
Programul Național LecturaCentral, ediția a 5-a, 2022 

 

Genericul „Cartea și lectura: context al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate” 

al Programului Național LecturaCentral-2022 este bazat pe prioritățile profesionale ale anului 2022, 

aprobate la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) la 3 noiembrie 

2021.  

Programul Național LecturaCentral a fost conceput și s-a afirmat timp de patru ediții ca 

instrument puternic de consolidare a eforturilor de stimulare a interesului pentru lectură, concentrând 

pe aceeiași platformă atât structuri culturale și sociale, cât și persoane cu responsabilități în acest 

domeniu.   

Printre activitățile care vor fi organizate în cadrul ediției:  

 Organizarea a 5 traininguri în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în 

Biblioteconomie și Științe ale Informării privind dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea 

realizării programului; 

 Organizarea conferințelor zonale în patru zone ale republicii concepute pentru sprijinirea 

bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul de referință prin 

cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea 

coordonată. În acest context vor fi trasate principalele direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în 

realizarea Programului Național LecturaCentral, ediția a V-a, 2022; 

 Elaborarea suportului metodologic în vederea implementării programului  „Consolidarea 

relaților între bibliotecă și comunitate”; 

 Organizarea sondajului de opinie „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2021”; 

 Campania  „Septembrie – nici o zi fără lectură”: Bibliotecile de toate tipurile din Sistemul 

Național de Biblioteci vor elabora și implementa o agendă extinsă de activități axate pe promovarea 

lecturi, care va include:  prezentări, expoziții de carte din colecții; lansări de carte, conferințe literare 

off/online, inițiative sociale de implicare a membrilor comunității în promovarea cărții și lecturii etc.;  

 Organizarea ediției a IV-a a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, 

cunoaștere și dezvoltare”  (participanți: bibliotecari, scriitori, autori de publicații, editori, oameni de 

creație, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale);  

 Organizarea întâlnirilor cu scriitorii autohtoni, lecțiilor publice cu implicarea experților 

din diverse domenii ale cunoașterii:  medicină, ecologie, istorie/arhivistică; dezvoltare personală; 

literatură. Prin varietatea domeniilor de cunoașterea scopul acestor activități este de a implica 

bibliotecile și comunitatea în implementarea Agendei ONU 2030.  

 

Ediția a cincea a Programul Național LecturaCentral- 2022 va fi  orientat spre un grup țintă 

extins: bibliotecari din Sistemul Național de Biblioteci, cadre didactice, reprezentanți ai sectorului 

editorial-poligrafic din Republica Moldova, a tuturor membrilor comunității indiferent de vârstă, 

statut social, apartenență religioasă, sex etc. 

Rămânem în speranța implicării în Programul/Proiectul național a tuturor tipurilor de 

biblioteci din cadrul SNB – biblioteci naționale, publice teritoriale, din învățământ specializate. 

 

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați secretariatul Programului Național 

LecturaCentral:  

 

Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și  Științe ale Informării 

Tel.: 022 240070; 022 240443; e-mail: dbiblio@bnrm.md, Skype ID: dbiblio 
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