020. – 5 p. – (Manuscris).

REFERINȚE DESPRE LUDMILA CORGHENCI
2010

284. Chitoroagă, Valentina. Elogiu pentru Ludmila Corghenci / 
Valentina Chitoroagă // Ghimpu, Natalia. Schimbarea de sine pentru 
schimbarea celorlalţi : Monografi e bibliografi că in honorem Ludmila 
Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; redactor bibliografi c: 
Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţional 
Biblioteconomic. – P. 18-20. – (Colecţia „Universitaria” ; Fascicula a 
44-a). – Chișinău : ULIM, 2010. – ISBN 978-9975-101-462. – Mod de 
acces: https://en.calameo.com/read/001543359c2ed232e8ab3 (Accesat 
11.09.2020).

285. Galben, Andrei. Efi cienţă și reprezentativitate în biblio-
teconomie / Andrei Galben // Natalia Ghimpu. Schimbarea de sine 
pentru schimbarea celorlalţi : Monografi e biobibliografi că in honorem 
Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; redactor 
bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul In-
formaţional Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – P.  11-14. – 
Mod de acces: https://en.calameo.com/read/001543359c2ed232e8ab3 
(Accesat 11.09.2020).



116

Ludmila Corghenci  Omul din Templul Cărtii si Stiintei, , ,,

286. Ghimpu, Natalia. Schimbarea de sine pentru schimbarea 
celorlalţi: Monografi e biobibliografi că in honorem Ludmila Cor-
ghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; redactor bibliografi c: 
Valentina Chitoroagă ; ediție îngrijită: Zinaida Sochircă ; Universita-
tea Liberă Internațională din Moldova, Departamentul Informaţio-
nal Biblioteconomic. – Chișinău : ULIM, 2010. – 122 p. – ISBN 978–
9975–101–46–2. – Mod de acces: http://library.ulim.md/pdf/2010/
lcorghenci-schimbareadesine. pdf ; http://moldlis.bnrm.md/
bitstream/handle/123456789/1064/lcorghencischimbarea_de_sine.
pdf?sequence=1&is Allowed=y  (Accesat 15.09.2020). 

Rec.: Kulikovski, Lidia. Simbolul apartenenţei de breaslă, simbolul profe-
sionistului integral. Un portret bibliografi c // BiblioPolis. - 2011. – Nr 2. – P. 
142-145.

287. Osoianu, Vera. Aniversarea dintre crizanteme : [omagiu 
pentru Ludmila Corghenci] / Vera Osoianu. – Mod de acces: https://
clubbib2.wordpress.com/2010/10/30/aniversarea-dintre-crizanteme/ 
(Accesat 22.08.2020).

288. Postică, Gheorghe. În ritm cu schimbarea și în consens cu 
biblioteca / Gheorghe Postică, Zinaida Sochircă // Natalia Ghimpu. 
Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: Monografi e biobibli-
ografi că in honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana 
Panaghiu ; redactor bibliografi c: Valentina Chitoroagă ; ediție îngri-
jită: Zinaida Sochircă ; Universitatea Liberă Internațională din Mol-
dova,  Departamentul Informaţional Biblioteconomic. – Chișinău : 
ULIM, 2010. – P. 15-17. – Mod de acces: https://en.calameo.com/
read/001543359c2ed232e8ab3 (Accesat 11.09.2020).

2011
289. Buluţă, Gheorghe. Corghenci, Ludmila / Gheorghe Bulu-

ţă, Victor Petrescu, Emil Vasilescu // Bibliologi români: Dicţionar. – 
Târgoviște : Biblioteca, 2011. – P. 72.

2017
290. Galeria bibliologilor basarabeni din Republica Moldova : 

Ludmila Corghenci (1955) : [date biografi ce și profesionale] – Mod de 
acces: http://bibliologibasarabeni.blogspot.com/2017/01/ludmila-cor-
ghenci-1955.html (Accesat 15.09.2020).
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291. Ludmila Corghenci, director adjunct, Departamentul 
Informațional Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale 
din Moldova, vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova : [listă selectivă a articolelor publicate 2012-2017]. – 
Mod de acces:  http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/
autori/corghenci.html (Accesat 15.09.2020).

2019
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POTRIVIRE PERFECTĂ CU PROFESIA, 
COMUNITATEA, POSTUL

VULCANUL, CARE-ȚI SPOREȘTE STRĂLUCIREA

Vera OSOIANU, 
director adjunct, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Trebuie să recunosc, că nu sunt chiar darnică la cuvinte de laudă – 
un mare neajuns! – și că mărturisirile ce urmează s-au lăsat cam mult 
așteptate. Sper să am și alte ocazii pentru a adăuga la portretul ce ur-
mează cele mai deosebite culori, deși promit să dau un randament 
chiar de această dată.  

Materialele din această lucrare întregesc frumos dimensiunea mo-
rală  și diapazonul cultural, intelectual și profesional al Ludmilei Cor-
ghenci căci ea este Eroul din tabloul ce urmează,  și sunt mărturia unui 
destin  împlinit, care n-ar schimba pentru nimic drumul ales și parcurs 
cu atâta dăruire și demnitate, de aceea am ales o altă abordare și con-
turare a unui alt aspect – pur uman – pe care și-l pot permite doar cei 
din imediata apropiere.

Cu greu îmi pot aminti o perioadă în cariera de bibliotecar în care 
să nu fi  fi gurat în aria mea de confort profesional, într-un fel și altul, 
Ludmila Corghenci. De aceeași vârstă și formațiune profesională am 
crescut, escaladând culmile profesiei în aceeași perioadă de timp, bătă-
torind împreună aceleași drumuri ale profesiei.  Așa se face că încerca-
rea de a scrie  despre Ludmila la singular a eșuat din start și   va trebui 
să accepte  pluralul. Nu-i va fi  greu pentru că Ludmila este omul echi-
pei, mai mult decât atât este chiar lider înnăscut. În cazul nostru,  atât 
de mult ni s-au intersectat drumurile, că aproape toate activitățile din 
cariera noastră profesionale ne includ reciproc. Dacă trebuie, prezint 
cu anticipație scuzele de rigoare pentru îndrăzneala de-a mă încălzi la 
strălucirea ei. Cu puțină mărinimie și credit de încredere,  Ludmila ar 
putea recunoaște că simte similar și percepția este reciprocă.

Împreună am făcut parte din echipa reformatoare (despre echipă 
am scris cu alte ocazii și de această dată nu voi ascunde faptele în spa-
tele unei echipe și mă voi referi la o persoană concretă), care a pus 
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umărul la consolidarea bazei biblioteconomiei naționale, împreună 
am parcurs toate treptele reformei bibliotecare, începute la fi nalul 
anilor 80 – începutul anilor 90, împreună am pus umărul la inițierea 
ABRM, la organizarea primului Simpozion Anul Bibliologic, chiar și 
comunicarea am făcut-o împreună, la elaborarea primelor publicații 
de specialitate în limba română, trecerea de la BBK la CZU, descen-
tralizarea activității bibliotecilor și multe alte activități care au marcat 
schimbarea bibliotecilor. 

Anii de ascensiune a mișcării  de renaștere națională ne-au prins cu 
ceva experiență în domeniu, dar și copiii, care au crescut la ședințele 
cenaclului „Mateevici” și alte activități de mare importanță pentru 
generația noastră.

Ludmila a fost prima care a reprezentat bibliotecile din Republica 
Moldova la activități de mare răsunet cu participarea boghemei biblio-
teconomice din România – Centenarul Bibliotecii Județene „V.A. Ure-
cheia”,   Galați,  diverse reuniuni ale bibliotecarilor din România, con-
tribuind la edifi carea unui pod  care a fost bătătorit și exploatat, mai 
apoi, cu mare efi ciență de către colegii noștri bibliotecari de pe ambele 
maluri ale Prutului. A fost, de asemenea, printre primii bibliotecari din 
Republica Moldova, care au participat la o conferință IFLA.

Ludmila a fost o autoritate pentru lumea bibliotecară încă din 
studenție, pe când nici nu era Corghenci. Noi, cei care veneam în 
urma promoției în care absolvea Ludmila Zelinschi, de atunci știam că 
numele acesta impune respect și așa a rămas mereu. Până în anii ‘90,  
când Ludmila se alătură echipei Bibliotecii Naționale, am cunoscut și 
i-am purtat același respect de la depărtare.

Principială, mândră, exigentă  și nonconformistă, Ludmila a plecat 
de la BNRM într-o perioadă când a considerat că aripile-i sunt prea 
mari pentru un zbor prea lent și a revenit când a considerat că este gata 
pentru orice încercare și poate face față  oricărei înălțimi. Așa se în-
tâmplă că uneori o ia înaintea locomotivei și nu există loc de supărare,  
pentru că sentimentul îmi este cunoscut.  

Biblioteca Națională oferă un poligon de afi rmație pe tot arealul 
de competențe de care dispune Ludmila. Revenită „acasă” am văzut-o 
imediat în vârful piramidei de formare profesională continua în bibli-
oteconomie și științele informării. Ideea și insistența cu care am pro-
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movat crearea în cadrul BNRM a Centrului de Formare Profesională 
Continuă rezidă în faptul că Ludmila, revenită recent, era exact omul 
care să facă față acestei noi provocări.

