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DECLARAȚIE  

Liderii domeniului biblioteconomic și științelor informării, întruniți  la cea de-a 23-

a ediție a Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, sprijină și 

optează pentru „consolidarea rolului bibliotecii în societatea modernă prin dezvoltarea 

acesteia ca un serviciu public de asigurare a accesului la lectură și de dezvoltare a 

interesului pentru informare, învățare, educație și cercetare, activități culturale, precum 

și prin sporirea capacităților de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe și în 

formarea liberă a opiniilor” (art. 1, Legea cu privire la Biblioteci, nr. 160 din 20.07.2017). 

Participanții, reprezentanți ai tuturor instituțiilor bibliotecare și a domeniilor 

adiacente, conștientizează faptul că provocările cu care se confruntă lumea bibliotecară 

în ultimii ani sunt reale, complexe și foarte variate. Ele necesită noi perspective, noi 

politici  și noi abordări. Nu există soluții prestabilite, dar există proiecte, încercări, 

angajamente care mobilizează și dau speranțe. Bibliotecile cu eforturi comune vor 

descoperi ce doresc comunitățile servite, pentru a experimenta și a crea servicii, activități, 

programe, produse  și procese care ar răspunde necesităților în permanentă schimbare. 

Reieșind din tendințele globale, specificul național și posibilitățile locale, pentru anul 

profesional 2019 au fost stabilite următoarele priorități: 

 implementarea noului cadru de reglementare 

 dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea 

comunităților prin susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 

 promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare 

 evaluarea impactului bibliotecii, dezvoltarea instrumentelor de impact  și 

utilizarea datelor în promovarea bibliotecii. 

Forumul Managerilor propune Declararea anului 2019 – Anul promovării imaginii 

bibliotecii în comunitate. Sub acest aspect bibliotecile își vor mobiliza toate resursele și 

forțele pentru a demonstra importanța și impactul bibliotecii asupra dezvoltării la nivel 

de persoană, comunitate și societate. 

Anul 2019 se anunță  a fi unul de o mare  semnificație, dat fiind faptul că întreaga 

activitate bibliotecară urmează a fi reorganizată în conformitate cu noua lege a salarizării 

în sectorul bugetar, noua lege cu privire la biblioteci, noul cadru de reglementare necesar 

pentru aplicarea legii etc. 

În aceste condiții comunitatea bibliotecară va avea nevoie de susținerea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, organelor de administrație publică centrală și locală, 

pentru a rezolva problemele inerente schimbărilor și, în același timp, pentru a asigura 

dezvoltarea bibliotecilor. În același timp, societatea mizează mult pe colaborări și 

parteneriate eficiente, pe creativitatea și capacitățile inovative ale personalului de 

bibliotecă. 



Participanții la Forum solicită administrației publice centrale și locale, fondatorilor, 

bibliotecilor și altor părți interesate să țină cont și să se implice în implementarea 

următoarelor proiecte și activități: 

1. Instituirea pe lângă Ministerul Educației, Cercetării și Dezvoltării a unui 

Fond de Dezvoltare a Bibliotecilor 

Instituirea Fondului  ar asigura  dezvoltarea bibliotecilor și implementarea unor proiecte 

care nu sunt posibile doar în baza finanțării locale. Fondul ar putea asigura 

sustenabilitatea programelor și proiectelor internaționale, menținerea nivelului  de 

dezvoltare atins în anii de desfășurare a programului. Fondul ar ajuta la rezolvarea 

problemelor majore, cum ar fi: procurarea softurilor, licențelor, programelor, 

achiziționarea bazelor de date internaționale și asigurarea accesului la acestea; susținerea 

și dezvoltarea site-urilor,  portalurilor, etc.; procurarea TIC; efectuarea reparațiilor 

capitale; susținerea formării profesionale continuă; retro-conversia cataloagelor; 

digitizarea cărților vechi și ale celor noi. Fondul de Dezvoltare a Bibliotecilor va fi utilizat  

în baza proiectelor, elaborate de către biblioteci. 

 
2. Susținerea învățământului de specialitate 

Dezvoltarea de către factorii de resort și  biblioteci a unor politici coerente de încurajare, 

motivare și accedere a bibliotecarilor pentru studii universitare de licență, masterat și 

doctorat. Sprijinirea bibliotecilor în organizarea activităților (campanii, reuniuni, 

desemnări) de promovare a profesiei, a bibliotecarilor. 

 

3. Susținerea formării profesionale continue 

Implementarea prevederilor art. 27, alin. 3 din Legea cu privire la Biblioteci (nr.160 din 

20.07.2017). Asigurarea caracterului anticipativ și a continuității în activitatea de 

formare-dezvoltare a personalului de specialitate din biblioteci. Adaptarea programelor 

de formare profesională la cerințele unei societăți în continuă dezvoltare.  Facilitarea 

accesului, mobilizarea și valorificarea tuturor mijloacelor de informare instituționale 

și non-instituționale privind activitățile educaționale pentru personalul de specialitate. 

Centrare pe impact și utilitate a cunoștințelor și deprinderilor, acumulate în cadrul 

formării continue, pentru activitatea profesională. 

  

4. Susținerea Programului Național de Promovare a Lecturii 

Reliefarea atenției și implicațiilor bibliotecii pentru carte, lectură.  Cooperarea eforturilor 

bibliotecilor, instituțiilor educaționale, uniunilor de creație, institutelor de cercetare în 

promovarea/acceptarea lecturii drept indispensabilă dezvoltării unei personalității 

active. Creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectură, de dezvoltare a 

competențelor de cultura informației și a lecturii. Cunoașterea/promovarea valorilor 

documentare  naționale și internaționale. 

 

5 decembrie 2018, Chișinău 

 

 

 


