Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru cele mai
reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării
Cadrul general
■ Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) organizează anual, în colaborare cu
Ministerul Culturii şi turismului, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, Concursul pentru cele mai reuşite lucrări, scopul cărui este de
a încuraja şi susţine profesionalismul şi originalitatea în editarea documentelor din domeniul
bibliologiei, ştiinţei informării şi altor domenii în care se produc membrii ABRM.

Responsabilităţi ale organizatorilor Concursului:
■ Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova promovează informaţia privind
organizarea Concursului, oferă sprijinul consultativ şi informativ necesar; asigură organizarea
şedinţelor Comisiei de evaluare, precum şi acordarea diplomelor pentru lucrările premiate.
■ Biblioteca Naţională a Republicii Moldova monitorizează activitatea Comisiei de evaluare a
Concursului; recepţionează documentele înaintate pentru Concurs (respectând rigorile stabilite
de regulament); organizează expoziţia lucrărilor prezentate la Concurs.
■ Ministerul Culturii şi Turismului şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
contribuie la promovarea informaţiei privind condiţiile şi desfăşurare Concursului; se implică în
relaţiile cu organele administraţiei publice, cu fondatorii în vederea acoperirii materiale şi
financiare a diplomelor şi premiilor Concursului respectiv câte 5000 lei.
■ Comisia de evaluare (CE) organizează recepţionarea lucrărilor conform reglementărilor
stabilite; asigură clasamentul corect al lucrărilor.

Scopul
■ Optimizarea activităţii de investigare, a creativităţii în domeniul bibliologiei, ştiinţei informării
şi alte domenii de cercetare a membrilor Asociaţiei Bibliotecarilor.
■ Promovarea de noi valori şi experienţe pozitive în domeniu.
■ Valorificarea şi stimularea potenţialului ştiinţific al bibliotecarilor din republică.
■ Consolidarea statului bibliotecarilor şi a bibliotecilor în societate.

Criterii de admisibilitate
■ La concurs sunt admise lucrări ce ţin de bibliologia generală: organizarea activităţii de
bibliotecă, relaţii cu publicul, organizarea cataloagelor (tradiţionale/electonice),dezvoltarea şi
gestionarea colecţiilor, organizarea activităţii de informare, serviciilor de referinţe; lucrări ce ţin
de sociologia cărţii şi a lecturii, asistenţa de specialitate, activitatea de studii şi cercetări în
domeniul bibliologiei; dicţionare lexicografice, pe materii, de personalităţi, bio şi bibliografii
speciale, bibliografii locale, bibliofilie, lucrări în domeniul automatizării şi informatizării,
materiale promoţionale, publicaţii periodice, ştiinţa informării şi alte domenii de cercetare,
indiferent de limba şi suportul de fixare a informaţiei (format tradiţional, electronic, multimedia,
AV, grafice etc.).
■ Se propun lucrări care nu au participat la ediţiile anterioare ale Concursului.
■ Sunt invitaţi să participe:
- autori individuali;

- colectiv de autori.
■ participanţii trebuie să fie membri ai ABRM.

Condiţiile de acordare a premiilor
Concursul pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei (biblioteconomie,
bibliografie, biobibliografie, bibliofilie ş.a.), ştiinţa informării şi alte domenii în care se produc
membrii Asociaţiei Bibliotecarilor, va fi organizat pe următoarele secţiuni:
→ Bibliologie
→ Ştiinţa informării
→ Enciclopedii, dicţionare, lexicoane, ghiduri
→ Publicaţii periodice (ediţii noi sau ediţii speciale care n-au participat la Concurs)
→ Automatizare şi informatizare
→ Materiale promoţionale
→ Lucrări în alte domenii

Premii acordate
● Premiul I, II, III la fiecare secţiune.
● Premiul Mare pentru deosebită ţinută ştiinţifică şi valoare culturală
● Premiul Special pentru:
- originalitate;
- design;
- debut.

Data limită de aplicare
■ Lucrările vor fi prezentate la sediul Bibliotecii Naţionale (Chişinău, str.31 August, 78A, Bloc
2) până la 31 ianuarie secretariatului Comisiei de evaluare cu menţiunea Concursul pentru cele
mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţa informării.

Procedura de înscriere
■ Înscrierea la concurs se face prin completarea de către concurenţi a Formularului de
participare. Vezi anexa.
■ Lucrările pentru concurs vor fi prezentate în 2 exemplare, care vor fi integrate în Biblioteca de
specialitate (Şcoala de Biblioteconomie din Republica Moldova) şi Biblioteca Naţională.

Sistemul de evaluare
■ Comisia de evaluare este desemnată de Biroul ABRM
■ Evaluarea lucrărilor se va realiza prin metoda puantificării (de la 1 la 10) conform criteriilor:
1. Corespundere rigorilor de specialitate: metodologia alcătuirii, respectarea standardelor
în vigoare, izvoarele de selectare, structurarea materialelor, aparatul bibliografic
COEFICIENT 5
2. Reflectarea temei: corespunderea titlului lucrării conţinutului acesteia, actualitatea
temei, valoarea informaţională, culturală şi cognitivă a lucrării; originalitate,
creativitate

COEFICIENT 4
3. Stilistica lucrării
COEFICIENT 3
4. Forma de prezentare a lucrării (concepţie grafică, calitatea editării, integrarea
armonioasă a designului)
COEFICIENT 2

Totalizarea rezultatelor se va efectua conform formulei:
NOTE
4*10
4*8-9
4*7-8
4*6-7
4*5-6

PUNCTAJ TOTAL
140
112-126
98-111
84-97
70-83

LUCUL
Premiul Mare
Locul I
Locul II
Locul III
premiul debut

Anunţarea finaliştilor şi a participanţilor
■ Rezultatele concursului se aprobă de către Biroul ABRM, Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Educaţiei, tineretului şi Sportului, biblioteca Naţională până la 1 martie a anului în
curs.
■ Anunţarea numelor laureaţilor, decernarea premiilor va avea loc în cadrul Simpozionului
Naţional ANUL BIBLIOLOGIC.
■ Informaţii despre materialele premiate vor fi mediatizate pe paginile revistelor şi ziarelor de
specialitate (Magazin Bibliologic, Gazeta bibliotecarului, Buletin ABRM etc.), în presa naţională.

Anexă
FORMULAR DE PARTICIPARE
Autor (colectiv,
individual)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titlul
lucrării-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumirea
instituţiei--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa
instituţiei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviciu, telefon, email-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresa de la domiciliu, telefon, email-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postul -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Grad ştiinţific---------------------------------------------------------------------------------------------------Specialitatea ---------------------------------------------------------------------------------------------------Suport (tradiţional/electronic)--------------------------------------------------------------------------------Secţiunea----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

