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 număr total participanți – 154 de persoane, manageri superiori și funcționali din cadrul bibliotecilor

naționale,  raionale/municipale/orășenești,    din  învățământ (universitare,  de colegii),  

specializate; responsabili din cadrul APL;  cadre didactico-științifice ale Facultății Jurnalism și

Științe ale  Comunicării,  USM;  experți ai Programului Național Novateca;  reprezentanți ai

Camerei Naționale a Cărții, inclusiv:  

 biblioteci publice teritoriale – 58 

 reprezentanți ai structurilor APL – 7 

 biblioteci specializate – 9 

 biblioteci din învățământ – 23 (inclusiv: universitare – 20,  din  colegii și centre de excelență – 3) 

 biblioteci naționale – 42 

 alte instituții (Ministerul Educației,  Culturii și Cercetării al  Republicii Moldova, 

Departamentul Comunicării și Teoria Informării, USM, IDSI etc.) – 15. 

Date  statistice și de  impact  ale Forumului Managerilor din 

cadrul Sistemului Național de Biblioteci



AGENDA  FORUMUL MANAGERILOR

În cadrul reuniunii profesionale, aflată la cea

de-a 24-a ediție, au fost abordate prioritățile

pentru Anul Biblioteconomic 2020, tendinţele

domeniului biblioteconomie şi ştiinţe ale

informării în corespundere cu evoluţiile actuale

şi respectiv au fost trasate priorităţile de ţara

2020.



 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova - Victoria Nagy

Vajda, Secretar de stat în domeniul culturii, care a declarat toată susținerea

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru afirmarea bibliotecilor ca

adevărate centre comunitare, instituții de cultură capabile să contribuie la

dezvoltarea multilaterală a cetățenilor țării noastre.

 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale - Igor Cojocaru, director, care a

vorbit despre Sistemul de biblioteci, menţionând că anume bibliotecile sunt

catalizatorii consolidării Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, precum şi

despre tehnologiile informaţionale care ar putea face trecerea la alt nivel de

consolidare între domenii, menţionând IBN, ca un instrument/cale de

promovare/vizibilitate a cercetărilor ştiinţifice/ştiinţei, care este accesat de peste 16

miln. de către peste 284 mii de vizitatori unici.

 Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova, Mariana Harjevschi, preşedinte, a menţionat

că cea dea 24 ediţie a Forumului Manageriolor este ca o busolă pentru sistemul de

bibliotecii şi că Agenda FM rezonează cu cea a BMBP referitor la declararea Anului

2020 Anul lecturii. La fel Dna s-a referit la proiectele derulate susţinute de ARBM

pentru bibliotecari, prin care şi-au dezvoltat abilităţi ce ţin de educaţia mediatică

etc., la fel şi posibilităţile de desvoltare a abilităţilor profesionale în cadrul Centrului

Naţional de Excelenţă Profesională.

MESAJE DE 

SALUT

https://www.facebook.com/profile.php?id=1327400668&__tn__=KH-R&eid=ARAGY5510rP4vDt1GiMdO3fHxT3YdD6oCYYPYVs6fAp2T64VScnPMDwUqw2fnxby-xo7TqhtZ6gt2V-8&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARByeNz_eq4bta1TGh-qGN0tVrxZbnGk9PrZhenjew4JOOWwT-jVnZljL250eH6YPmqXkM5YdyeuMI6cX7LEPQm0wYVbvAxsdD5zw5MArNamExBC-4xyc4twf_qBSgjYampHIzh2F4l2SexmViQSp2SMyIrfm4FxcIP9HIa7WCTA1IBVfAnSIzIhHeOABFL6PPC1bxBtSOepM5z-9eug26r_pZ7fFAycaSBO9fwjbnCVp13RzsAISsxV0-qtqIWAzzciCPArF5QK3UO1nfr8GRhCrql-ENaBcDMwmFehxtaUUe_kgv8hO3qw35dryFJP4SLtCU1ih5km8_aKB3AgTBrUbEk_RnI6rPYsafS0TNpHSaStQMfDspVywnMCHAbDsgACHhHWsVmYzszAjDpI-5UQMRahET_R32ZrKZYGS9UanxhrMDvKwseLVtbniODnUI6jfhsMMY3zV8kfeIghb9wO3Jj6hvfntPTNQ5UxX6LJWwcpWmh9ZYJ3