Așa s-a întâmplat că într-un timp foarte scurt a pus bazele Cen-
trului de Formare din cadrul Bibliotecii Naționale. Autoritatea de care 
se bucură în mediul biblioteconomic a fost argumentul suprem pro-
proiect și totul a crescut repede precum  crește Făt-Frumos în poveste.

Puțini dintre colegii noștri pot afi rma că au contribuit la crearea 
unei structuri responsabile de formare continuă a bibliotecarilor. Noi 
cu Ludmila am contribuit la conceptualizare și am asigurat realizarea 
a două proiecte de acest fel – Școala de Biblioteconomie din Moldova 
(2001-2006), având ca fondatori Asociația Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova, Catedra de specialitate din cadrul USM și Biblioteca 
Națională și al doilea proiect este Centrul de Formare Continuă în Bi-
blioteconomie și Știința Informației din cadrul BNRM.

Bagajul de cunoștințe și competențe acumulate prin ani de muncă îl 
dăruiește cu generozitate breslei bibliotecare prin lucrări, articole, trai-
ning-uri, comunicări și orice alt format de  comunicare și distribuire 
offl  ine și online.

Comunitatea bibliotecară și decidenții i-au recunoscut mereu me-
ritele, propulsând-o în cele mai prestigioase structuri diriguitoare ale 
profesiei. La diferite etape ale carierei, Ludmila a fost (și încă este) 
membră a Consiliului Biblioteconomic Național, Biroul ABRM, Co-
misia Republicană de Atestare, formator național etc.

Când revenise la BNRM de această dată de la ULIM, viceminis-
trul culturii de atunci, președintele CBN, domnul Igor Șarov avea să 
menționeze la o ședință  a CBN, ”că Ludmila este o mare achiziție pen-
tru Biblioteca Națională”. Și pentru Sistemul Național de Biblioteci și 
toată comunitatea bibliotecară”, voi adăuga eu.

Ludmila nu este și n-a fost niciodată un om comod. Ea spune tot 
ce crede și ce gândește deschis,  în față,  fără prea mari menajamente. 
Dar felul de a spune și de a aborda o problemă nu lasă loc de supărări. 
Dintr-o discuție în contradictoriu te trezești doar cu dorința de a fi  mai 
bun, de a șlefui lucrurile până la strălucirea de care ești în stare. Sunt 
calitățile care impun respect, admirație și recunoștință.

Ludmila a avut marea înțelepciune să-și făurească o familie fru-
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moasă, familie – cetate, spre care se grăbește seara după orele de servi-
ciu și de unde vine cu aceeași grăbire  dimineața spre bibliotecă. Exact 
noțiunea omului fericit!

Dacă prietenie înseamnă sentiment de simpatie, de stimă, de res-
pect, de atașament reciproc care leagă două persoane înseamnă că am 
fost mai mult decât colege.

Sunt onorată de această prietenie, de faptul că facem parte din 
aceeași echipă, avem aceleași scopuri, convingeri și iubim cu aceiași 
intensitate profesia pe care o cinstim și ne-o dorim mai bună.

Cu multă bucurie și lumină adresez Ludmilei eterna urare Per As-
pera ad Astra.
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BIBLIOTECARUL PROFESIONIST DE VOCAȚIE -  
LUDMILA CORGHENCI

Elena PINTILEI, 
director general,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Veronica BORȘ,
director adjunct,

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Consemnarea unui jubileu, este un eveniment de importanță pen-
tru Doamna Ludmila Corghenci, dar și pentru întreaga comunitate 
profesională din domeniul biblioteconomiei și este un prilej de a aduce 
un omagiu nu numai pentru viața rodnică, dar și pentru profesionistul 
de vocație. Ea reprezintă și  slujește cu devotament de ani de zile dome-
niul biblioteconomiei din Republica Moldova.

În primul rând, Dna Ludmila Corghenci – este Omul, Bibliotecarul, 
Formatorul, Cercetătorul, Mentorul  – sunt doar câteva ipostaze dar și 
roadele în care o cunoaștem. Un Om care înserează calitățile bibliote-
carului adevărat: caracter omenos, sârguincios, cu dragoste de ordine, 
muncitor, tacticos, iubitor de carte, intelectual și mai nou formator. 

Cu Respect și Mândrie poartă numele de Bibliotecar, inte-
racționând pe parcursul carierei sale cu un șir de activități profesionale 
în mai multe instituții din țară. A format generații de tineri bibliotecari 
activând în calitate de profesor la Facultatea de Biblioteconomie, Uni-
versitatea de Stat din Moldovei (1981-1987). 

Pe parcursul anilor, deținând funcția de director adjunct la Bibli-
oteca Națională a Republicii Moldova, într-o perioadă deloc ușoară, 
s-a remarcat cu cunoștințele și calitățile sale profesioniste, străduința 
și competențele pentru multiplele schimbări care se făceau în domeniu 
biblioteconomic în anii ’90. 

În cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM, 
unde timp de 20 ani a activat dna Ludmila Corghenci, s-a manifestat 
ca un profesionist și bun manager, mereu în avangardă, cu o gândi-
re creativă, cu un ansamblu de calități puternice profesionale și abi-
lităţi de motivare. Pe parcursul a mai multor ani, a reușit să dezvolte 
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și să contribuie la crearea unei instituții info-documentare model, să 
poziționeze rolul bibliotecarului în societate, să puncteze formarea 
continuă ca un proces indispensabil. 

Formarea profesională continuă a fost mereu un subiect important 
în activitatea sa. Drept urmare, Domnia Sa a devenit unul dintre for-
matorii importanţi din republică, cu impunătoare publicaţii de speci-
alitate, dar și cu implicații și realizări importante atât la nivel național 
cât și la nivel internațional. O contribuție majoră a Domniei Sale la 
Proiectul „Școala de Biblioteconomie din Moldova”, care a „revoluţi-
onat” comunitatea bibliotecară și a contribuit la promovarea de noi 
cunoștinţe și deprinderi profesionale. 

Nu putem trece cu vederea aportul doamnei Ludmila Corghenci 
la constituirea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și im-
plicarea la promovarea profesiei de bibliotecar, amplifi carea statutului 
social și prestigiului profesiei de bibliotecar. 

În anul 2016, revine la Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
în calitate de „formator – academic” în formarea profesională continuă 
a bibliotecarilor din Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dar și 
din Sistemul Național de Biblioteci.  Un subiect de permanentă analiză 
și investigaţie, formarea profesională continuă, este unul dintre dome-
niile de interes știinţifi c și practic al Doamnei Ludmila Corghenci. 

Este persoana care ține pulsul și în calitate de redactor-șef al revis-
tei “Magazin bibliologic”, aspirând mereu spre schimbare și încurajând 
cooperarea, conlucrarea, relaționarea și socializarea bibliotecarilor din 
Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova. 

Personalitatea Doamnei Ludmila Corghenci este o autoritate profe-
sională în cadrul domeniului biblioteconomic național și internațional. 
Acționează și îmbină organic activitatea profesională cu cea academi-
că, reliefând importanța cercetării științifi ce în biblioteci. Lider profe-
sionist care mobilizează pe cei din jurul ei, comunicând și mereu mo-
tivându-i spre creștere profesională. 

Ludmila Corghenci – VIVAT ! CRESCAT ! FLOREAT !
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O SURSĂ NEASEMUITĂ DE INSPIRAȚIE ȘI MOTIVAȚIE

Lilia POVESTCA,
specialist principal,

Centrul de Formare Profesională Continuă 
în Biblioteconomie și Științe ale Informării,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Un lider adevărat nu numai că arată calea, ci și merge alături cu 
echipa sa. O persoană excelentă, profesionistă, plină de energie sunteți 
pentru mine, doamna Corghenci. Împreună formăm un tot întreg, 
contribuind la dezvoltarea profesională continuă a personalului de 
specialitate din biblioteci. Chiar de la începutul activității mele alături 
de Dvs. m-ați susținut și încurajat mereu, lăsând deoparte diferența 
de experiență și prejudiciile. E difi cil să alegi cuvintele potrivite și să 
descrii cât de utile sunt îndrumările și sfaturile, fi e personale ori pro-
fesionale, care mă fac să devin cea mai bună versiune a mea. Sunteți o 
sursă neasemuită de inspirație și motivație. Zi de zi, cot la cot, învăț să 
fi u un bibliotecar model și să-mi dezvolt individualitatea profesională. 
Încurajându-mă să particip la diverse întruniri profesionale, să scriu 
articole, să elaborez documente, să organizez activități, etc., m-ați aju-
tat să trec peste bariere, să fi u mai îndrăzneață și gata de a accepta o 
provocare… 

Chiar dacă avem caractere și principii diferite, totuși acestea nu au 
fost un impediment în calea înțelegerii noastre pe plan profesional. 
Am reușit mereu să ajungem la un comun acord, facând „minuni” în 
domeniul profesional. După cum cunoaștem legea fi zicii ,,polii opuși 
se atrag”, așa este și experiența noastră, de zi cu zi, activând și creând 
împreună. Sunt ferm convinsă că mereu vom avea de învățat una de la 
cealaltă, perfecționându-ne reciproc.

