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 În anul 2017 a fot aprobată noua Lege cu privire la Biblioteci, fapt ce contribuie la augmentarea 

poziționării strategice a bibliotecii în comunitate. Modificările în legea nouă, conținuturile noi care au 

fost incluse, denotă o mai mare atenție din partea fondatorilor, comunităților, utilizatorilor privind 

bibliotecile și serviciile oferite în bibliotecă.  

Astfel, noua lege reliefează aspectele ce țin de constituirea bibliotecii, dirijarea administrativă 

și metodologică a acesteia, managementul și personalul, patrimoniul documentar al bibliotecii, 

cooperarea națională și internațională. Spre deosebire de Legea cu privire la Biblioteci din anul 1994, 

noul document legal orientează biblioteca pentru diversificarea serviciilor/produselor în sprijinul 

comunității, fundamentează atestarea și formarea continuă a personalului de bibliotecă, drepturile și 

obligațiile utilizatorilor, sistemul de finanțare și prestarea serviciilor cu plată. 

 Anul 2017 a fost anul elaborării strategiilor naționale și instituționale. Elaborarea acestora a fost 

determinată de următoarele imperative: necesitatea consolidării rolului bibliotecii în societatea 

democratică; recunoașterea bibliotecilor publice în calitate de actori importanți în dezvoltarea 

comunităților; necesitatea afirmării bibliotecilor publice ca instituții moderne accesibile pentru toți 

cetățenii, cu capacități consolidate în educarea populației și învățarea pe parcursul întregii vieți; 

asigurarea protejării, punerii în valoare și promovării bibliotecii; asigurarea continuității reformelor 

de succes inițiate și implementate de Programul Novateca. 

 Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020, 

aprobată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în iunie 2017 prevede transformarea 

bibliotecilor publice teritoriale în corespundere cu necesitățile utilizatorilor și comunităților și 

oportunitățile oferite de era digitală. 

 Obiectivele generale ale Strategiei se axează pe: 

 Eficientizarea coordonării și consolidării rețelei de biblioteci publice teritoriale; 

 Modernizarea bibliotecilor publice teritoriale; 

 Dezvoltarea platformei informaționale integrate a bibliotecilor publice; 

 Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă; 



 Susținerea procesului de advocacy pentru bibliotecile publice moderne. 

Reașezarea activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal și strategic va consolida 

și va spori impactul bibliotecilor pentru formarea competențelor de informare, învățare, dezvoltare și 

recreere a utilizatorilor, transferul de cunoștințe și formare liberă a opiniilor. 

În acest context participanţii la Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci,  

lansează un apel către organele administrației publice centrale și locale, fondatorii de biblioteci, 

organismele non-guvernamentale, sistemul mass-media, de a contribui la  cunoașterea și 

implementarea prevederilor Legii cu privire la Biblioteci (2017), a documentelor strategice naționale 

și instituționale, poziționând biblioteca drept o componentă indispensabilă comunității,  infrastructură 

intelectual-informațională  deschisă comunicării și învățării pentru o mai mare participare și 

responsabilizare a membrilor comunității.  

Prin colaborare și parteneriate eficiente, mizând pe creativitatea și capacitățile inovative ale 

personalului de bibliotecă, pot fi realizate: 

 crearea în comunitate a unei infrastructuri favorabile implementării prevederilor noului cadru 

legal și strategic al activității bibliotecilor 

 facilitarea comunicării și schimbului de opinii în procesul de elaborare a documentelor de 

reglementare, normative și tehnologice în sprijinul activității bibliotecilor 

 proces transparent de elaborare/aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a 

bibliotecii (la nivelul comunității) 

 includerea bibliotecilor în politicile, programele, activitățile, agendele naționale, teritoriale și 

instituționale, orientate pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Un parteneriat efectiv 

în acest sens este esențial, este condiția care asigură un mediu favorabil pentru realizarea 
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 formarea/dezvoltarea competențelor profesionale a personalului de bibliotecă, care facilitează 

și augmentează accesul la informație și sunt indispensabile parcursului de dezvoltare incluzivă 

și durabilă 

 implicarea activă a utilizatorilor în restructurarea serviciilor existente și în planificarea celor 

noi. 

Participanții la lucrările Forumului Managerilor consideră de importanță vitală instituirea de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a unui proiect complex „Dezvoltarea serviciilor 

bibliotecare”,  coordonat de Biblioteca Națională (ținând cont de experiențele țărilor cu sisteme 

informațional-biblioteconomice dezvoltate).  Axele prioritare ale proiectului ar putea fi: digitizarea 

patrimoniului documentar național, crearea platformei informaționale integrate pentru biblioteci, 



informatizarea bibliotecilor, colaborarea în vederea respectării proprietății intelectuale și a drepturilor 

de autor. Este vorba despre proiecte de co-finanțare, acestea solicitând bibliotecilor condiții speciale 

de aplicare. 

Facem apel către Bibliotecile Sistemului Național să susțină,  să colaboreze cu parteneri 

internaționali, naționali și locali, să se transforme din furnizori pasivi în furnizori activi de acces la 

informație, să ofere utilizatorilor servicii de bibliotecă modernă. 

Bibliotecile doresc să aibă alături factori de decizie, parteneri și utilizatori implicați activ în 

reașezarea activității bibliotecare și redefinirea serviciilor oferite. 

 