Discuţiile întreţinute 
s-au axat pe 
demensiunile:

 cadrul de 
reglementare;

 priorităţi ale anului 
2020;

 pregătirea pentru 
evaluarea activităţii 
bibliotecilor 
publice;

 alte demensiuni

ORA CONSILIULUI BIBLIOTECONOMIC NAŢIONAL



Ecaterina Rudakov, consultant superior MECC – a vorbit despre situaţia
Regulamentelor-cadru care au fost elaborate în conformitate cu noua Lege a bibliotecii si
cea a salarizării:

 1. Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice – aprobat
mai 2019;

 2. Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din
biblioteci și modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a
personalului din bibliotecile publice - aprobat 17 septembrie 2019;

 3. Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor - până la finele anului 2019;

 4. Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice

 5. Regulamentul privind ţinerea registrului de stat al bibliotecilor – se află la
reavizare.

Tatiana Coseriu, dir.adj., BM B.P.Hasdeu a vorbit despre Regulamentul privind
evaluarea bibliotecilor;

Ludmila Corghenci, şef secţie, BNRM – despre modificările intregului conţinut al
Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de
specialitate din biblioteci conform noii Legi a bibliotecii/salarizării, majorarea punctajului –
Anexa 3, precum şi alte rectificări parvenite din sistemul de biblioteci stipulate în sinteza
propunerilor.

Eugenia Bejan, director interimar BN „Ion Creaga” a vorbit despre priorităţile CBN în
2020, despre acele activităţi şi documente necesare domeniului biblioteconomic, care
trebuie să fie unele elaborate, altele modificate/actualizate.



În cadrul ediției a 24-a a FMSNB au fost susținute două conferințe asupra

subiectelor:

 „Preocupări strategice în lumina politicilor promovate de Conferința

Bibliotecilor Naționale Europene” (E. Pintilei) – despre

preocupările/schimbările care au avut şi au loc în sistemul naţional de biblioteci

implementând strategii/politici/practici europene.

 „Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі

України : пріоритети, здобутки, перспективи” (Irina Biriukova, director

general, Biblioteca Națională Științifică din Odesa) (a se vedea ePortofoliul

FMSNB), o bibliotecă de 190 ani, 250 mii de utiliuator(inclusiv cei de la

distanţă), peste 200 mii de cărţi rare, precum şi despre proiectele realizate în

vederea digitalizării documentelor de patrimoniu naţional al Ucrainei etc.

Conferinţa „Preocupările strategice în limita politicilor promovate de 

Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene”



A îndemnat participanții la lucrările FMSNB să se bucure profesional pentru apariția a
două lucrări semnificative:

 monografia „Centrul Biblioteconomic Național: conținut de calitate și schimbări de
perspectivă: 70 de ani de la fondarea Direcției Cercetare și Dezvoltare în
Biblioteconomie și Științe ale Informării - http://www.bnrm.m-SI-
d/files/publicatii/CENTRUL-BIBLIOTECONOMIC-NATIONAL-CONTINUT-DE-
CALITATE-SI-SCHIMBARI-DE-PERSPECTIVA-Monografie-aniversara.pdf -

 studiul „Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova: Studiu statistic
2017-2018”-http://www.bnrm.md/index.php/statistica/documente-de-
reglementare/16-publicatii/publicatii-de-sinteza/29-bibliotecile-publice

Prezentatorii lucrărilor (L. Corghenci, V. Popa) au reliefat unicitatea acestora,
precum și deschiderea Bibliotecii Naționale privind crearea și asigurarea
accesului la informație și instrumente utile pentru comunitatea profesională.
Tirajul fizic al publicațiilor este suplimentat prin varianta on-line a lucrărilor.

VOX PROFESSIO

http://www.bnrm.md/files/publicatii/CENTRUL-BIBLIOTECONOMIC-NATIONAL-CONTINUT-DE-
http://www.bnrm.md/index.php/statistica/documente-de-reglementare/16-publicatii/publicatii-de-sinteza/29-bibliotecile-public


PRIORITĂŢI 2020. MEMORIU



Prioritățile anului 2020 sunt  fundamentate pe:

 Manifestul Bibliotecii pentru Europa, publicat la 19 martie 2019, elaborat de IFLA ; 
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/MANIFESTUL-BIBLIOTECILOR-PENTRU-EUROPA.pdf

 IFLA Strategy 2019-2024   https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-
en.pdf (disponibil  în 7 limbi) ;

 IFLA Global Vizion Ideas  Store  https://ideas.ifla.org/

 DEVELOPMENT AND ACCESS TO INFORMATION 2019    https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-
2019-full-report.pdf

 Raportul IFLA  privind tendințele:  Actualizări 2018  /IFLA  TREND  REPORT  2018UPDATE 

 https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2018.pdf

 Tendințe de  top  2018  în bibliotecile universitare/2018 top trends in academic libraries    
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17001/18750

 Legea cu privire la biblioteci (nr.  160 din 20.07.2017) https://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Lege-cu-
privire-la-biblioteci.pdf

 Strategia Nat ionala  de Dezvoltare „Moldova 2030”  
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5805&fbclid=IwAR2yHBGujP-LOvm80OI4VmtL7ZSnAo2-
J67qsDCT1RKRhH2HJOz3XAlEFZ8

 alte documente strategice s i de reglementare în vigoare. 