Vă sunt recunoscătoare și Vă mulțumesc că-mi dezvoltați talentul, 
abilitățile într-o poveste de succes, permițând creșterea continuă.

LA MULȚI ANI, DOAMNA CORGHENCI!”
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LUDMILA  CORGHENCI – 
LIDER, EXPERT ȘI CORECTITUDINE PROFESIONALĂ

Ecaterina DMITRIC,
șef secție,

Dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

În mediul profesional al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
(BNRM), deseori se face referire la personalitatea doamnei Ludmila 
Corghenci ca plusvaloare a BNRM sau reîntoarcerea Dânsei la casa 
BNRM. Reîntoarcerea s-a produs în vizorul Direcției Cercetare și Dez-
voltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării (CDBȘI) din cadrul 
BNRM, unde avem onoare să fi m colegi de echipă. 

Numele doamnei Ludmila Corghenci este arhicunoscut în mediul 
profesional național, dar să lucrezi cot la cot cu Dumneaei – asta pro-
duce un efect de creștere accelerat la nivel personal, dar mai ales pro-
fesional. Acelerarea este necesară când îți dorești creștere și evoluție. 
Acest mediu al creșterii este întregit în direcție odată cu revenirea dnei 
Ludmila. De fapt, acest scop dna Ludmila îl urmărește atât la BNRM, 
cât și în tot Sistemul Național de Biblioteci (SNB), vorba fi ind despre 
personalul de specialitate din biblioteci. Creșterea accelerată este ne-
cesară în timpurile actuale când tehnologiile evoluează zilnic și toa-
te activitățile se măsoară în impact și efi ciență. Ofertele educaționale 
ale Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării (CFPC), gestionat de dna Ludmila,  oferă 
oportunități de dezvoltare pentru personalul de specialitate din biblio-
teci care include subiecte actuale necesare dezvoltării domeniului.

Prima conexiune profesională cu dna Ludmila, a fost pe par-
cursul funcționării Școlii de Biblioteconomie din Moldova, proiect 
internațional, sprijinit de Fundația Soros Moldova și coordonat de 
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și BNRM. Director 
de proiect fi ind doamna Ludmila, timp de cinci ani cât a funcționat 
școala am avut ocazia să particip la implementarea acestui proiect. 
Aceste experiențe din cadrul școlii au avut un oarecare impact asupra 
mea  ca tânăr specialist, deoarece formatorii școlii era reprezentat de 
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nume notorii din domeniu de la noi din toate tipurile de biblioteci. 
Subiectele profesionale de interes ale dnei Ludmila sunt variate, dar 

nu cred că există vreun subiect în domeniu care să fi e punctul slab al 
dnei Ludmila. Experiența acumulată îi oferă posibilitatea de a avea ca-
pacitatea de a expertiza orice segment din domeniul Biblioteconomie 
și Științe ale Informării. Devotamentul perseverent față de profesie  i-a 
oferit posibilitatea să se afi rme într-un mod unical prin care numele ei 
a devenit o autoritate în mediul profesional. Aceasta depinde de mulți 
factori printre care ar fi  capacitatea Dumneaei de a folosi util calitățile 
cu care este înzestrată,  capabilitatea de a adapta diferite idei noi în 
activitatea bibliotecară, dar și în varietatea de articole de specialitate 
elaborate. 

Având-o pe dna Corghenci, colegă de serviciu, este un mare avan-
taj, deoarece acest mediu profesional oferă oportunități de a  cunoaște 
mai profund un model de profesionalism care ne infl uențează într-
un mod pozitiv. Tot ce construiește dna Ludmila în direcția CDBȘI a 
BNRM este fundamentat pe experiențe profesionale care, evident, au 
continuitate în viitor. Bazele CFPC este o dovadă, dar și modul ei de 
gestionare a centrului este bazat pe o disciplină și organizare de invidi-
at. Toate aceste calități le putem atribui și la conexiunea ei cu persona-
lul de specialitate din bibliotecile din SNB prin care BNRM reprezintă 
centru metodologic național.

La ceas aniversar, Vă doresc mulți ani înainte alături de familie, ală-
turi de colegi, alături de întreaga breaslă bibliotecară. Sunteți o sur-
să de inspirație profesională care aduce plusvaloare întregului Sistem 
Național de Biblioteci din Republica Moldova. La mulți ani!



127

Monografi e biobibliografi că

ÎNCHINARE ÎN FAȚA UNUI COLEG

Svetlana BARBEI, 
 șef al secției  Dezvoltare instituțională, BNRM

Vorbind despre oamenii minunați ale căror destine sunt, într-un 
fel, conectate cu Biblioteca Națională, din start există dorința de a o 
pune  pe dna Ludmila Corghenci pe un piedestal special. Cea mai mare 
parte a comunității biblioteconomice o cunoaște și o apreciază ca  un 
excelent manager-practic, ca unul dintre liderii profesiei de bibliotecar, 
ca profesor cu abilități pedagogice excelente.

Biblioteca Națională a avut noroc de două ori: în perioada 1987-
1995, când dna Ludmila Corghenci, lucrând ca director adjunct al 
acestei instituții, a participat activ la elaborarea și implementarea Con-
ceptului Sistemului Național al Bibliotecilor din Republica Moldova, 
precum și la dezvoltarea și implementarea noii structuri organizatorice 
a Bibliotecii Naționale; a doua oară echipa a avut norocul să o vadă din 
nou în rândurile lor în 2016 (până în ziua de azi), când  dna Ludmila  
s-a întors la casa ei, a creat și a condus Centrul de Formare Profesională 
Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (СFPC). Lucrând 
la CFPC, dna Ludmila dedică multă atenție pregătirii și educației per-
sonalului. Angajații simt întotdeauna susținerea acestui mentor strict, 
solicitant, principial, uneori persistent și, în acelaș timp, amabil și bi-
nevoitor. Am admirat, și continuu să admir, mintea ei rațională, spiri-
tul organizatoric, intransigența la fals și la lipsa de profesionalism. Și 
aceste califi cări nu se referă doar la procesul de muncă.

În echipa bibliotecii  dna Ludmila  este ca un „căpitan serios și 
cu experiență”. El vede totul, știe totul, instruiește, verifi că. Colegii îl 
înțeleg pe „căpitan” dintr-o privire. Cum a reușit să realizeze asta? Pro-
babil, ajută experiența de muncă, străduința de a fi  corect, să nu-ți fi e 
frică să îți susții punctul de vedere la toate nivelurile.

Dna Ludmila conduce galaxia celor mai activi și creativi angajați ai 
Bibliotecii Naționale, amplifi când constant potențialul științifi c și crea-
tiv al acestei instituții prestigioase din țară. Ea lucrează cu o energie de 
neoprit, pe care tinerii o pot invidia. Participă activ la viața științifi că a 
bibliotecii, ajută la publicarea revistei profesionale „Magazin bibliolo-
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gic”, prezintă comunicări la conferințe, seminare, training-uri, scrie ar-
ticole științifi ce și se ocupă de lucrări publice. Știe să transforme viața 
de zi cu zi într-o sărbătoare, să umple întreaga echipă cu energia ei.

Dna Ludmila este un specialist competent și responsabil care deține 
cunoștințe  enciclopedice, un Profesionist cu majusculă, un om de 
știință, un profesor. Există multe alte cuvinte bune de spus despre cole-
ga mea, pe care o cunosc de atâția ani, dar care nu încetează niciodată 
să mă surprindă și pe care mereu o  admir.

Și dacă din tot ce s-a spus, ar trebui să aleg trei calități care  o caracte-
rizează  pe dna Ludmila, atunci aș reliefa:  agerimea minții, competența 
profesională și decența umană. Toate celelalte sunt secundare.

Multă-multă sănătate, ani frumoși  și plini de roadă, dragă dna 
Ludmila Corghenci!
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LUDMILA CORGHENCI, LIDERUL CARE INSPIRĂ

Eugenia BEJAN, 
director general,

Lilia TCACI, 
director adjunct,

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

Oricine își propune să se realizeze într-un domeniu de activitate, 
trebuie să aibă permanent în vizor cunoscuta afi rmație al lui John L. 
Avebury: „O viață este demnă sau ratată nu în funcție de cariera adop-
tată, ci de spiritul cu care această carieră este realizată”. Succesul în 
orice domeniu de activitate este determinat de mai mulți factori, dar în 
primul rând de pasiunea, încrederea, dedicarea cu care îți faci munca, 
de atitudinea pe care ți-o asumi în raport cu activitatea pe care o pro-
fesezi, pentru că anume „atitudinea hotărăște cât de departe vei ajunge 
în călătoria ta către succes” (John Maxwell).

