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B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L Ă  

„ M I H A I L  S A D O V E A N U ”  S O R O C A  

 

Biblioteca  

mă reprezintă 

Приходит мужик в библиотеку и 

спрашивает: 

— Где тут у вас книга «Мужчина—

повелитель женщин»??? 

Библиотекарь: 

— Фантастика на третьем этаже.  

Elaborat: Emilia Evdochimov 



O viață printre cărți 

 

1975—După absolvirea școlii  de Iluminare Cul-

turală „Elena Sârbu” am început activitate 

a profesională ca șef de bibliotecă pentru 

copii în satul Țâpala, Anenii Noi. 

1976—Am revenit la baștină și m-am angajat ca 

bibliotecar în cadrul serviciului Fonduri; 

1977—Am activat în biblioteca sătească lin satul 

Malcăuți; 

1977—Am fost rechemată de biblioteca publică 

ca să fiu angajată în funcție de bibliotecar 

al serviciului Împrumut la domiciliul; 

1979—Am trecut la serviciul Fonduri și angajată 

ca redactor în cadrul serviciului; 

1996—Am trecut să îndeplinesc funcția de șef al 

aceluiași serviciu; 

1996—2019  - activez în cadrul serviciului Fon-

duri ca șef serviciu. 

 

 

PERFORMANȚE 

 

2006—Am obținut  gradul ll de calificare în profesie; 

2010—Am obținut gradul de calificare 1; 

2014—Am confirmat categoria de calificare 1; 

2015—Am confirmat categoria de calificare 1; 

2019—Am confirmat categoria de calificare 1; 

 

                              PROIECTE, PROGRAME 

 

Din 2014—Implicarea în proiectul SIBIMOL; 

Din 2012—Formator la  „INIȘIERE în profesie” 

Din 2017—Participare la programul „Zi de mentorat; 

Din 2019—Programul  „Pierduți între rafturi; 

Din 1996—Participare la seminarele de perfecționa-

re cu comunicări; 

 

 

PUBLICAȚII 

 

 Ghidul pentru bibliotecari— Metodolo-

gia evidenței documentelor în bibliote-

că; 

 Indice pe subiecte la tabelele CZU; 

 Nume noi în literatura română din Re-

publica Moldova—o serie de pliante; 

  Nume de autori străini—scrierea co-

rectă;  

 Nu poți deschide o carte fără să înveți 

ceva—articol pe pag. ODN; 

 O carte despre și pentru unire; - ODN; 

 Donație de carte la biblioteca „Mihail 

Sadoveanu” - ODN; 


