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Rezumatul Raportului Viziunea Globală
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-intro.pdf

• Lansat în martie 2018

• 31.000 de participanți

• 213 țări și teritorii de pe toate cele șapte continente.

Varianta română a raportului

• https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/public

ations/gv-report-summary-ro.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-intro.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary-ro.pdf


Raportul IFLA privind tendințele: Actualizări 2018 
https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2018.pdf 

• Raportul original 2013

• Actualizări 2016, 2017, 2018

• Baza - cunoștințele experților externi

• Actualizările oferă  șanse  pentru a identifica noi tendințe și 
pentru a vedea cum acestea interacționează și explorează 
implicațiile  bibliotecilor

• Reprezintă    materia primă pentru reflecția asupra modului 
în care bibliotecile pot acționa pentru a-și menține și 
consolida relevanța și impactul.



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

• College & Research Libraries
News (C&RL News) este revista
oficială al Asociației Colegiilor
și Bibliotecilor de Cercetare,
oferind articole despre ultimele
tendințe și practici care afectează
bibliotecile academice și de
cercetare

• Documentul oferă tendințele ale
învățământului superior,
deoarece acestea se referă la
biblioteconomia academică.



Legea cu privire la biblioteci
https://www.bnrm.md/files/acces/Dedicat/Lege-cu-privire-la-biblioteci.pdf

Legea cu privire la biblioteci stabilește modul de organizare şi funcţionare a sistemului

naţional de biblioteci, modul de constituire, organizare, funcţionare şi încetare a activităţii

bibliotecilor, precum şi atribuţiile autorităţilor abilitate cu competențe în domeniul serviciilor

de bibliotecă

https://www.bnrm.md/files/acces/Dedicat/Lege-cu-privire-la-biblioteci.pdf


Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5805&fbclid=IwAR2yHBGu

jP-LOvm80OI4VmtL7ZSnAo2-J67qsDCT1RKRhH2HJOz3XAlEFZ8

4 piloni de bază

• Economia durabilă și incluzivă

• Capital uman și social robust

• Instituții oneste și eficiente

• Mediu ambiant sănătos

10 obiective de dezvoltare durabilă 
(ODD), la nivel național

• Garantarea educației de calitate

• Asigurarea unei guvernări eficiente 

• Ameliorarea condițiilor de muncă

• Creșterea accesului oamenilor la 
infrastructură 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5805&fbclid=IwAR2yHBGujP-LOvm80OI4VmtL7ZSnAo2-J67qsDCT1RKRhH2HJOz3XAlEFZ8




ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
сборник материалов

Второго межрегионального форума
8–9 сентября 2017 г.

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2017/School_Library-2.pdf

Culegerea oferă materiale

forumul «Школьные библиотеки

нового поколения», care a avut loc

în data de 8-9 septembrie 2017 г. În

Moscova



Школьная библиотека
Профессиональный информационно-методический 

журнал
http://rusla.ru/sl/

Revista oferă informaţii cu

privire la diferitele tipuri de

informații și de asistență pentru

profesioniști în domeniul

bibliotecilor şcolare



Фатеева Р. И. Школьная библиотека в системе 
современного образования. 

http://pmedu.ru/res/2014_5_14.pdf

…Bibliotecile de învățământ oferă

informații de interes general, dar și de resurse

informaționale, care sunt disponibile în spațiul

informațional digital.

Проблемы современного образования, 

2014, Nr. 5, pp. 152 - 159 