Dacă e să facem un clasament al celor mai pasionați, dedicați și, im-
plicit, al celor mai de succes bibliotecari din Moldova, doamna Ludmi-
la Corghenci se situează în vârful topului, alături de alte câteva nume 
notorii ale domeniului biblioteconomic. Să-și facă munca cu multă pa-
siune, să-i placă cu adevărat ceea ce face, să fi e profesionistul desăvârșit 
care să confere valoare profesiei și instituției în care muncește – este 
crezul pe care credem că  și l-a asumat chiar la începutul carierei și pe 
care îl urmează cu multă consecvență și demnitate pe parcursul a peste 
40 de ani de activitate.

Pentru noi, numele Ludmilei Corghenci se asociază în primul rând 
cu profesionistul prin excelență. De regulă, profesionistul este defi nit 
ca persoană care obține performanțe înalte în domeniul său de activi-
tate. Profesionistul este persoana care știe întotdeauna încotro merge 
(are viziune), de ce (își cunoaște misiunea) și cum  poate ajunge acolo 
(construiește strategii și acționează pentru realizarea lor). Profesio-
nistul se preocupă permanent de dezvoltarea potențialului său profe-
sional, care înglobează cele trei elemente defi nitorii ale competenței 
profesionale: a ști (presupune o bună cunoaștere a domeniului de ac-
tivitate), a ști să faci (abilitatea de a transpune cunoștințele în acțiune 
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practică), a ști să fi i (se referă la atitudini, roluri, valori). Profesionis-
tul are întotdeauna idei, soluții pe care știe să le aplice efi cient în di-
ferite contexte și, mai ales, în situații-problemă, acționând cu multă 
competență, corectitudine și responsabilitate. Profesionistul este un 
expert și o autoritate recunoscută în domeniul său de activitate. 

Toate aceste calități se regăsesc cu prisosință în modul de a fi , a 
gândi și a acționa, care o caracterizează pe profesionista Ludmila 
Corghenci. Dovadă sunt realizările științifi ce și practice pe care le-a 
obținut, reușind să pună o amprentă distinctă în cele mai importante 
domenii ale biblioteconomiei naționale: realizarea reformei biblioteca-
re, constituirea și asigurarea funcționalității Sistemului Național de Bi-
blioteci, elaborarea cadrului legislativ și de reglementare în domeniu, 
constituirea și dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă 
a bibliotecarilor, managementul instituției infodocumentare, manage-
mentul resurselor umane, cercetarea științifi că, planifi carea strategică, 
conceptualizarea activității informațional-bibliotecare atât la nivel de 
sistem, cât și la nivel de instituție, cultura managerială, cultura pro-
fesională, deontologia profesională, cultura informației și învățării pe 
parcursul întregii vieți etc. Rezultatele muncii sale si-au găsit expresia 
în monografi i și cercetări bibliografi ce, articole în publicații de specia-
litate, comunicări în cadrul întrunirilor profesionale, inițiative profesi-
onale, proiecte, politici, strategii, concepte, programe etc. Cantitatea și 
mai ales calitatea impresionează.

Ludmila Corghenci este un lider recunoscut în comunitatea noas-
tră profesională. Care sunt principalele calități ale liderului Ludmila 
Corghenci? 

În primul rând, „un lider cu adevărat bun îi face pe oamenii din 
echipă să se simtă implicați, așa încât fi ecare să înțeleagă că prin munca 
sa contribuie la succesul companiei” (Warren G. Bennis). Cei care au 
avut/au norocul să fi e în aceeași echipă cu dumneaei, fi e în calitate de 
colegi de muncă, fi e ca membri în cadrul unor organisme profesionale, 
grupuri de lucru sau în proiecte comune, ne-am convins că Ludmila 
Corghenci întotdeauna încurajează colaborarea și comunicarea pro-
fesională, creativitatea și participarea activă, feedback-ul constructiv, 
creează atmosfera și cadrul necesar pentru o activitate efi cientă, solici-
tă implicarea fi ecăruia și insistă pentru realizarea obiectivelor propuse, 
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apreciază, oferă îndrumare și sprijin atunci când e nevoie.
În al doilea rând, Ludmila Corghenci este liderul care inspiră, este 

persoana de la care ai ce învăța, care te stimulează și te determină să 
înveți mai mult, să faci mai mult și să devii mai bun. 

Și nu în ultimul rând, Ludmila Corghenci este liderul care oferă 
credibilitate, care își asumă responsabilitatea de a identifi ca și semnala 
problemele stringente cu care se confruntă domeniul, dar și a veni cu 
soluții și a acționa pentru rezolvarea lor, fi e prin activitatea în cadrul 
Consiliului Biblioteconomic Național, fi e prin inițiativele și acțiunile 
pe care le întreprinde în calitate de membru al Consiliului Asociației 
Bibliotecarilor din Republica Moldova. 

Întreaga sa activitate, în toate manifestările sale, i-au adus respectul,  
recunoașterea și aprecierea binemeritată în mediul profesional și co-
munitar. Acum, când a ajuns la o semnifi cativă răspântie de ani, cole-
ga noastră, poate subscrie cu toată încrederea cuvintelor lui Abraham 
Lincoln: „Nu contează câți ani ai adunat în viață, ci câtă viață ai acu-
mulat în ani”. Iar urarea noastră cea mai sinceră, pe care i-o adresăm 
cu acest prilej, este cea de mulți Ani, plini de viață și cu drag de viață!

Autorii consemnează din partea echipei Bibliotecii Naționale pen-
tru Copii „Ion Creangă”.
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A CONFERI SENS VIEȚII PROFESIONALE…

Renata COZONAC,
 director general, 

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Există oameni pasionați și dedicați profesiei, oameni care schim-
bă cursul unui domeniu, contribuind substanțial la dezvoltarea lui. 
Aceasta o putem atribui Ludmilei Corghenci.

Afi rmația poate fi  argumentată prin patru aspecte: scop, principii, 
oameni, autonomie profesională.

Scopul profesional al Ludmilei Corghenci a constat în a confi rma 
indispensabilitatea și utilitatea existenței/funcționării instituției, a 
demonstra meritele acesteia în fața comunității. Cred că acest lucru 
ține de specifi cul activității unei biblioteci, indiferent de apartenența 
funcțională a acesteia. Biblioteca, bibliotecarul, în viziunea Ludmilei 
Corghenci, sunt stâlpii comunităților (fi e universitară, fi e un teritoriu 
concret). 

Vorba fi ind despre principii – acestea pot fi  aplicate de către Lud-
mila Corghenci la nivel personal, interpersonal, instituțional/național. 
Am conștientizat pe parcursul anilor de colaborare (la nivel de instituții 
pe care le reprezentam, dar și în contextul organizațiilor profesionale 
non-guvernamentale), că Ludmila Corghenci este demnă de încredere 
ca persoană. Nu-ul ori da-ul dânsei refl ectă ferm poziția și poți fi  sigur 
că se va ține de promisiune. Calitatea demnă de încredere se bazează 
pe caracterul Ludmilei Corghenci (ferm, spuse direct – fără ocolișuri, 
cu impact asupra celor cu care relaționează), dar și pe competență, adi-
că pe ceea ce poate face și cunoaște. Și cred că mai ales competența 
dânsei trebuie să prevaleze în cazuri de interrelaționare. Competența 
profesională a Ludmilei Corghenci este în proporție directă cu capa-
citatea de a învăța permanent, de a se dezvolta profesional, dar și de 
a convinge colegii că trebuie să învețe pentru a deveni cei mai buni 
profesioniști. Fiind un bun vorbitor, dânsa se străduiește să ajute oa-
menii să devină buni în acest sens (vorbire corectă, vocabular profesi-
onal adecvat cerințelor actuale). Fiind un bun formator – cere aceleași 
competențe din partea celor care au îmbrățișat profesiunea de bibliote-
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car, indiferent de faptul că în calitate de formabili sunt profesioniștii ori 
utilizatorii bibliotecii. Este promotorul învățării permanente orientate 
– punând accentul pe asimilare, impact, transformarea cunoștințelor 
în cunoaștere, iar a cunoașterii – în deprinderi și abilități. Cel mai 
apreciat formabil, coleg în viziunea Ludmilei Corghenci este acela care 
comunică, prezintă informația, vorbește despre experiențele profesi-
onale, și îndeosebi – le diseminează colegilor. Da, apreciază oamenii 
“care tac și fac”, dar mai mult pe cei care comunică, consultă opinii, 
știu și pot să se bucure împreună. Conectarea autentică profesională – 
asta este unitatea de măsură a competenței/implicației personalului de 
specialitate din biblioteci.

Oamenii sunt valoarea și fundamentul activității unei biblioteci – 
acesta este crezul Ludmilei Corghenci. Nu respectă persoanele care 
folosesc biblioteca drept trambulină pentru a rezolva probleme de ca-
rieră în alt domeniu. Recompensa dânsei este ca formabilii/bibliote-
carii să lege relații cu învățarea permanentă (formală, non-formală și 
informală) și să crească…

Ludmila Corghenci este activă intelectual, observă și învață perma-
nent. Are un simț sănătos al umorului. 

