
ZIUA NAȚIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND 

BIBLIOTECILE  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc,
ediţia a II-a, jubiliară
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reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

VALENTINA TOPALO, bibliotecar principal,

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”                 

din Bălţi, R. Moldova



Sub auspiciile proiectului LNSS

„Servicii de suport pentru reţeua de biblioteci: 

modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus 

prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reforma bibliotecilor”, 

cofinanţat de Programul ERASMUS+ al Uniunii Europene, 

Proiect de Consolidare a Capăcităţilor, 

la 23 aprilie 2017, în Republica Moldova, 

a avut loc pentru prima dată

Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile

cu genericul „Biblioteca Ta - Progresul Tău”.
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În proiect participă 9 biblioteci

universitare din Armenia , Belarus şi

Republica Moldova. 

Partenerii europeni sunt:Institutul de 

Tehnologii din Limerick, Irlanda; 

Universitatea,,Tranilvania”, Braşov, 

România; Universitatea din Creta, 

Grecia; Piramid Group din Germania.



DECRET Nr. 189

din 08.02.2010

pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii

Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000

Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24 art Nr : 37

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. – În Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 

privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului, textul „la 5 octombrie” se substituie prin 

textul „la 23 aprilie”.

PREŞEDINTELE INTERIMAR

AL REPUBLICII MOLDOVA Mihai GHIMPU

Nr. 189-V. Chişinău, 8 februarie 2010. http://lex.justice.md/md/333642/

„Având în vedere vechimea şi rostul profesiei de bibliotecar în spaţiul nostru

istoric, cinstind memoria iluştrilor personalităţi din panteonul naţional care au

îmbrăţişat această profesie, apreciind aportul pe care l-a adus şi îl aduce biblioteca şi

bibliotecarul la dezvoltarea culturii ţării noastre, recunoscând că această instituţie şi

această profesie joacă un rol important în dezvoltarea societăţii informaţionale şi

luând în considerare propunerea Asociaţiei Bibliotecarilor”.
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Iniţiativa sărbătoririi Zilei Naţionale de Sensibilizare privind
Bibliotecile a pornit din mun. Bălţi şi Chişinău, unde activiează
două instituţii - partenere ale Proiectrului LNSS: Biblioteca Şti-
inţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei de Administraţie Publică din Chişinău.

Ziua Naţională de Sensibilizare este o componentă impor-
tantă a Proiectului european, pe care o vom menţine vie timp
de, cel puţin, 10 ani.

Ziua Naţională de Sensibilizare este instituită pentru a
demonstra societăţii potențialul Bibliotecilor în vederea
instruirii, cercetării şi învățării pe parcursul întregii vieţi.
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Promovarea 

resurselor 

informaţionale                  

şi a serviciilor                    

de bibliotecă, 

implicând 

participarea 

instituțiilor 

din învățământ                 

de toate nivelurile 

OBIECTIVELE  Z N S B

Creșterea gradului 

de conștientizare 

a rolului şi funcţiilor 

bibliotecilor                          

în instituţiile 

de învăţământ:  

universități, licee, 

şcoli generale, 

colegii, școli 

profesionale

Implicarea  

reprezentanților 

Guvernului, 

Ministerului 

Educației, Culturii 

şi Cercetării,                     

a organelor locale 

de conducere                

în soluţionarea 

problemelor 

bibliotecilor şi              

ale bibliotecarilor 

Creșterea 

conștientizării 

societății civile
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• studenţi

• profesori

• elevi

• persoane cu nevoi 
speciale

• Ministerul Educației

• Culturii şi Cercetării

• Asociația Bibliotecarilor din 

Republica Moldova

• Organizații Internaționale: 

ONU, UE, NATO, USAID,                          

Institutul de Dezvoltare a 

Societăţii Informațional,

• Uniunea Scriitorilor

• Mass-media  
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Programul Internaţional de Advocacy (IAP), lansat de IFLA în 2016

subliniază că „advocacy presupune acţiunile pe care indivizii şi

organizaţiile le pot întreprinde pentru a influenţa luarea deciziilor la

nivel local, regional, statal, naţional şi internaţional, decizii care să

sprijine conceperea unei politici favorabile şi modificarea modului

de finanţare care să vină în ajutor bibliotecilor” (Global Libraries

Advocacy Guide, 2011, p. 2).



ANALYSA SWOT
IN

T
E

R
N

A
L

-
s
u

rs
a
 i

n
te

rn
ă

- Sporirea gradului de conștientizare a societății privind bibliotecile și

bibliotecarii; 

- Creșterea importanței strategice a bibliotecilor pentru educaţie, cercetare,  

învăţarea pe parcursul întregii vieţi; 

- Acțiuni colaborative cu partenerii și autoritățile bibliotecare; 

- Activităţi de caritate (abilitatea de a colecta fonduri);

- Promovarea valorilor bibliotecii prin activitățile din  Ziua Naţională de 

Sensibilizare; 

- Diseminarea promovării resurselor informaționale, a gândirii originale și

creative; 

- Întărirea sentimentului de apartenenţă a utilizatorilor la valorile

Bibliotecii .

