
La 30 martie 2016, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a avut loc 

simpozionul științific Anul Bibliologic 2015 cu genericul : “Anul Bibliologic - un sfert 

de veac de solidaritate profesională”. În acest an simpozionul a ajuns la cea de-a  XXV-

a ediție. La simpozion au participat : invitați de onoare dl Andrei Chistol- secretar al 

Cancelariei de Stat, dl Evan Tracz, directorul Programului Biblioteci Globale Moldova 

- Novateca, directori de biblioteci publice municipale, raionale, orășenești, şi mulți alţi 

specialişti de elită din domeniul biblioteconomic.  

Evenimentul a început cu deschiderea expoziției-eveniment conscrată 

regretatului Alexe Rău, fostul director al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, 

marele bibliolog, cavaler al culturii, om al cărții. Expoziția-eveniment Alexe Rău - Om 

al dreptei cumpene a fost inaugurată de academicianul Mihai Cimpoi, care a  accentuat 

că Alexe Rău fost un om de o verticalitate morală deosebită, un manager al acestei 

uriașe instituții. „Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost un for post și o 

instituție care îndrumă celelalte biblioteci. Dumnealui a vorbit despre  apariția cărții 

„Ontologia scrisului” în care Alexe Rău a elucidat toate etapele scrisului sub aspect 

metodologic, deontologic, științific. Mihai Cimpoi a mai menționat, că Alexe Rău  a 

fost un mare cărturar, poet, mare bibliolog. Iurie Colesnic moderatorul acestui 

eveniment i-a oferit cuvântul dnei Moni Stănilă, care a vorbit despre inițierea de către 

Alexe Rău a cenaclului “Republica” în 2011. Moni Stănilă a spus, că Alexe Rău a fost 

un om  de o mare cultură , dar tot pe atât de o mare modestie. Alexe Rău a încurajat și 

a susținut cenaclul „Republica”. Moni Stănilă a mai precizat, despre cartea “Sângele și 

Apa” editată post-mortem  a fot și pusă ca o piesă de teatru. Diana Lupușor, tânăr 

bibliotecar a vorbit despre Alexe Rău că a fost o mare personalitate a neamului 

românesc, și a accentuat, că dumnealui a inițiat reforma și toate proiectele 

biblioteconomice  grandioase în Republica Moldova. Nadejda Pădure și Tatiana 

Gheiceanu au recitat versurile lui Alexe Rău.  



Simpozionul științific Anul Bibliologic 2015 a fost organizat într-o formulă nouă 

pe secțiuni. Simpozionul științific Anul Bibliologic 2015  și-a început  activitatea cu 

mesajul cu mesajul de salut a prim-director adjunct Aliona Tostogan, apoi a preluat 

cuvântul Andrei Chistol, secretar al Cancelariei de Stat, menționând importanța 

proiectelor implementate de biblioteci și de alți parteneri pentru a susține bibliotecile. 

În prima parte a simpozionului Evan Tracz, directorul programului Național Novateca 

a perzentat o comunicare în care a scos în evidență rolul major a parteneriatului 

Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu programul Național-Novateca. A vorbit 

despre studiul sociologic inițiat de Novateca spre a studia necesitățile și așteptările  

cetățenilor din comunitate. La acest studiu au participat 90 de persoane cu diverse opinii 

despre importanța bibliotecii în comunitate. Evan Tracz a subliniat valoarea bibliotecii 

moderne la etapa actuală. Dnul Tracz a promis, că de curând va începe o campanie de 

promovare activă a bibliotecilor prin publicitate pe standuri, prin intermediul mass-

mediei. 

O altă comunicare de valoare cu titlul Simpozionul Științific “Anul Bibliologic-

un „brainstorming” de un sfert de veac a prezentat-o Vera Osoianu. Dumneaei a făcut 

o incursiune istorică a desfășurării celor 25 ediții începând cu anii 1991-2016. 