Și nu în ultimul rând este important că Ludmila Corghenci își per-
cepe propria valoare, acest fapt manifestându-se prin curaj (profesio-
nal și personal), integritate, lipsa aluziei la persoane importante, titluri, 
realizări din trecut. 

Are și un respect sănătos față de ea însăși, neacceptând lipsa de 
onestitate și înțelegerea (nu respectă oamenii care nu se țin de cuvânt 
sau care confundă “da” cu “nu”), dezinteresul față de profesie (ocu-
pând un post în bibliotecă), manifestarea neapartenenței profesionale 
și instituționale. 

Ce am mai putea menționa? Ludmila Corghenci a obținut tot prin 
muncă și dăruire. Iar munca permanentă este și o experiență continuă.

O personalitate inteligentă, generoasă, o autoritate incontestabilă. 
Ludmila Corghenci este diferită în mod frumos!

Protagonista prezentului articol s-a impus în postură de lider în do-
meniul biblioteconomiei și științelor informării. Comunitatea profesi-
onală datorează foarte multe Ludmilei Corghenci, dat fi ind implicațiile 
dânsei în calitate de: autor de volume și articole în publicații de speci-
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alitate, materiale didactice și metodologice și altele; formator; inițiator, 
organizator și participant la diverse reuniuni profesionale. Apreciate în 
comunitate sunt contribuțiile Ludmilei Corghenci la elaborarea cadru-
lui legislativ și de reglementare, precum și la implementarea prevederi-
lor acestora în activitatea bibliotecilor publice.

Ludmila Corghenci slujește cu devotament, pasiune și abnegație 
profesia, promovându-i și înmulțindu-i valorile și tradițiile. Cu prilejul 
aniversării distinsului biblioteconomist îi dorim multă sănătate, ener-
gie creatoare, voință și putere, bucurii și împliniri alături de oamenii 
dragi. Și îi exprimăm sentimente de profundă gratitudine!
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LUDMILA CORGHENCI – PROFESIONIST DESĂVÂRȘIT

Viorica LUPU,
director adjunct, Biblioteca Republicană Științifi că Agricolă

Cred că e nevoie de curaj pentru a scrie despre un nume de referință 
al biblioteconomiei moldovenești, cum este dna  Ludmila Corghenci - 
profesionistă desăvârșită, cu spirit creativ și inovativ, promotoare  a 
inovării și schimbării. Deși se pot spune multe despre Ea, pentru că are 
o vastă și bogată experiență, un parcurs profesional de succes, confi r-
mat prin implicațiile, performanțele și contribuțiile sale aduse la dez-
voltarea domeniului, voi încerca să mă refer doar la câteva.

Am cunoscut-o în diferite ipostaze, deoarece își asumă permanent 
noi roluri în activitatea sa: bibliotecar, formator, manager, organizator, 
profesor, cercetător, moderator, asistent, consultant, facilitator, tutore, 
recenzent etc. și, cu toate că sunt multe, le exercită cu multă pasiune, 
profesionalism și responsabilitate.

Așa cum fac parte dintr-o bibliotecă științifi că universitară, cele 
mai multe tangențe le-am avut în perioada când a activat în cadrul De-
partamentului Informațional Biblioteconomic al Universității Libere 
Internaționale din Moldova (DIB ULIM), unde și-a dedicat o bună parte 
a vieții sale, a format o verigă informațională durabilă, un cadru de re-
glementare solid, un sistem tehnologic complex, bine gândit și coerent. 

Pentru a face față  schimbărilor din peisajul universitar educațional 
și de cercetare dădea dovadă de creativitate, fl exibilitate și inițiativă. De-
pune eforturi substanțiale pentru a dovedi importanța și utilitatea bibli-
otecii atât în comunitatea universitară, cât și în societate, prin identifi -
carea unor modalități de a adăuga valoare activităților, prin dezvoltarea 
unor servicii, programe, produse informaționale moderne, diversifi cate 
și interactive. Acceptă cu drag provocările  profesionale, aventurându-
se mereu în călătorii prin lumea cunoașterii pentru a explora, a des-
coperi, a evolua, a fi  în trend cu cele mai noi tendințe din domeniul 
învățământului, științei și tehnologiei în vederea de a face față cerințelor 
tot mai complexe și diversifi cate ale comunității universitare.

Preocupată intens de elaborarea și implementarea diferitor strate-
gii și programe, a situat biblioteca în centrul proceselor de educație și 
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cercetare, a creat un dialog nou și efi cient între bibliotecar-student și 
bibliotecar-profesor.

De asemenea, se impune atenției mele prin neastâmpărul profesio-
nal, atitudinea proactivă, productivitatea și puterea ei de muncă, ope-
rativitatea și rapiditatea cu care implementează în activitatea bibliote-
cii noi idei, concepte și abordări.

Dna L. Corghenci are o curiozitate intelectuală, o sete și o dragoste 
profundă pentru cunoaștere, este cea care tinde să cunoască cât mai 
multe lucruri noi. Întrucât expertiza necesară succesului se schimbă 
constant, dna Corghenci și-a asumat angajamentul de învățare pe tot 
parcursul vieții. Perfecționându-și permanent cunoștințele, nu se limi-
tează doar la a cunoaște, ci întotdeauna împărtășește informațiile acu-
mulate cu alții, le aplică sârguincios în exercitarea profesiei, le așterne 
în mod inteligent și cu pricepere în publicații, le valorifi că în cadrul di-
feritor activități de formare și dezvoltare profesională, conferințe, mese 
rotunde, grupuri de lucru etc. 

Merită a fi  menționată și capacitatea dumneaei de a aduna comuni-
tatea bibliotecară sub umbrela profesională cu îndemnul „Reinventează-
te”, adică să ne perfecționăm permanent, să fi m mai buni, să demon-
străm societății că suntem necesari și facem față provocărilor. În acest 
context, se remarcă prin organizarea unui număr impunător de întruniri 
profesionale, fi e sub egida DIB ULIM, fi e sub egida Asociației Bibliote-
carilor din Republica Moldova. Participând la activitățile organizate de 
ea, atrăgeam atenția și admiram felul ei academic de a modera activi-
tatea, de a interacționa cu publicul, de a construi argumente pentru a 
convinge, de a genera idei și imbold profesional. Astfel, a lăsat amprenta 
sa profesională asupra multor generații de bibliotecari, inclusiv și asupra 
mea – mi-a dat un impuls, dar, totodată, și a cerut insistent să editez lu-
crarea „Organizarea și funcționarea bibliotecii ca sistem tehnologic”, re-
zultat al tezei de master, pe care cu atâta responsabilitate și minuțiozitate 
a recenzat-o, venind cu recomandări utile și constructive.

Vă mulțumesc pentru acel imbold și impuls și Vă doresc ca și în 
continuare să rămâneți un catalizator al dezvoltării biblioteconomiei și 
științei informării, un formator dedicat și un exemplu valoros de urmat.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!



137

Monografi e biobibliografi că

LUDMILA CORGHENCI – OMUL CARE ADUCE 
SCHIMBAREA!

Ludmila COADĂ,
doctor, conferențiar universitar,

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Biblioteca a fost întotdeauna locul de refugiu al celor dornici de 
cunoaștere și centrul universului cunoștinţelor. Într-o epocă a infor-
maţiei biblioteca își consolidează importanţa și misiunea de cultivare 
și educare a societăţii prin intermediul cărţilor. În bibliotecă are loc 
întâlnirea Omului cu Cartea și tot în / sau prin bibliotecă redescoperim 
de fi ecare dată plăcerea și efi cienţa lecturării. 

Biblioteca este de neconceput, însă, fără de Bibliotecar – cel care 
mijlocește legătura oamenilor cu cărțile și, care trăind printre cărţi, dă 
acestora viaţă. În era digitalizării și a bibliotecilor electronice în care 
am intrat, bibliotecarul și biblioteca vor continua să joace un rol im-
portant în procesul de informare, și astfel educare, a societății. Atât bi-
bliotecarul, cât și biblioteca trec astăzi printr-un proces de schimbare, 
dar calitățile oamenilor bibliotecii – cele precum devotamentul, impli-
carea, perseverența, profesionalismul – își păstrează actualitatea și vor 
rămâne apreciate și în epoca digitală. Una dintre personalitățile care și-
au legat desinul de bibliotecă, care promovează consecvent Cultul Căr-
ţii și ghidează ani în șir cititorii în drumul spre cunoaștere este doamna 
Ludmila Corghenci – un bibliotecar dedicat și consecvent,  pentru care 
viaţa și munca se contopesc și care nu concepe Viaţa fără Bibliotecă. 

Născută în miez de toamnă, când oamenii culeg roadele, doamna 
Ludmila Corghenci culege, în fi ecare an, bucuriile și succesele, reali-
zările și împlinirile. S-au adunat multe și frumoase, atât de ordin per-
sonal, cât și profesional. Și nu datorită anilor, ci a vieții trăite cu sens. 
Femeie, mamă, bibliotecar și manager – toate aceste ipostaze au fost 
cumulate echilibrat de doamna Ludmila Corghenci și în fi ecare din ele 
s-a afi rmat cu dăruire și înțelepciune. 

