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 Sesiunea de Inaugurare (moderator – Elena Pintilei) a inclus mesajul de salut, adresat
din partea Elenei PINTILEI, director general BNRM, președinte al ABRM. În mod indirect a
fost transmis și un mesaj de încurajare din partea Ministerului Culturii.

 Sesiunea de comunicări: 9 comunicări

• „Biblioteca și decidenții de divers nivel de responsabilitate: edificarea podurilor” (Elena
PINTILEI);

• „Priorități ale Consiliului Biblioteconomic Național 2022” (Rodica AVASILOAIE, Veronica
BORȘ, secretar CBN);

• „Implicarea bibliotecii în crearea unei comunități alfabetizate funcțional, informate și
participative: strategia ABRM” (Victoria VASILICA);

• „Biblioteca anului 2022: idei de redresare post-evaluare sau Căi de redresare impuse de
evaluare” (Ludmila CORGHENCI);

• „Bibliotecarul de azi și de mâine: luptă sau renunță? (Nelly TURCAN);

• „Implicarea bibliotecilor în proiecte de interes național” (Lilia TCACI, Ecaterina DMITRIC);

• Tendințe internaționale și provocări pentru bibliotecile din Republica Moldova în 2022
(Eugenia BEJAN, Vera OSOIANU).



Sesiunea de prezentare a priorităților profesionale strategice ale Anului
Biblioteconomic 2021: 5 priorități profesionale:

• Reașezarea activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu
noul cadru legislativ și de reglementare (Ecaterina DMITRIC, Natalia GHIMPU);

• Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților
(Ludmila CORGHENCI, Lilia POVESTCA);

• Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al memoriei locale (Margareta
CEBOTARI);

• Implementarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă (Victoria
VASILICA, Angela DRĂGĂNEL);

• Impactul bibliotecii asupra comunității: studiere, valorificare și diseminare
(Valentina POPA, Svetlana UCRAINCIUC).

 Sesiunea de întrebări și răspunsuri.



DATE STATISTICE ȘI DE IMPACT ALE LUCRĂRILOR FM SNB

 Participanţi - 108 (pe platforma Zoom, privind transmisiunea în direct pe canalul de
YouTube BNRM reflectă – 896 vizionări, 198 participanți simultan, 167 mesaje pe chat,
17 abonați noi, 35 de apreciera se vedea datele mai sus);)

 Comunicări – 9;

 Prezentări pe marginea priorităților profesionale ale anului 2022 – 5;

 Suport documentar (ePortofoliu) pentru participanții la lucrările FMSNB, ediția a 26-a,
acesta incluzând: agenda lucrărilor FM SNB, logo-ul reuniunii științifico-metodologice,
inițiative privind prioritățile profesionale ale anului 2022, textele comunicărilor/
prezentărilor, alte materiale profesionale, lista participanților, mostră certificat etc.;

 Diseminarea ePortofoliului FM SNB pentru toate centrele biblioteconomice;

 Orientarea activității bibliotecilor publice în baza tendințelor organismelor internaționale
de autoritate, cunoașterea experiențelor reprezentative ale bibliotecilor europene;

 Încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor din bibliotecile din învățământ, specializate pentru
evaluarea activității în anul 2022;



Forumul Managerilor – 2021, ediția a 26-a, reflectată în mass-media electronică, 

rețele de comunicare:

1. [Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția 2021, 3

noiembrie 2021]. – Mod de acces: https://www.youtube.com/watch?v=7opolHFWlSw

(Accesat 8 decembrie 2021).

2. [Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția 2021, 3

noiembrie 2021]. – Mod de acces: https://www.facebook.com/forum.manageri.snb/

(Accesat 6 decembrie 2021).

