










Costm Ludmila 
Specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei infor

mării, manager. 
Născută la 17 iunie ¡958 în satul Slobozia-Cremene, 

raionul Soroca. 
După terminarea şcolii medii din satul natal, continuă 

studiile la Facultatea Biblioteconomie şi Bibliografie a Uni
versităţii de Stat din Moldova. In 1980 îşi începe activitatea 
profesională la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a 
UASM, urmând o carieră în ascensiune: de la bibliotecar al 
serviciului relaţii cu publicul până la funcţia de director al 
aceleiaşi instituţii. 

In funcţia de director a stabilii relaţii de colaborare cu organizaţii inter
naţionale în domeniul informării şi documentării agricole. Datorită acestor 
conlucrări în cadrul Bibliotecii au fost deschise Centrul de Informare şi Docu
mentare FAC), Centrul Naţional AGRIS-MOLDOi A, biblioteca a devenit mem
bru al Reţelei Internaţionale de Biblioteci Agricole AGI.IXFI', membru al 
Reţelei Internaţionale Agro Web a ţărilor Europei de Est şi ('entrate. 

In 1998 L. Costin a elaborat Conceptul de Automatizare a resurselor infor
maţionale agrare din republică, a participai la elaborarea Proiectului 
„ Dezvoltarea Infrastructurii Informaţionale la Universitatea Agrară de Stal 
din Moldova, Biblioteca Republicană Agricolă" devenind fruntaşă atât la noi, 
cât şi peste hotare. 

In 2004 a fost aleasă de către comunitatea biblio/economică ca preşedinte 
al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi a creat o platformă efi
cientă de comunicare şi instruire profesională în asociaţie, a lansat ideea şi 
organizează anual conferinţe ale ABRM, este responsabilă de editarea Buleti
nului informativ al ABRM cu apariţie semestrială din 2002. gestionează Pagi
na Web a Asociaţiei. 

Este membru al Consiliului Biblioteconomie Naţional, membru al Senatului 
UASM, membru al ('onsiliului Director al bibliotecilor clin învăţământ, mem
bru al Asociaţiei Internaţionale a Specialiştilor de Informare în domeniul agri
culturii (IAALD). A fondai a treia revistă de specialitate în republică privind 
biblioleconomia şi ştiinţa informării, referitor la ştiinţele agricole Info Agra-
rius (din 2003), revistă cu ecou peste hotarele republicii. 

A efectuat stagii în străinătate: Italia (1999), Slovacia (2001), Ungaria 
(2005). Fiind membru al IAi LI), a participat la diverse reuniuni profesionale 
internaţionale, organizate de această organizaţie, ce ţin de gestionarea infor
maţiei agrare, implementarea noilor tehnologii informaţionale în activitatea 
bibliotecilor, schimbul de informaţii, instruire, colaborare şi comunicare: Ger
mania (1998) Washington (1998), Moscova (1999) ele. 

Implicaţiile sale profesionale au fost menţionate pe parcursul anilor cu: 
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Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor clin Republica Moldova (1997), diplomele 
Ministerului Agriculturii al Republicii Moldova (1998, 1999), Diploma Univer
sităţii Agrare de Stal din Moldova (2005), Diploma Universităţii de Stat din 
Moldova (2006). 

Cruelov Lina 
Anul locul naşterii: ¡7 august 1962, s. Iarova, Soroca, Republica Moldova 
Domeniul ocupaţional: bibliotecar, grad de calificare doi 
Experienţa profesională 
2007 - prezent, bibliotecar, Serviciul Catalogare, Indexare. 

Elaborarea actualizarea pe Web a e-Repertoriului Publicaţii
lor în serie abonate de Bibliotecă. Catalogarea indexarea 
documentelor curente prin înregistrarea elementelor bibliogra
fice, a indicilor (VA'. Extinderea bazei de date locale prin 
redactarea datelor din retroconversie. Diseminarea informaţii
lor privind "Dotarea lectoratelor". Organizarea sistemului de 
cataloage şi fişiere: cataloage tradiţionale (alfabetic - publi
caţii in serie) 

1992 - 2006 - bibliograf, redactor baze de dale, bibliotecar superior. Servi
ciul ('atalogare (lasiflcare 

1990-1992- Bibliotecar Colegiul Muzical, mun. Bălţi 1988-1990 - Bibliote
car, L'abricaD Ciocârlia", mun. Bălţi Educaţie: 

1980-1982, Bibliotecar de calificare medie. Şcoala Republicană de Ilumina
re culturală "E-Sârbu", or. Soroca, Republica Moldova 1979 - Şcoala medie, s. 
Iarova, Soroca, Republica Moldova 

Cursuri de specializare atestări: 
2008 - Prezentarea Programului AGORA: prof. dr, cercetător ştiinţific, 
Bartol Tomaz, Universitatea Liubleana, Slovenia, conducătorul Centrului 
XaţionalAGRIŞ, Liubleana, Slovenia, BŞU 
2007 - Atestare, Comisia de Atestare a cadrelor bibliotecare a Bibliotecii 
Ştiinţifice a Universităţii de Stat»Alecu Russo'din Bălţi, conferirea gradului 
de calificare doi 
Participări la reuniuni profesionala: 
2007 - Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 

Mol~dova cu genericul „ Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii 
Informaţionale şi a Cunoaşterii" (ABRM USB BŞU): Conferinţa de diseminare: 
C/audia Balab an „Promovarea cărţii pentru Copii vis-a-vîs de participarea la 
Congresul al 30 - lea Mondial al IBBY in China şi la Festivalul Internaţional 
de carte pentru copii din Coreea"(BŞU Clubul BiblioSpiritus Filiala Bălţi 
ABRM): 
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