Doamna Ludmila Corghenci este o personalitate arhicunoscu-
tă în domeniul biblioteconomiei naționale. Activează la Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, fi ind la cârma Centrului de Formare 
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Continuă în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării, de 
unde pledează și își aduce contribuția la consolidarea rolului bibliotecii 
în societate, la promovarea, reformarea și modernizarea bibliotecii și 
a serviciilor acordate în concordanță cu necesitățile societății și trans-
formările care se produc în țară și în lume și la formarea continuă a 
bibliotecarilor prin dezvoltarea noilor competențe și abilități necesare 
și corespunzătoare erei de dominație a bibliotecilor virtuale. 

O bună parte a vieții sale profesionale, Doamna Ludmila Corghenci 
a „trăit-o”, totuși, în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Mol-
dova (ULIM), unde timp de două decenii s-a manifestat în egală măsu-
ră ca bibliotecar dedicat și manager de succes. A venit la ULIM în anul 
1995, chiar la începuturile activității instituției (ULIM-ul fi ind creat 
în anul1992) și a pus bazele Departamentului Informaţional Bibliote-
conomic (DIB), sub îndrumarea regretatului rector Andrei Galben și 
împreună cu întreaga echipă de bibliotecari. În anii care au urmat, a 
condus cu dibăcie această importantă structură universitară deținând 
funcția de director adjunct și, în tandem cu doamna director Zinaida 
Sochircă, și-a adus aportul la consolidarea și extinderea DIB-ului, atât 
din perspectiva calității și numărului cadrelor angajate, a colecției de 
carte, cât și a politicilor lansate și aplicate. 

Grație eforturilor depuse de colectivul DIB-ului, biblioteca ș-a 
afi rmat și și-a confi rmat rolul de actor important și indispensabil al 
procesului educaţional și factor decisiv în pregătirea noilor generații 
de specialiști. Iar DIB-ul a devenit centrul vieții universitare, în care 
Cartea, Biblioteca și Bibliotecarul se afl ă la loc de cinste. Facilitarea 
accesului la informație și diversifi carea, în acest scop, a serviciilor ofe-
rite comunității universitare, organizarea în bibliotecă a mai multor 
evenimente cu tematici de interes pentru studenți și profesori, grija 
pentru utilizatorii bibliotecii, lansarea unui șir de campanii (de ca-
racter promoțional și cultural), politici și strategii biblioteconomice – 
sunt unele dintre, dar nicidecum toate, direcțiile pe care le-a propulsat 
doamna Ludmila Corghenci la ULIM.  

Pe parcursul activității sale la universitate, doamna Ludmila Cor-
ghenci a acordat o atenție considerabilă potențialului uman al DIB-
ului, insistând asupra necesității formării continue a bibliotecarilor, 
„ieșirii” bibliotecarilor din Bibliotecă și integrării acestora în comuni-



139

Monografi e biobibliografi că

tatea educațională și științifi că universitară, națională și internațională, 
prin participarea în proiecte europene, conlucrarea cu mediul acade-
mic și științifi c și, mai ales, angajarea bibliotecarilor în procesul de cer-
cetare, inițierea unor direcții de cercetare și organizarea forumurilor/
conferințelor științifi ce  în vederea diseminării rezultatelor cercetărilor 
bibliotecarilor, a schimbului de informații și bune practici, și transfe-
rului de cunoștințe. Din perspectiva dobândirii de către bibliotecă a 
calității de instituție de investigare și cercetare și a implicării tot mai 
activă a bibliotecarilor în procesul de cercetare, s-a născut ideea orga-
nizării, la ULIM, a Salonului „Sciencia” – o altă inovație a  doamnei 
Ludmila Corghenci, în cadrul căruia cercetătorii își prezintă, anual, 
rezultatele activităților științifi ce, materializate în monografi i, articole 
și alte genuri de publicații.  

Activând în calitate de cadru didactic și decan al Facultății ”Istorie și 
Relații Internaționale” la ULIM, am conlucrat în permanență cu doam-
na Ludmila Corghenci. Având o simpatie pentru această facultate – 
oamenii și domeniile de cercetare și specializare ale acestora – doamna 
Ludmila Corghenci a ales să ne fi e alături în completarea fondurilor 
de carte necesară procesului educațional și științifi c, organizarea unor 
evenimente în parteneriat cu biblioteca (mese rotunde, lecții publice) 
și conlucrarea multidimensională în domenii de interes comun. Fiind 
preocupată de cercetare prolifi că în demersurile sale științifi ce, doam-
na Ludmila Corghenci a fost autoarea mai multor lucrări, vizând bibli-
oteca (managementul, resursele umane, serviciile, reforma și moder-
nizarea), biblioteconomia, DIB-ul, ULIM-ul, facultățile, unele dintre 
ele reprezentând analize bibliometrice ale publicațiilor cadrelor didac-
tice ale facultății, biobibliografi i – toate excelând prin calitate, claritate 
și conținut valoros.  

Sursă inepuizabilă de idei; cooperantă și deschisă schimbărilor; 
promotoare a reformelor și modernizării în concordanță cu rigorile 
timpului; perseverentă și competentă în domeniul pe care îl profesea-
ză; dedicată profesiei și cauzei pentru care pledează; calmă și echilibra-
tă; chibzuită la vorbă și efi cientă în acțiuni; predispusă să acorde sprijin 
și ajutor; și dispunând de un enorm potențial intelectual  – aceasta este 
Doamna Ludmila Corghenci, pe care o cunosc și o apreciază toți cole-
gii, cadrele didactice și întreaga comunitate ULIM-istă.
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În aceste zile de Brumărel, la o frumoasă aniversare, îi urez, Distin-
sei Doamne Ludmila Corghenci, La mulți ani! Succese și noi realizări, 
cât mai mulţi cititori în bibliotecă, puterea de a ghida și în continuare 
tinerii și întreaga societate în lumea cunoașterii și informației, sănătate 
și o viaţă lungă precum cea a cărţilor! Iar fl orile toamnei să îi bucure 
inima cu frumusețea, culorile și mireasma lor decenii înainte! 



ANII PRIN OBIECTIVUL FOTO…ANII PRIN OBIECTIVUL FOTO…
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Cei dragi alături permanent…

Cei mai interesați și fi deli cititori : Andrew și Nicholas …
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La Conacul Manuc Bei, Hâncești

La Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, Târgu  Mureș, aprilie 2012
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La Atena, Grecia, 2016

Briefi ng „Realizările Sistemului Național de Biblioteci în anul 2017”, 
aprilie 2018
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Briefi ng „Realizările Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și ale 
Sistemului Național de Biblioteci în anul 2018”, 

aprilie 2019

La Biblioteca Publică Raională „Antonie Plămădeală”, Hâncești,
 19 septembrie 2019
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Gala Formatorilor BNRM, ediția a I-a, 2019

Zilele Științei la BNRM, ediția a II-a, noiembrie 2019
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Gala Formatorilor BNRM, ediția a 2-a, 2020 
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Training profesional, 19 noiembrie 2020

Echipa Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, octombrie 2020
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Viața profesională continuă..., octombrie 2020

Echipa Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, octombrie 2020
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În cadrul orelor de formare continuă
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Blocul doi al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, unde activează 
dna Ludmila Corghenci
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organizare și funcţionare a bibliotecii publice  197

Cadru documentar legal, strategic și de reglementare – fundamen-
tul activității de bibliotecă sau În loc de Prefață  156

Cadrul legal și strategic: prezențe privind formarea profesională 
continuă a bibliotecarilor  172

Caracteristicile/benefi ciile noului serviciu Science Slame  231
Care sunt caracteristicile unui leader de succes?  173
Ce este Accesul Deschis? Biblioteca – actor cheie în promovarea 

Accesului Deschis  217
Ce este neticheta? Cum comunicăm pe Internet?  232
Ce este Știința Deschisă? Componente. Părți interesate. Carta Eu-

ropeană a Cercetătorului. Politica Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova privind Accesul Deschis  218

Ce știm despre cultura organizațională, corporativă?  198
Ce trebuie să știi pentru prima vizită la Departamentul Informațio-

nal Biblioteconomic  263
Centrul Biblioteconomic Naţional: conţinut de calitate și schimbări 

de perspectivă : Monografi e aniversară a 70 de ani de la fondarea Di-
recţiei Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știinţe ale Infor-
mării  108

Centrul Biblioteconomic Teritorial – furnizor de programe de for-
mare profesională continuă pentru personalul bibliotecilor  41

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale In-
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formării sau Pentru a dubla efi ciența și competitivitatea – dublează, 
susține ritmul de învățare  11

