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 Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (în continuare – FM SNB), 

reuniune științifico-metodologică, este organizat anual de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub 

egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în colaborare cu Consiliul Biblioteconomic Național. 

Scopul FM SNB - a determina prioritățile și axele profesionale pentru Anul Biblioteconomic ce urmează, 

de a centra eforturile bibliotecilor  pentru conexiunea priorităților naționale, teritoriale și instituționale. 

 Astfel, cea de-a 26-a ediție a FM SNB, și-a ținut lucrările la 3 noiembrie 2021, pe platforma Zoom, 

fiind asigurată și transmisiunea live pe canalul Youtube BNRM 

https://www.youtube.com/watch?v=7opolHFWlSw . 

 FM SNB a întrunit în cadrul lucrărilor manageri din toate tipurile de biblioteci, Camera Națională a 

Cărții, reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactico-științifice. În acest context sunt 

relevanți următorii indicatori statistici:  

 pe platforma Zoom au fost conectați 108 participanți;  

 canalul YouTube BNRM reflectă – 896 vizionări, 198 participanți simultan, 167 mesaje pe chat, 

17 abonați noi, 35 de aprecieri. 

 Organizațional FM SNB a inclus următoarele componente: sesiunea de inaugurare; sesiunea de 

comunicări; sesiunea de prezentare a priorităților profesionale ale anului 2021; sesiunea de întrebări și 

răspunsuri.    

 Sesiunea de Inaugurare (moderator – Elena Pintilei) a inclus mesajul de salut, adresat din partea 

Elenei Pintilei, director general BNRM, președinte al ABRM. În mod indirect a fost transmis și un mesaj 

de încurajare din partea Ministerului Culturii. 

 Sesiunea de comunicări a inclus 9 comunicări, acestea fundamentând și orientând bibliotecile privind 

consolidarea relațiilor cu comunitatea, membrii acesteia, ca premisă pentru dezvoltare și durabilitate: 

„Biblioteca și decidenții de divers nivel de responsabilitate: edificarea podurilor” (Elena PINTILEI); 

„riorități ale Consiliului Biblioteconomic Național 2022” (Rodica AVASILOAIE, Veronica BORȘ, 

https://www.youtube.com/watch?v=7opolHFWlSw


secretar CBN); „Implicarea bibliotecii în crearea unei comunități alfabetizate funcțional, informate și 

participative: strategia ABRM” (Victoria VASILICA); „Biblioteca anului 2022: idei de redresare post-

evaluare  sau Căi de redresare impuse de evaluare” (Ludmila CORGHENCI); „Bibliotecarul de azi și de 

mâine: luptă sau renunță? (Nelly TURCAN); „Implicarea bibliotecilor în proiecte de interes național” (Lilia 

TCACI, Ecaterina DMITRIC); Tendințe internaționale și provocări pentru bibliotecile din Republica Moldova în 

2022 (Eugenia BEJAN, Vera OSOIANU).  

 Sesiunea de prezentare a priorităților profesionale strategice ale Anului Biblioteconomic 2021 a 

urmărit scopul de a centra atenția managerilor superiori asupra a cinci priorități profesionale:  

 Reașezarea activității bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu  noul cadru 

legislativ și de reglementare (Ecaterina DMITRIC, Natalia GHIMPU); 

 Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților (Ludmila 

CORGHENCI, Lilia POVESTCA); 

 Aprofundarea rolului bibliotecii de   garant al  memoriei locale (Margareta CEBOTARI); 

 Implementarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă (Victoria VASILICA, Angela 

DRĂGĂNEL). 

 Impactul bibliotecii asupra comunității: studiere, valorificare și diseminare (Valentina POPA, 

Svetlana UCRAINCIUC). 

 Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științe ale 

informării la nivel internațional, studiile, politicile promovate de organizații internaționale de profil 

precum: UNESCO, IFLA, CENL, EBLIDA etc. La elaborarea priorităților s-a ținut cont de politicile 

statului, promovate la nivel de Președinție, Parlament și Guvern, de  Strategia  Națională de 

Dezvoltare „Moldova 2030”, alte  documente generate de autorități la nivel național, în special cele 

adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul local (a se vedea textul integral 

al documentului în ePortofoliu).  

 Participanții la FM SNB au fost orientați/încurajați de a fundamenta prioritățile profesionale 

instituționale pe cele naționale, ținând cont de statutul funcțional al instituției, necesitățile populației 

din zona de servire și de posibilitățile reale. 
 

Date statistice și de impact ale lucrărilor FM SNB: 

 108 participanți (pe platforma Zoom, privind transmisiunea în direct pe canalul de 

YouTube – a se vedea datele mai sus);)  

 Comunicări – 9; 

 Prezentări pe marginea priorităților profesionale ale anului 2022 – 5; 

 Suport documentar (ePortofoliu) pentru participanții la lucrările FMSNB, ediția a 26-a, acesta 

incluzând: agenda lucrărilor FM SNB, logo-ul reuniunii științifico-metodologice, inițiative 

privind prioritățile profesionale ale anului 2022, textele comunicărilor/prezentărilor, alte 

materiale profesionale, lista participanților, mostră certificat etc.; 

 Diseminarea ePortofoliului FM SNB pentru toate centrele biblioteconomice; 

 Orientarea activității bibliotecilor publice în baza tendințelor organismelor internaționale de 

autoritate, cunoașterea experiențelor reprezentative ale bibliotecilor europene; 

 Încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor din bibliotecile din învățământ, specializate pentru 

evaluarea activității în anul 2022; 

 Opinii, sugestii preluate de pe Zoom și YouTube: 



 „Mulțumesc foarte mult dragi prezentatori pentru materialele dumneavoastră, expuse 

foarte umanist, realist, pozitiv și care sunt extrem de importante pentru societatea 

noastră!” (Igor Fonari, Chișinău); 

 „Vă mulțumesc mult pentru informarea profesională, aspectele critice, viziuni de 

dezvoltare și soluții spre progres” (Elena Butucel, Chișinău); 

 „Mulțumim pentru informațiile interesante și utile” (Svetlana Lisnic, Chișinău); 

 „Mulțumim mult organizatorilor și tuturor formatorilor-profesioniști !Am asistat la un 

eveniment biblioteconomic de anvergură cu impact de durată!” (Zinaida Pînzari, Ștefan 

Vodă); 

 „Prezentări foarte utile. Mulțumim mult. Succes in continuare!” ( Biblioteca Științifică a 

Universității de Stat de Educație Fizică și Sport); 

 

Forumul Managerilor – 2021, ediția a 26-a, reflectată în mass-media electronică,  

rețele de comunicare: 

1. [Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția 2021, 3 noiembrie 

2021]. – Mod de acces: https://www.youtube.com/watch?v=7opolHFWlSw (Accesat 8 

noiembrie 2021). 

2. [Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția 2021, 3 noiembrie 

2021]. – Mod de acces: https://www.facebook.com/forum.manageri.snb/ (Accesat 8 

noiembrie 2021). 

3. Anul 2022 pretinde a fi al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate, forum. – Mod 

de acces: https://www.ipn.md/index.php/ro/anul-2022-pretinde-a-fi-al-consolidarii-relatiilor-

dintre-7967_1085495.html#ixzz7BE63UxY8 (Accesat 8 noiembrie 2021). 
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