BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR
FORUMULUI MANAGERILOR SISTEMULUI NAŢIONAL DE BIBLIOTECI, EDIŢIA 2016
29 noiembrie 2016
Organizatori: Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Parteneri: Programul Naţional „Novateca”, ONU în Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Genericul ediţiei 2016: „Implicarea bibliotecilor în promovarea şi realizarea Obiectivelor Globale
2030”
Scop:







abordare de perspectivă a tendinţelor domeniului biblioteconomic şi ştiinţelor informări
în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 şi priorităţile de ţară”, „Raportului
actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”
identificarea direcţiilor de implicare ale bibliotecilor în realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă-2030
orientarea bibliotecilor pentru integrare în planuri naţionale şi teritoriale de dezvoltare
durabilă
identificarea/comunicarea priorităţilor pentru anul 2017
încurajarea cunoaşterii şi stimularea creativităţii
crearea unui mediu benefic de comunicare profesională.

Forme de organizare: lucrări în plen; 2 panele de discuţii cu genericul „Biblitoeca între pilonii de
rezistenţă şi factorii de influenţă”, „Domeniul biblioteconomic 2017: tendinţe, strategii,
provocări, priorităţi”; inaugurarea Centrului de Informare ONU la BNRM (cu participarea Dafnei
Gercheva, coordonator-rezident şi reprezentant permanent PNUD în Republica Moldova).
Mesaje de inaugurare: Elena Pintilei, director general BNRM; Gheorghe Postică, dr. hab., vice
ministru al Culturii, Evan Tracz, directorul Programului Naţional „Novateca”, Dafna Gercheva,
coordonator-rezident şi reprezentant permanent PNUD în Republica Moldova (la inaugurarea
Centrului de Informare ONU la BNRM).
Evaluarea lucrărilor Forumului:
 număr participanţi – 120 de persoane, manageri superiori şi funcţionali din cadrul
bibliotecilor raionale/municipale/orăşeneşti, din învăţământ (universitare), specializate,
reprezentanţi ai Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Camerei Naţionale a
Cărţii
 componenţa participanţilor: funcţională – directori, directori adjuncţi, şef servicii,
responsabili pentru activitatea bibliotecară din cadrul APL, profesori univesitari;
geografică : circa 70 de persoane din afara Chişinăului (lipsă – reprezentanţii raionului
Soroca)
 comunicări, intervenţii: 3 (în cadrul şedinţei în plen); 15 (în cadrul panelelor de discuţii)
 suport documentar pentru participanţii la lucrările Forumului (oferit în formă tipărită şi
electronică pentru utilizare la locul de muncă):

 materiale-suport (ODD-2030, elaborat şi oferit de către PNUD Moldova);
 studii („Priorităţi strategice ale bibliotecilor publice: repere pentru programarea
activităţii în anul 2017”; „Domeniul biblioteconomic 2017: tendinţe, provocări,
priorităţi” de V. Osoianu);
 Osoianu-Filip, V. Tribuna avocatului bibliotecii: îndrumar pentru bibliotecari. –
Chişinău, 2016. – 146 p. – ISBN 978-9975-3114-8-9.
 Model de adresare privind necesitatea includerii bibliotecii în planuri de dezvoltare
durabilă (locale, regionale, naţionale)
 Oferte de activităţi pentru formarea continuă a bibliotecarilor
 Declaraţie privind implicarea bibliotecilor în promovarea şi realizarea ODD-2030
 Materiale promoţionale („Centrul de Informare al ONU în cadrul BNRM: resurse,
servicii, activităţi”)
 Din opiniile participanţilor: suport documentar util, care va fi utilizat la locurile de
muncă; gândim parteneriate concrete; gândim şi vrem să asigurăm accesul
utilizatorilor bibliotecii la publicaţiile, editate sub egida ONU
Impactul lucrărilor Forumului:
 susţinerea implicării bibliotecilor în implementarea ODD-2030 de către reprezentanţii
administraţiei publice centrale, instituţiile academice, reprezentanţe ale organismelor
internaţionale în Moldova (prin prezenţă la Forum, luările de cuvânt)
 conturare de parteneriate ale bibliotecilor în promovarea ODD-2030 (cu Institutul de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
reprezentanţa PNUD în Moldova)
 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 experienţelor de succes
 responsabilitatea BNRM de a asigura suportul informaţional/bibliografic privind
importanţa, realizarea ODD-2030 (buletine informaţionale electronice, liste bibliografice
tematice şi altele)
 aprobarea Declaraţiei Forumului Managerilor SNB şi diseminarea ulterioară a acesteia
către organele administraţiei publice, agenţii non-guvernamentale, organisme
internaţionale
 identificarea metodelor eficiente de implicare a bibliotecilor în promovarea şi realizarea
ODD-2030 (în comunicări, informaţii prezentate de către reprezentanţii ONU în Moldova –
A. Spătaru, M. Chiranov, expert internaţional, consultant în cadrul Fundaţiei „Bill şi
Melinda Gates”, dr. I. Cojocaru, directorul IDSI AŞM, E. Pintilei, director general BNRM, dr.
M. Harjevschi, directorul general al BMC „B.P. Hasdeu”, preşedintele ABRM, V. Osoianu,
BNRM, L. Corghenci, BNRM, L. Sitaru, BPR „A. Donici”, Orhei, N. Cheradi, Biblioteca
Ştiinţifică ASEM, O. Bursuc, Programul „Novateca”, V. Popa, BNRM, V. Bunescu, Programul
„Novateca”, N. Pădure, BPR „M. Sadoveanu” Străşeni, M. Furdui, BPR „V. Alecsandri”
Teleneşti, O. Dobrea, Biblioteca Ştiinţifică USMF „N. Testemiţanu”, E. Dmitric, BNRM etc.