3. Anul 2022 pretinde a fi al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate, forum. –

Mod de acces: https://www.ipn.md/index.php/ro/anul-2022-pretinde-a-fi-al-consolidarii-

relatiilor-dintre-7967_1085495.html#ixzz7BE63UxY8 (Accesat 6 decembrie 2021).

https://www.youtube.com/watch?v=7opolHFWlSw
https://www.ipn.md/index.php/ro/anul-2022-pretinde-a-fi-al-consolidarii-relatiilor-dintre-7967_1085495.html#ixzz7BE63UxY8


PRIORITĂȚI PROFESIONALE ALE ANULUI 2022

Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului

biblioteconomie și științe ale informării la nivel internațional, studiile,

politicile promovate de organizații internaționale de profil precum:

UNESCO, IFLA, CENL, EBLIDA etc.

La elaborarea priorităților s-a ținut cont de politicile statului

promovate la nivel de Președinție, Parlament și Guvern, de

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, alte

documente generate de autorități la nivel național, în special cele

adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și

specificul local.



 Pentru dezvoltarea priorităților și subtemelor menționate mai sus pot fi folosite

documentele elaborate de cele mai prestigioase organizații profesionale de nivel

international, care au sistematizat informații relevante din bibliotecile lumii, respectiv:

• COVID-19 and the Global Library Field//https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

• CENL COVID-19//https://www.cenl.org/cenl-covid-19/

• A European Library Agenda for the post –COVID age// chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.eblida.org/Documents/EBLID

A-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf

• 2020 top trends in academic libraries: A review of the trends and issues affecting

academic libraries in higher education

//https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/24478/32315

• Raportul IFLA privind Viziunea Globală/ Global Vizion Report

(2018)https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-intro.pdf

• Viziune globală. Rezumatul raportului//https://www.ifla.org/wp-

content/uploads/2019/05/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-ro.pdf

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://www.cenl.org/cenl-covid-19/
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-intro.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-ro.pdf


• 21 Update to ALA's Core Competences of

Librarianshi//https://www.ala.org/educationcareers/2021-update-alas-core-competences-

librarianship

• IFLA Adds a Library Perspective to the 2nd Memory of the World Global Policy

Forum//https://www.ifla.org/news/ifla-adds-a-library-perspective-to-the-2nd-memory-of-the-world-

global-policy-forum/

• The UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for LongTerm

Preservation

//https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1389/1/Guidelines%20For%20the%20Selection%2

0Of%20Digital%20Heritage%20For%20Long-

Term%20Preservation%20%e2%80%93%202nd%20Edition.p

• UNESCO Memory of the World International Register Calls for Nominations for 2022-2023 Cycle

//https://www.ifla.org/news/unesco-memory-of-the-world-international-register-calls-for-

nominations-for-2022-2023-cycle/

• United Nations Sustainable Development Goals Study 2021 Findings from the 2020 OCLC Global

Council Survey //https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2021/216896-WWAE-

A4_SDG-Summary-Report-Global-Council.pdf

• Universal Library Offers//https://www.librariesconnected.org.uk/page/universal-library-offer

https://www.ala.org/educationcareers/2021-update-alas-core-competences-librarianship
https://www.ifla.org/news/ifla-adds-a-library-perspective-to-the-2nd-memory-of-the-world-global-policy-forum/
https://www.ifla.org/news/unesco-memory-of-the-world-international-register-calls-for-nominations-for-2022-2023-cycle/
https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2021/216896-WWAE-A4_SDG-Summary-Report-Global-Council.pdf
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Fie ca spiritul sărbătorilor de 
iarnă să pătrundă în casa şi în
sufletul Dvs. şi al tuturor celor
dragi! Bucuria, înţelepciunea şi
generozitatea să vă fie călăuză
în 2022! În speranţa unui an 
mai bun, vă trimit o boare de 

sănătate, un strop de încredere
şi ceva fericire! Treciţi peste ce-

a fost, credeţi cu adevărat în
sine. Anul Nou e o carte 

deschisă cu reţetele succesului, 
alegeţi ce vi se potriveşte şi

porniţi la drum cu încredere! 
La mulţi ani! 

O viaţă împlinită şi fericită!


