CENTRUL RAIONAL DE DOCUMENTARE ȘI
INFORMARE „MIHAIL SADOVEANU” SOROCA

Oficiul FONDURI

Serviciul FONDURI al CRDI
„M. Sadoveanu”

Pentru consultații rugăm să
ne conectați la
tel.: 0230-2-23-15
Orele de lucru: 08.00 –17.00

Metodologia
evidenței
documentelor în
bibliotecă

Zile libere:
Sâmbătă—Duminică;

CENTRUL RAIONAL DE DOCUMENTARE ȘI
INFORMARE „MIHAIL SADOVEANU” SOROCA

Adresa:
or. Soroca,
str. Alexandru cel Bun, 25
Telefon: 0 (230) 2-23-15
Elaborat: Emilia Evdochimov

Program în ajutor bibliotecarului

M e t o d o l o g i a e v i d e n ț e i d o c u m e n t e l o r în b i b l i o t e c ă
Scop serviciu: Formarea abilităților de
lucru cu colecțiile la bibliotecarii fără studii
de specialitate.

Solicitanții serviciului: Lucrătorii din
bibliotecile comunale sătești ce nu dețin
diplome de studii în specialitate, competențe de întocmire și lucrul cu documentele
de evidență a colecțiilor.
Grupul țintă: 36 de lucrători ai bibliotecilor comunale/sătești fără studii de specialitate.
Descrierea succintă a serviciului:
Aproape 70% din colaboratorii bibliotecilor
din raionul Soroca nu au studii de specialitate, ori aceasta înseamnă, că ei întâmpină
dificultăți în activitatea de înregistrare, de
casare și evidență a documentelor conform
normelor și legislației în vigoare, serviciul
fonduri și-a propus să elaboreze un ghid în
ajutorul bibliotecarului ce va conține cele
mai esențiale etape și norme/standarde
de evidență a documentelor din bibliotecă,
publicații și elaborarea actelor corespunzătoare.

Concept: Evdochimov E. Considerăm că evidența colecțiilor de carte este una din principalele
sectoare de activitate a bibliotecii ca instituție de
stat.
Realizare: Emilia Evdochimov, șef serviciu fonduri.
Parteneri: serviciul asistență de specialitate
(Coșeru E.), specialist principal al DGÎ (Cociurca
E. )
Perioada de implementare: 1 iulie 2015—1
iulie 2016.
Impact: Un număr de 36 lucrători din bibliotecile
sătești se vor familiariza cu regulile de evidență a
documentelor de orice tip și pe orice suport din colecțiile din biblioteca publică, pe care sunt obligați
să le respecte cu maximă rigurozitate.

Resurse necesare: Hârtie pentru editarea
și multiplicarea ghidului, tehnică de calcul, rechizite de birou.
Resurse umane: bibliotecar de categoria 1.