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării: carieră plus  37

Cercetare în Biblioteconomie și Științe ale Informării  68
Cercetare și dezvoltare tehnologică în cadrul sistemului naţional de 

biblioteci : Repertoriu de publicaţii și activităţi știinţifi ce 2016-2017  243
Cercetarea biblioteconomică la ULIM: componentă integrantă a 

cercetării universitare  5
Cercetarea în biblioteconomie și știinţe ale informării: context al 

prevederilor legale și strategice   38
Cercetarea știinţifi că la Departamentul Informațional Biblioteco-

nomic în contextul Anului Creativităţii și al Inovării – 2009   3
Competențe de a accesa sursele de lectură/informare: context al 

educației pentru lectură  82
Componenta documentară a bibliotecii – condiție indispensabilă a 

unui management de succes  12
Componentele culturii lecturii: sarcini și strategii ale bibliotecilor  199
Componentele Portofoliului Serviciului Nou de Bibliotecă  219
Comunicat fi nal pe marginea consemnării Zilelor Științei  278, 280
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor conferințelor zonale : 11-

13, 18 iunie 2019  281
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor conferințelor zonale, 3-11 

iunie 2020  283
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului „Anul Bi-

bliologic 2016”  277
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului „Anul Bi-

bliologic 2017”  279
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Simpozionului „Anul Bi-

bliologic 2018”  282
Comunicat fi nal pe marginea lucrărilor Symposia Investigatio Bi-

bliotheca, ediţia a 7-a  269
Comunicat fi nal pe marginea organizării Salonului „Scientia”, edi-

ţia 2012-2016   255, 260, 264, 270, 274
Comunicat fi nal privind Campania în Sprijinul Absolventului 

Unversității Libere Internaționale din Moldova, ediția 2011-2012  254, 257



160

Ludmila Corghenci  Omul din Templul Cărtii si Stiintei, , ,,

Concept Salon „Scientia”, ediţia 2012-2013  258, 261
Condiții privind cadrul de desfășurare a activității de formare  174
Conferințele zonale – modalități de promovare, comunicare și for-

mare a bibliotecarilor  46
Confl uenţe: cultura informaţiei, produse și servicii, acces la resur-

sele bibliotecii universitare ori În loc de Prefaţă  142
Contribuție bibliografi că esențială pentru cunoașterea și promova-

rea identității și unității naționale  133
Corghenci Ludmila  289, 294
Creativitatea bibliotecarilor – prezenţă indispensabilă competitivi-

tăţii instituţionale și individuale ori Despre Anul Profesional 2009 la 
Departamentul Informațional Biblioteconomic   4

Creativitatea bibliotecarilor: metode și tehnici de identifi care și va-
lorifi care  175

Cultura activităţii de cercetare la Camera Naţională a Cărţii  52
Cultura informaţiei – prezenţă indispensabilă pentru utilizatorul 

bibliotecii moderne  123
Cultura informației în contextul Declarației de la Lyon (IFLA 2014)  29
Cultura informației și a învățării: temelia realizării Obiectivelor 

Dezvoltării Durabile 2030  176
Cultura lecturii și cultura informației: interferențe și condiționare 

reciprocă  18
Cum elaborezi, prezinți  și citezi  referințele  bibliografi ce  177
Cum evaluăm impactul bibliotecilor asupra persoanelor?  200
Cum se elaborează și se prezintă compartimentul bibliografi c al 

curriculum-ului disciplinei universitare  92, 241
Curriculum la disciplina „Cultura informației și a învățării”  168
De ce „redresarea activității bibliografi ce”?  Efectele fenomenului 

informațional  201
De ce și cum se realizează analiza bibliometrică?  220
Defi nirea sondajului de opinie. Sondajul de opinie – vedeta cerce-

tărilor în bibliotecă  221
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Calea spre Succes 

a fost învăţată 1
Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Succesul este un 

CE, dar mai ales un CINE  242
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Deprinderi efi ciente de Microsoft  Word (pentru începători)  178
Descrierea bibliografi că a documentelor: Ghid în sprijinul impli-

mentării standartului interstatal ГОСТ 7.1-2003 СИБИД  85
Descrierea componentelor portofoliului serviciului nou de biblio-

tecă  222
Design thinking: pentru inovarea bibliotecilor (gândire proiectivă)  202
Dezvoltarea capacităților personalului de specialitate din biblioteci: 

învățare orientată, dezvoltare profesională, oportunități pentru rețele  
47, 77

Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: dezvoltare 
profesională, învățare orientată, oportunități pentru rețele  53

Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: dezvoltare 
profesională, învățare orientată, oportunități pentru rețele. Incluziu-
nea digitală a bibliotecarului  233

Dezvoltarea competențelor de cultura informației a utilizatorilor  
203, 204

Dezvoltarea competențelor personalului de specialitate din biblio-
teci: date statistice și de impact  78

Dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a accesa informația  205
Dezvoltarea competențelor utilizatorilor de a evalua și utiliza 

informația : [curs modular „Servicii moderne/modernizate de bi-
bliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii 
informației”  206

Dezvoltarea cunoașterii și gândirii divergente a studenților: 
intervenții ale bibliotecii universitare   10

Dezvoltarea temei de cercetare. Cum se elaborează o lucrare 
științifi că  265

Direcția strategică 4. Dezvoltarea sistemului de formare profesio-
nală continuă. Priorități pentru anul 2018  179

Directórii și inițiative pentru Anul Lecturi – 2020  234
Efi cienţă și reprezentativitate în biblioteconomie  285
Elaborarea, prezentarea și citarea referințelor bibliografi ce  180, 181
Elogiu pentru Ludmila Corghenci  284
Evaluarea formării profesionale continue a personalului de specia-

litate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță  73
Evaluarea impactului bibliotecii – strategie câștigătoare pentru 
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poziționarea bibliotecii în relații cu persoana, instituția, comunitatea, 
societatea  74

Evaluarea impactului și valorii bibliotecii: relaționări cu conceptul 
de bibliotecă modernă sau în loc de introducere  161

Evaluarea infometrică a patrimoniului documentar în contextul 
tendinţelor europene de dezvoltare a știinţei și educaţiei  7

Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin prisma in-
dicatorilor de performanță  42

Evaluarea surselor de informare (pe suport de hârtie și electronice). 
Dezvoltarea competențelor utilizatorilor  207

Facultatea Istorie și Relaţii Internaţionale la 15 ani : Studiu 
științifi co-bibliografi c  118

Fenomenul augmentării Valorii Umane ori În loc de Prefaţă  144
Fișa postului – instrument managerial la Departamentul 

Informațional Biblioteconomic al Universității Internaționale din 
Moldova  34

Formarea formatorilor  208
Formarea profesională continuă – a ajuta oamenii să devină 

câștigători  13
Formarea profesională continuă – prioritate a Bibliotecii Naționale 

a Republicii Moldova  39
Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate 

națională și instituțională  69
Formarea profesională continuă a personalului – prioritate institu-

ţională a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Orientări strate-
gice  63

Formarea profesională continuă a personalului – prioritate perso-
nală și instituţională  64

Formarea profesională continuă: iniţiative și orientări ale Asociației 
Bibliotecarilor din Republica Moldova  62

Formatorul – prezentator de succes  209
Forţa mărcii personale: bibliografe in honorem Natalia Ocopnaia  116
Galeria bibliologilor basarabeni din Republica Moldova: Ludmila 

Corghenci (1955)  290
Ghid care facilitează și clarifi că structurarea informaţiei bibliogra-

fi ce 137
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Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și 
documentare. Metode și proceduri de evaluare a impactului bibliote-
cilor”   105

Ghid pentru autori  182
Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind modul de 

conferire a categoriilor de califi care a personalului de specialitate din 
biblioteci  102

Implementarea cadrului de reglementare național : Ce documente 
de caracter strategic și directiv, de reglementare, trebuie să fi e elaborate 
și aprobate de bibliotecă  79

În ritm cu schimbarea și în consens cu biblioteca 288
În slujba valorifi cării bibliotecii și profesiei: Direcția Cercetare și 

Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării la 70 de ani de 
la fondare  163

Inaugurarea Salonului „Scientia”, ediția a 8-a, 2016  275
Index Translationum – repertoriu bibliografi c mondial de traduceri 

în sprijinul informării și cercetării  6, 25
Indicatori de performanță pentru evaluarea calității și efi cacității 

serviciilor, resurselor și a altor activități prestate de bibliotecă  235
Indicatori de Performanţă (Relaţionali) pentru Biblioteci: Ghid în 

sprijinul implementări SM ISO 11620:2016 „Informare și Documenta-
re. Indicatori de performanță pentru biblioteci” 246

Indicatori de performanță pentru evaluarea colecțiilor/resurselor 
informaționale ale bibliotecii  223

Indicatori de performanță/calitate  pentru evaluarea  resurselor 
electronice de bibliotecă  236

Indicatori de performanță/cerințe pentru evaluarea procedurii de 
prelucrare a documentelor  224

Informaţie-sinteză privind organizarea Săptămânii Internaţională a 
Accesului Deschis cu genericul „Deschiși pentru colaborare”  271

Inteligenţa – abilitatea de a se adapta la schimbare : Studiu biobibli-
ografi c în onoarea profesorului Tatiana Gribincea  100

Investiții profesionale pentru dezvoltarea personalului de speciali-
tate – aspect al performanței instituționale  54