ANUL BIBLIOLOGIC 2020: PRIORITĂȚI PROFESIONALE

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/MANIFESTUL-BIBLIOTECILOR-PENTRU-EUROPA.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf
https://ideas.ifla.org/
https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2019-full-report.pdf
https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2018.pdf
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17001/18750
https://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Lege-cu-privire-la-biblioteci.pdf
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5805&fbclid=IwAR2yHBGujP-LOvm80OI4VmtL7ZSnAo2-J67qsDCT1RKRhH2HJOz3XAlEFZ8


 implicarea comunității

centrarea pe toate grupurile de utilizatori

reinventarea serviciilor de bibliotecă

cunoașterea mai bună a utilizatorilor și non-utilizatorilor

crearea imaginii bibliotecii în comunitate

centrarea pe tehnologii. 

TENDINȚE  GLOBALE ALE ANULUI 2020



Reieșind din tendințele globale și specificul național, pentru anul

2020 sunt stabilite patru priorități:

PRIORITĂȚILE NAȚIONALE ALE ANULUI 2020





Scopul: centrarea atenției managerilor superiori asupra a patru priorități

profesionale ale anului 2020:  

 Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare

 Dezvoltarea serviciilor inovative de  bibliotecă ca  baza pentru dezvoltarea

comunităților prin susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 

 Dezvoltarea capacităților personalului din  biblioteci:  învățare orientată,  

dezvoltare profesională, oportunități pentru rețele

 Amplificarea poziției bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei

Deschise.

În  calitate de  experți pentru prezentarea priorităților profesionale au  fost:  V. 

Osoianu, M. Harea, dr. habilitat N. Țurcan, L. Corghenci, L. Povestca, E. Dmitric. 

Sesiunea  de  Informare  privind  prioritățile  strategice  ale  

Anului  Biblioteconomic  2020 



Aceste priorități își vor găsi oglindire în programele și

strategiile pentru anul 2020, adaptate la necesitățile și

posibilitățile instituțiilor concrete.

Toată activitatea se va baza pe necesitățile cetățenilor din aria de

servire, dar și pe ideile inovaționale, experiența avansată și

practicile de calitate promovate de alte biblioteci.



Memoriul, aprobat de către participanții FMSNB,

sintetizează sugestii și propuneri, adresate Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în

sprijinul soluționării problemelor prioritare pentru anul

2020.

MEMORIUL FORUMULUI MANAGERILOR



 Declararea Anului Bibliologic 2020 – Anul Lecturii ;

 Suplimentarea Programului pentru editarea cărții naționale – 2020 (orientarea spre recomandările

IFLA/UNESCO la acest capitol - 0.25 cărți achiziționate per locuitor, indicatorul național constituind 0, 072);

 Elaborarea și promovarea unui program național de susținere a lecturii;

 Susținerea proiectelor de interes național: Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a 2020, Salonul

Internațional de Carte Bookfest Chișinău, Sistemul Integrat Informațional al Bibliotecilor din Moldova

(SIBIMOL), Campania națională „Să citim împreună!” și Salonul Internațional de Carte pentru Copii și

Tineret;

 Implementarea cadrului legislativ și normativ, care să asigure funcționarea eficientă a bibliotecilor ;

 Asigurarea protecției sociale a bibliotecarului. Sensibilizarea decidenților locali în vederea respectării

Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 270 din 23.11.2018);

 Crearea pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Fondului „Dezvoltarea serviciilor bibliotecare”

axat pe: coordonarea unor proiecte de mare importanță pentru domeniu, dezvoltarea competențelor

bibliotecarilor în domeniul TIC, procurarea TIC, crearea cataloagelor electronice și retroconversia celor

tradiționale, digitizarea patrimoniului documentar (cărți vechi, periodice de valoare etc.), procurarea softurilor,

licențelor, programelor, susținerea și dezvoltarea site-urilor, portalurilor, etc.

MECC vs de obiectivele prioritare pentru anul 2020: 



MULŢUMESC