 Buget limitat;

 Echipamente şi mobilier depăşit;

 Lipsa sprijinului din partea

autorităților și a organizațiilor

publice

OPPORTUNITIES –Oportunităţi THREATS-Ameninţări
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- Potențialul noilor parteneriate; 

- Creșterea popularității bibliotecilor, a resurselor informaționale deţinute, 

inclusiv produsele semnate de bibliotecari;  

- Conștientizarea de  către autoritățile publice a necesităților și problemelor

cu care se confruntă bibliotecile; 

- Crearea condiţiilor de incluziune a persoanelor cu nevoi speciale.

- Consolidarea  parteneriatelor cu mass – media 

 Inactivitatea unor bibliotecari şi

biblioteci

 Lipsa de interes din partea

studenților și a partenerilor

 Indiferenţa autorităților publice, a 

mass- media 



• Programul NAD din 23 aprilie - 5 mai 2017 a cuprins circa 35 activităţi / 3173 
participanţi. 

• Pregătirile NAD au durat circa şapte luni, echipa de proiect relaţionând cu  
comunitatea profesională prin:

• intervenţii la reuniuni profesionale: conferinţe (inclusiv Conferinţa anuală a 

• ABRM), simpozioane (inclusiv Anul Bibliologic la BNRM), colocvii; 

• şedinţe de diseminare a Proiectului; 

• adunări de producere;  

• întruniri ale bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova; 

• acţiunea de inaugurare a Centrului de Informare al UE la Râşcani; 

• sărbătorirea Zilei Europei în mun. Chişinău şi Bălţi; 

• celebrarea celei de-a 30-a aniversări a Programului Erasmus+ în R. Moldova 

• ş.a.
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EVENIMENT FESTIV DEDICAT ZILEI BIBLIOTECARULUI 

ÎN CASA GUVERNULUI



BIBLIOTECARII USARB IMPREUNĂ CU RECTORUL ION GAGIM  ÎN ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE 

PRIVIND BIBLIOTECILE
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Cinci lucrări prezentate la Concursul Naţional „Cele mai

reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor

informării, editate în anul 2016” au fost premiate cu 

Diplome ABRM 

Bibliotecarii USARB au primit Diploma

de la Ministerul Educației şi Ministerul

Culturii și



BIBLIOLOGIC YEAR 2016
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https://www.facebook.com/ministerulculturii/photos/a.202802209828037.44783.123888997719359/1236649773109937/?type=3&theater

https://www.facebook.com/ministerulculturii/photos/a.202802209828037.44783.123888997719359/1236649773109937/?type=3&theater


Seminars, training 
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Training pentru bibliotecari la RâșcaniConferința Symposia Investigatio

Bibliotheca, ULIM, Chişinău



Lidia KULIKOVSKI,

Dr., conf. universitar

„Am cunoscut azi şi componenta umană a bibliotecii – bibliotecari competenţi, profesionişti, motivaţi 

de cauza nobilă a bibliotecii, angajaţi în a o ţine sus, dornici să înveţe / perfecţioneze.

Cu aşa echipă managerială poţi face biblioteca locul 

cel mai interesant al Universităţii”

Cartea Bibliotecii Opinii şi sugestii

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem3/bibliotecar.pdf
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CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI -

TOP NAŢIONAL

ELENA 

HARCONIŢA
Directoarea Bibliotecii 

Ştiinţifice USARB

LIUBA SURLARU
Şef serviciu Organizarea 

şi Conservarea Colecţiilor

LARISA ROŞCA
Şef serviciu 

Literatură în Limbi 

Străine

VALENTINA 

TOPALO
Şef CD al ONU

ELENA SCURTU
Şef serviciu 

Documentare, 

Informare bibliografică

LINA MIHALUŢA
Director-adjunct

ELENA STRATAN
Şef serviciu  Cercetare. 

Asistenţă de 

Specialitate

ANA NAGHERNEAC
Şef serviciu Informare 

și Cercetare bibliografică

SILVIA CIOBANU
Şef serviciu Marcheting. 

Activitate Editorială

NATALIA CULICOV
Şef oficiu Referinţe 

bibliografice



Taisia ACULOVA
Bibliograf principal serviciul

Informare Documentare

bibliografică

LUDMILA RĂILEANU
Şef serviciu Comunicarea 

Colecţiei

ELENA CRISTIAN
Şef serviciu Organizarea 

şi Conservarea Colecţiilor

Adella CUCU
Şef serviciu Dezvoltarea

Colecţiilor.

