
 
 

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII 

 
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR  

SIMPOZIONULUI „ANUL BIBLIOLOGIC 2018” 
 ediția a 28-a,   

27 martie 2019 
 

Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Consiliul Biblioteconomic 
Național (CBN), Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM) 
 
Partener:  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 
 
Genericul ediției a 28-a : „Anul 2018 – anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu 
noul cadru legal, strategic și de reglementare” 
 

Scop:  
 retrospecția anului profesional 2018 

 monitorizarea activității bibliotecare în contextual priorităților declarate ale anului 
profesional 2018 

 identificarea progreselor privind realizarea priorităților  
 reliefarea problemelor cu care se confruntă domeniul biblioteconomic, identificarea 

domeniilor de intervenții profesionale pentru îmbunătățiri 

 reliefarea impactului activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național de Biblioteci) în 

contextul direcțiilor prioritare ale anului profesional 2018 

 abordare de perspectivă a tendințelor domeniului biblioteconomic și  științelor informări 

în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Strategiei 

Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”,  „Manifestului Bibliotecii Europene” 

 orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare 

durabilă 

 încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii  

 crearea unui mediu benefic de comunicare profesională. 
 

Forme de organizare: sesiune de comunicări (moderator: Elena Pintilei, director general BNRM); 

conferință publică (moderator Ludmila Corghenci); concurs de creativitate (moderator Lilia 

Povestca); sesiune de întrebări și răspunsuri, de aprobare de către participanții la simpozion a 

Apelului în susținerea Manifestului Bibliotecii Europene, a demersului privind inițierea sub egida 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a unui proiect național de informatizare și de 

dezvoltare a serviciilor bibliotecare, coordonat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova  



(ținând cont de experiențele țărilor cu sisteme informațional-biblioteconomice dezvoltate: SUA. 

Cehia, Lituania (moderator Vera Osoianu). 

 
Mesaje de inaugurare și încurajare: Elena Pintilei, director general BNRM; Andrei Chistol, 
secretar de stat din cadrul MECC 

 
Evaluarea lucrărilor Simpozionului: 

 număr participanţi – 204 persoane (la Simpozionul „Anul Bibliologic 2017”- 160 de 

persoane), manageri superiori şi funcţionali din cadrul bibliotecilor naţionale, 

raionale/municipale/orăşeneşti,  din învăţământ (universitare, ale centrelor de excelență 

și colegiilor, școlare),  specializate,   Camerei Naţionale a Cărţii, cadre didactico-științificie 

universitare și cercetători 

 componenţa participanţilor:  

 după statutul funcțional – directori, directori adjuncţi, şefi servicii, șefi de bibliotecă, 

bibliotecari-formatori ai centrelor de excelență și raionale, cadre didactico-științifice 

universitare, cercetări, responsabili pentru activitatea bibliotecară din cadrul APL  

 după criteriul geografic: 49 de persoane din afara Chişinăului (în anul 2018 – 86 de 

persoane; lipsă – reprezentanții Bibliotecii Regionale Găgăuzia, raioanelor 

Basarabeasca, Vulcănești, Comrat, Glodeni); 155 de persoane – din Chișinău. 

 după tipul bibliotecii: din biblioteci naționale – 88 persoane; din biblioteci din 

învățământ – 36 (inclusiv: universitare – 17, din colegii și centre de excelență – 4, din 

școli, licee – 15); din biblioteci specializate – 9, alte structuri – 2 

 comunicări:  prezentate publicului 8 comunicări  

 prezentarea de către 7 manageri superiori de biblioteci a „Cinci factori care au asigurat 

succesul bibliotecii în anul 2018” (Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Biblioteca 

Academiei de Administrare Publică, Biblioteca Centrului de Excelență în Construcții, 

Chișinău, Biblioteca IPLT „Universul”, Chișinău, Biblioteca Municipală  „Eugeniu Coșeriu”, 

Bălți, Biblioteca Publică Izbiște, Criuleni) 

 transmisiunea on-line a lucrărilor simpozionului de Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale 

 suport documentar pentru participanții la lucrările Simpozionului (oferit în formă tipărită şi 

electronică pentru utilizare la locul de muncă):  

 publicații editate sub egida Bibliotecii Naționale a Rep. Moldova (revista „Magazin 

bibliologic”, 2018, nr. 3/4, inclusiv cu acces on-line; Calendarul Național 2019; 

biobibliografia „Valentina Rusu-Ciobanu: O creatoare îndrăgostită de firea 

luminoasă, blândă și înțeleaptă a Lumii”) 

 cartea „Nici o  șansă cu extratereștii” de Iulian Filip, Chișinău, 2018 (cu titlu de 

donație din partea autorului, proiect de autor pentru Programul Național 

LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019 ) 

 scrisori informative, text al proiectului Apelului în susținerea Manifestului 

Bibliotecii Europene, materiale promoţionale. 
 

Impactul lucrărilor Simpozionului:  
 re-axarea participanților pe prioritățile Anului Biblioteconomic 2018  



 cunoașterea, informarea participanților privind modificările pentru cadrul legal în 

domeniul activității bibliotecare 

 participanții au fost informați de către reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării privind instrumentele, elaborate la nivel național, în sprijinul implementării 

Legii cu privire la biblioteci 

 cunoașterea/diseminarea experiențelor, rezultatelor profesionale ale Anului Bibliologic 

2018 ale bibliotecilor din diverse rețele ale SNB 

 lărgirea cercului de participanți la lucrările simpozionului prin intermediul transmisiunii 

on-line de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; posibilități de revenire la 

mersul lucrărilor https://idsi.md/tv   

 prezentarea indicatorilor statistici, a celor de performanță privind activitatea SNB în anul 

2018 și încurajarea reprezentanților comunității profesionale pentru valorificarea datelor 

statistice, efectuarea cercetărilor statistice atât în interiorul rețelei, cât și comparate 

 încurajarea implicării bibliotecilor în implementarea ODD-2030 

 încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de 

dezvoltare ale comunităţilor prin organizarea şi implementarea noilor servicii,  atragerea 

resurselor locale, dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor, 

promovarea experiențelor de succes 

 asigurarea accesului la ePortofoliul Simpozionului Anul Bibliologic 2018 prin: pagini 

Facebook https://www.facebook.com/anul.bibliologic/     

https://www.facebook.com/bnrmmd/   www.bibliotecipublicerm.wordpress.com 

 reliefarea de către juriul mobil a 3 cuvinte-cheie în cadrul concursului de creativitate 

„Semnificația anului Bibliologic 2018: Acum îmi vei spune Tu un cuvânt cheie!”: Susținere! 

Impact! Formare continuă! 

 
 

Elaborat: L. Corghenci,  
L. Povestca 

28 martie 2019 
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