Isteţime, Dăruire și Productivitate: Studiu biobibliografi c în onoa-
rea profesorului Valentin Cijacovschi  121
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La Biblioteca Naţională a avut loc Gala Formatorilor  295
Leadership-ul în bibliotecă. Viziuni. Accepțiuni. Implementări  183
Lecturi profesionale: context al educației informale a personalului 

de specialitate din biblioteci  83
Lege cu privire la Biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017) – perspective 

noi  237
Legea cu privire la Biblioteci. Managementul și personalul biblio-

tecii  184
Legea cu privire la Biblioteci. Noțiuni de bază. Principii de 

funcționare și funcțiile bibliotecii  185
Lider prin activitate și infl uență  162
Lucrarea care dezvoltă competenţe pentru cea mai elevată cerceta-

re…  138
Ludmila Corghenci  292
Ludmila Corghenci, director adjunct, Departamentul Informațional 

Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale din Moldova, vice-
președinte al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova  291

Ludmila Tihonov: Putere în Gânduri și în Acţiuni  119
Magazin bibliologic : Revistă științifi că și bibliopraxiologică  104
Mentorat în bibliotecă: aspecte legale și conceptuale. De ce mento-

rat în bibliotecă?  225
Metoda Frisco – în sprijinul dezvoltării gândirii critice  238
Metoda pălăriilor gânditoare  210
Modalități de manifestare a culturii organizaționale (corporative)  211
Momente-cheie privind dezvoltarea în timp a Direcției Cercetare și 

Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării  14
Moșteniri comune = Common Heritage = Общее наследие. 2018 

– Anul European al Patrimoniului Cultural: Multiculturalismul și Tra-
diţia Austriei  109

Nocturna Bibliotecilor – modalitate de identifi care și valorifi care a 
creativităţii personalului: din experienţa Bibliotecii Naţionale a Repu-
blicii Moldova  40

Nu plagiatului electronic!  212
Nu plagiatului electronic! Serviciu de formare a competențelor de 

cultură a informației  186
Nu poți avea succes în carieră, dacă nu ai personalitate și o echipă 
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de buni profesioniști...  157
O carte cu sufl et despre oameni cu sufl et mare…  134
O istorie meritorie 108
O lucrare de succes și despre succese  124
O lucrare strălucită înscrisă în Patrimoniul Documentar Național  127
O mare biobibliografi e pentru un mare poet  122
O redescoperire a Accesului Deschis  136
Oameni în profesie. Profesie prin Oameni  158
Oameni și acţiuni inovative – cum ne infl uenţează?  145
Obținerea/confi rmarea categoriei de califi care de către bibliotecarii 

BNRM  187
Omul care anticipează Schimbarea și Adaugă mereu Noul (în loc 

de Prefaţă)  146
Omul cu roade bogate ori în loc de prefaţă  147
Parteneriat ce deschide perspective în evoluția bibliotecii: viziune 

comună și încredere  43
Parteneriatul profesional ca un serviciu informaţional-biblioteco-

nomic sau Ce facem pentru a augmenta interesul faţă de biblioteca 
universitară  30

Pași de urmat pentru a scrie un articol știinţifi c impresionant  239
Pași planifi caţi și corecţi pentru obţinerea categoriei de califi care de 

către bibliotecari  155, 188, 226
Persoana care ne reprezintă: Nelly Țurcan la o aniversare 165
Personalul de bibliotecă – avantajul competitiv al acesteia  15
Personalul de specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor 

statistici și de performanță  75
Personalul de specialitate din bibliotecile publice. Formarea profe-

sională și formarea profesională continuă  19
Personalul de specialitate din cadrul Sistemului Naţional de Biblio-

teci în lumina datelor statistice  240
Persuasiune și continuitate profesională în cadrul Simpozionului 

„Anul Bibliologic 2017”  44, 48
Petru Roșca: Prezenţă Profesională Durabilă: Studiu biobibliografi c  

95, 97
Pledoarie pentru autoritatea tehnologiei de bibliotecă  128
Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind Accesul 
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Deschis  58
Politici de cercetare în biblioteca publică   80, 249
Politici de cercetare la Biblioteca Nationala a Republicii Moldova  59
Politici de formare profesională continuă a personalului Bibliotecii 

Naționale a Republicii Moldova  60
Politici de Formare Profesională Continuă a personalului de speci-

alitate din biblioteca publică  250
Poziţionare strategică în procesul educaţional: studiu biobibliogra-

fi c în onoarea Doamnei Ludmila Hometkovski  101
Poziționarea bibliotecii publice teritoriale: context al cadrului stra-

tegic  189, 190
Prefață  148, 149, 150
Priorități privind elaborarea cadrului de reglementare și normativ 

în baza prevederilor Legii cu privire la biblioteci  70
Program „Grija pentru Noii Benefi ciari”, ediția 2010-2016  252, 256, 

259, 262, 266, 276
Programa analitică la disciplina „Cultura Informației și a Comuni-

cării”  167
Programul activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis cu genericul „Deschiși pentru colaborare”  272
Programul Național LecturaCentral  106, 110
Proiect BNRM: „Prin competente de cultură a informaţiei – bibli-

otecile sporesc realizarea angajamentelor ce reiesă din Agenda pentru 
Dezvoltare Durabilă 2030”  191, 213

Publicații bibliografi ce ale anului 2014: sinteze statistice și 
funcționale  55

Publicații care avantajează și creează valoare instituției 129
Publicaţiile Facultăţii Biomedicină și Ecologie (1992-2012) : Studiu 

bibliografi c  96
Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros, 

1993-2013 : Studiu bibliografi c  98
Publicaţiile Facultăţii Psihologie și Asistenţă Socială: Studiu bibli-

ografi c  94
Publicaţiile Facultăţii Știinţe Economice (1992-2012) : Studiu bibli-

ografi c  93
Raisa Evsiukova: Biobibliografi e  86
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Recomandări pentru îmbunătățirea conținutului, amplifi carea 
potențialului informațional/documentar al publicațiilor bibliografi ce  227

Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurse-
lor Informaționale a bibliotecii publice  251

Referințe bibliografi ce: elaborare, prezentare, citare  214, 215
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Formare 

Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării 57
Regulamentul de gestionare a colecțiilor de bibliotecă (proiect) : 

Prevederi generale. Termeni utilizați. Fundamentări. Unități de 
evidență  228

Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografi ce și citarea resur-
selor de informare  27

Repertoriul serviciilor, produselor și reuniunilor pentru bibliote-
cari și biblioteci  244

Repozitoriul Tematic Național în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării – facilitator al cercetării în comunitatea bibliotecară  56

Revista Camerei Naționale a Cărții: Publicație științifi co-practică  113
Salon „Scientia”, ediţia 2014-2015  267, 273
Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalţi: Monografi e biobi-

bliografi că in honorem Ludmila Corghenci  286
Servicii educaționale oferite de către centrul biblioteconomic: 

învățare orientată, oportunități  81
Simbolul apartenenţei de breaslă, simbolul profesionistului inte-

gral. Un portret bibliografi c 286
Sistem național de cercetare deschisă în Biblioteconomie și Științe 

ale Informării - consolidare în domeniul Biblioteconomiei și Științelor 
Informării. Conceptul Repozitoriului Tematic Național  229

Sistemul de competențe pentru metodiști. Standardul ocupațional 
al metodistului  192

Sistemul de formare continuă a bibliotecarilor din Republica 
Moldova. Locul, rolul și orientările centrelor de formare continuă 
naționale, regionale și locale  193

Sistemul Național de Biblioteci prin prisma indicatorilor statistici 
ai anului 2018  49

Soluţii inteligente de argumentare a potențialului informațional al 
programelor analitice  31
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Statistica – instrument de dirijare, cunoaștere și dezvoltare a bibli-
otecilor  45, 130

Statistica de bibliotecă: colectare, analiză, utilizare  216
Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publi-

ce teritoriale  71
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

2019-2021  61
Studiul bibliografi c care ne face înţelepţi  125
Symposia Investigatio Bibliotheca  87, 89, 99
Tehnici de dezvoltare a competenței de cultura lecturii  230
Tendințe internaționale în dezvoltarea bibliotecilor academice  139
Tipografi a succesului didactico-știinţifi c  253
Tipologia documentelor de bibliotecă  194
Topografi a succesului didactico-știinţifi c sau În loc de Prefaţă  140
Topul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul 2017   107
Un produs semnifi cativ de bibliotecă...  135
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: ani de ascensiune 

(2008-2012)  120
Univox pentru bibliotecă și bibliotecari  131
Utilizarea informaţiei în procesul de cercetare: elaborarea/prezen-

tarea referinţelor bibliografi ce și citarea surselor de informare  28
Utilizatorii bibliotecii publice. Servicii de bibliotecă  20
Vera Osoianu – creator de mediu pentru creștere și dezvoltare pro-

fesională 166
Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare infl uență asupra bi-

bliotecarilor  159
Vremea descoperă adevărul: studium in honorem Nina Tălămbuță  

88, 115
Vulcanul care-ți sporește strălucirea  296
Zinaida Camenev: Un drum lung la răscruce de timpuri: Studiu 

biobibliografi c  91
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