Lidia Kulikovski a relatat despre Anul Bibliologic, a menționat că de fapt a fost 

o activitate specială, un cântar, o busolă, o stare. Această activitate generat o competiție 

sănătoasă între biblioteci și a consolidat domeniul biblioteconomic.  

Ludmila Corghenci a prezentat o comunicare cu genericul Dimensunea 

Cunoaștere-Dezvoltare-Inovare” în edițiile Simpozionului Științific Anul Bibliologic : 

aspect de comprehensiune. Influențe  asupra formării profesionale continue.  

Claudia Balaban a vorbit despre edițiile Anului Bibliologic pe parcursul anilor și 

despre importanța implementării și susținerii sistemului integrat de biblioteci. Nelly 

Țurcan a sbliniat rolul Anului Bibliologic și a etichetat simpozinul drept o platformă a 

realizărilor pentru bibliotecile de toate tipurile. De fapt, a menționat că, simpozionul 

științific Anul Bibliologic a provocat bibliotecile spre schimbare, și inovații.   



A doua parte a simpozionului s-a desfășurat pe secțiuni : I-a secțiune – “Anul 

Bibliologic 2015 - Anul promovării valorilor europene : practici de succes”, a II-a 

secțiune “Comunitate. Proiecte. Colaborare. Parteneriate” , a III-a secțiune “Bibliotecile 

în oglinda cifrelor –sinteze statistice : Format tradițional și on-line”.   

În Sala “Alexe Rău” au derulat prezentările axate pe genericul secțiunii a II-a și  

Comunitate. Proiecte. Colaborare. Parteneriate. Moderatorul secțiunii a fost Vasilica 

Victoria. Comunicările au fost prezentate de : Mariana Harjevschi, Lilia Tcaci, 

Anișoara Plămădeală, Violeta Bunescu, Nadejda Mocanu.  

În sala Centrului Pro-european, prezentările s-au axat pe comunicările secțiunii 

a I-a, moderator a fost Ecaterina Dmitric a dat start prezentării activităților de 

promovare a valorilor europene. Dna Dmitric a prezentat activitățile care și-au 

desfășurat prodigios activitatea de promovare a valorilor europene în biblioteci. În 

această sesiune au prezentat comunicări : Elena Carauș, Maria Furdui, Svetlana Javelea, 

Maria Cudlenco. Au mai avut loc și unele discuții privitor la obiecțile ce au  vizat 

desfășurarea activităților de promovare a valorilor.  

În sala de lectură N. 1 a avut loc a III-a secțiune “Bibliotecile în oglinda cifrelor 

- sinteze statistice : Format tradițional și on-line” Moderator al aceste secțiuni a fost 

Valentina Popa. În cadrul secțiunii a fost prezentat sistemul de raportare statistică on-

line 6c, au fost abordați  indicatorii din cadrul compartimentul “Resurse electronice” 

din formular 6c traditional. Artom Maister a arătat pe pași cum funcționează. Aliona 

Muntean a informat publicul asupra unor aspecte de completare a compartimentului, 

despre unele dificultăți acumulate în perioada de raportare. Elena Harconița a vorbit 

despre cumulare datelor statistice în bibliotecile școlare. Dna Harconița a relatat despre 

cumularea datelor statistice a bibliotecilor școlare prin intermediul aplicației Google 

Docs.  

La finele fiecărei secțiuni au avut loc : dezbateri, propuneri, sugestii.  

După finalizarea secțiunilor participanții au revenit în sala “Alexe Rău”  și au luat 

cuvântul de omagiu a Anului Bibliologic – 25 de ani  : Lidia Sitaru și Nadejda Pădure și 



Ala Panici. Cu diplome de gratitudine au fost premiați specialiștii de vază a domeniului 

biblioteconomic care și-au adus contribuția substanțială la valoarea și continuitatea 

simpozionului științific Anul Bibliologic de-a lungul anilor. La finalul simpozionului au 

fost prezentate proiectele în parteneriat cu Novateca : BDR Associates, Repemol, E-

ambasadorii.            

                                                                         Irina Cozlov 

 

       

 

 

 