Catalogare/Indexare

Ala LÎSÎI 
Şef oficiu Împrumut la domiciliu, 

serviciul Comunicarea Colecţiei

Angela HĂBĂȘESCU
Şef oficiu Săli de lectură,

serviciul  Comunicarea Colecţiei

Tatiana PRIAN
Bibliotecar principal serviciul

Informatizare şi activităţi în reţea

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI -

TOP NAŢIONAL



Elementele tradiţionale armonizate cu  tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale au propus utilizatorilor o serie de 

expoziţii on-line cu multe noutăţi în domeniul cărţilor: 6 expoziţii  tematice de carte rară ilustrative, luminoase, dinamice 

şi atractive pe site-ul Web al Bibliotecii http://libruniv.usarb.md, prezentate mediului academic şi nu numai.
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http://libruniv.usarb.md/


FLASH MOB

BIBLIOTECĂ, CARTE, ŞTIINŢĂ VINO SUB UMBRELA EDUCAȚIEI 
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Cartea tipărită vs e-book
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Gala Personajelor Literare

(Cosplay)



Istoria mea este aici: seminar al tinerilor 

cercetători din Nordul Moldovei Invitaţie la lectură. Botoşani-Ipoteşti
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LECTURIADA STUDENŢEASCĂ – 2017
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„LITUANIA, ÎNTR-UN COLET POȘTAL”, EXPOZIŢIE

ORGANIZATĂ DE COMISIA NAȚIONALĂ A LITUANIEI 

PENTRU UNESCO ȘI AMBASADA LITUANIEI ÎN R.

MOLDOVA

INAUGURAREA BIBLIOTECII LA FUNDAŢIA

„ECOUL CERNOBÎLULUI”
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http://www.erasmusplus.md/ro/news/erasmus-moldova-participat-la-o-noua-editie-oraselului-european

https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/34712993976/in/photostream/

Împreună cu Oficiul Erasmus+ a fost sărbătorită Ziua Europei, în Orăşelul European, eveniment

organizat de Delegaţia Uniunii Europene. În cortul ERASMUS+ vizitatorii au găsit informaţii despre

programele finanţate prin ERASMUS+ în care participă şi USARB. Au fost prezentate banere şi alte

materiale promoţionale despre Proiectul: „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea

bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea

bibliotecilor”.

http://www.erasmusplus.md/ro/news/erasmus-moldova-participat-la-o-noua-editie-oraselului-european
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/34712993976/in/photostream/


https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/photos/a.1496858677054901.1073741835.78003233

http://realitatealive.md/live-evenimentul-de-aniversare-a-programului-erasmus-intitulat-erasmus-o-poveste-

de-30-de-ani---57772.html?fbrefresh=1495107457

https://www.facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/posts/1326853857433379

Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)

ERASMUS+ O POVESTE DE 30 ANI”,  PALATULUI REPUBLICII

https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/photos/a.1496858677054901.1073741835.78003233
http://realitatealive.md/live-evenimentul-de-aniversare-a-programului-erasmus-intitulat-erasmus-o-poveste-de-30-de-ani---57772.html?fbrefresh=1495107457
https://www.facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/posts/1326853857433379


• https://www.facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/posts/1326853857433379https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/photos/a.14968586
77054901.1073741835.78003233

• http://realitatealive.md/live-evenimentul-de-aniversare-a-programului-erasmus-intitulat-erasmus-o-poveste-de-30-de-ani---
57772.html?fbrefresh=1495107457
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„ERASMUS+ O POVESTE DE 30 ANI”,  PALATUL REPUBLICII 

https://www.facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/posts/1326853857433379
https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/photos/a.1496858677054901.1073741835.78003233
http://realitatealive.md/live-evenimentul-de-aniversare-a-programului-erasmus-intitulat-erasmus-o-poveste-de-30-de-ani---57772.html?fbrefresh=1495107457


Publicitate :
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Diseminarea informațiilor în: Confluenţe bibliologice, 

Bibliouniversitas, Magazin Bibliologic, România, 

Materialele Colloquia Professorum, Colloquia 

Bibliothecariorum, buletine informative, SlideShare și 

site-uri web ale partenerilor, broșuri, calendare, flyere

http://10.1.1.105/index.php/ro/despre-noi/79-proiecte/153-proiect-lnss

http://www.lnssprojects.eu/amb

http://10.1.1.105/index.php/ro/despre-noi/79-proiecte/153-proiect-lnss
http://www.lnssprojects.eu/amb


Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)



Erasmus + CBHE Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff 

development and reforming library services (LNSS), proiect nr 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018)



Social Media 

Facebook – 10 433

Scribd – 141

Odnoklassniki – 55

Flickr – 146

SlideShare – 1 987

Youtube - 29 
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Marketing on-line



Sumar statistic

Social Media 

Facebook – 10 433;

Scribd – 141; 

Odnoklassniki – 55;

Flickr – 146;

SlideShare – 1 987;

Youtube – 29; 

http://libruniv.usarb.md, Internet, Radio Moldova, 
Televiziune – 42.
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http://libruniv.usarb.md/


• Alături de Bibliotecă în organizarea manifestărilor culturale şi educaţionale

au fost 4 Facultăţi ale USARB, un Liceu, oamenii de cultură, poeţi, scriitori.

• Cunoscutul industriaş american Henry Ford spunea: „...A rămâne

împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!”

• Biblioteca Ştiinţifică a avut un parteneriat eficient şi de succes cu

Rectoratul, Asociaţia Bibliotecarilor din R.Moldova, bibliotecile şi

organizaţiile studenţeşti.
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PROGRAM NAD 2018 
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•

•

Mulţumesc.


