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Misiune

Misiunea principală a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova 
este de a face resursele documentare şi informaţionale pe care le 
deţine disponibile utilizatorilor şi de a menţine şi conserva o colecţie 
universală de documente pentru generaţiile viitoare.

Obiectivele prioritare ale anului

Dintre obiectivele propuse pentru acest an aniversar menţionăm 
următoarele: 

 Realizarea unei suite de acţiuni cultural-ştiinţifice consacrate 
aniversării a 175-a a BNRM;

 Organizarea manifestărilor culturale dedicate Anului „Eugen 
Doga” în Republica Moldova;

 Demararea procesului de implementare a Bibliotecii Naţionale 
Numerice a Moldovei;

 Relansarea Proiectului “Memoria Moldovei” în contextul 
modelului strategic al Bibliotecii Naţionale Numerice a 
Republicii Moldova;

 Transformarea Web-site-ului BNRM într-un veritabil spaţiu 
virtual de organizare şi funcţionare a BNRM;

 Desfăşurarea cercetării ştiinţifice “Timpul şi spaţiul lecturii în 
Moldova”;

 Elaborarea Cărţii albe (cadrului de reglementare) a Siste-
mului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova 
(SIBIMOL); 

 Implementarea sistemului complex de evaluare a muncii 
salariaţilor;

 Continuarea lucrărilor de dezvoltare a bazei tehnico-materiale 
a instituţiei.
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► 1
• Realizarea unei suite de acţiuni cultural-ştiinţifice consacrate 

aniversării a 175-a a Bibliotecii Naţionale: Salonul Internaţional de 
Carte, ediţia a XVI-a, la care au participat 83 de edituri din 16 ţări 
ale lumii; inaugurarea Cheiului Voltaire (lumea bibliofililor din 
Moldova); şedinţele jubiliare ale Salonului muzical, Cafenelei filo-
sofice, Cenaclului literar “Mioriţa”, Ateneului “Moldova”, Clubului 
biblioteconomiştilor, dezvelirea portretului lui Alexei Mateevici etc;

• Editarea unui şir de publicaţii jubiliare, printre care: volumul 
I al albumului “Din comorile BNRM”, “Basarabenii în lume: colecţie 
de materiale şi documente prezentate la polipticul cultural-istoric 
şi ştiinţific”, vol. 3-4, indicele bibliografic “Republica Moldova în 
lume”, almanahul “Imaginea Republicii Moldova în străinătate”, 
bibliografia “BNRM-175 ani”, “Rigorile internaţionale actuale ale 
organizării şi funcţionării bibliotecilor publice (Expozeu şi comentarii 
asupra Ghidului IFLA – UNESCO)”, ediţia specială a “Magazinului 
bibliologic” şi “Gazetei bibliotecarului” etc;

• Organizarea programului cultural dedicat Anului Naţional 
“Eugen Doga”: vernisarea expoziţiei-eveniment şi a expoziţiilor 
tematice, prezentarea lor în mediul virtual, elaborarea catalogului 
expoziţiei, organizarea audiţiilor muzicale ş.a;

• Demararea procesului de implementare a Bibliotecii Naţionale 
Numerice a Moldovei: procurarea echipamentului necesar, studierea 
experienţei altor biblioteci, continuarea numerizării revistei “Viaţa 
Basarabiei”, editarea unor publicaţii ale BNRM în format electronic, 
achiziţionarea documentelor electronice etc;

• Continuarea lucrărilor în vederea realizării Programului Naţional 
“Memoria Moldovei”: definitivarea catalogului general “Cartea  
Moldovei”, restaurarea unor publicaţii vechi incluse în program, 
încheierea acordului de colaborare cu Hill Museum and Manuscript 
Library,  Collegeville din  S.U.A. şi cu Centrul de Studii Bizantine 
din Iaşi,  România,  în scopul digitalizării şi arhivării electronice a  
documentelor patrimoniale incluse în registrul Programului „Memoria 
Moldovei”;

• Continuarea implementării Sistemului Informaţional 
Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL): elaborarea 

► 1 Principalele realizări 
ale anului 2007
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documentelor reglementare, definitivarea softului, studierea 
standardului UNIMARC de descriere bibliografică, şcolarizarea 
personalului;

• Organizarea a 51 de activităţi culturale. Reflectarea în mediul 
virtual a acţiunilor culturale şi a expoziţiilor-eveniment (în 2007, 
expoziţiile virtuale au fost accesate de peste trei mii de utilizatori 
din Moldova, România, Germania, SUA, Rusia, Franţa, Spania, Italia 
etc.);

• Participarea la elaborarea proiectului  Legii cu privire la 
biblioteci;

• Organizarea Seminarului Naţional şi a trei simpozioane, 
printre care: 

— Anul bibliologic 2006 cu genericul: „Situaţia actuală şi 
proiectele de perspectivă ale domeniului bibliotecar”;

— Valori bibliofile, ediţia a XVI-a, consacrată clasicilor 
literaturii – Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu;

— Simpozionul „100 de ani de la naşterea lui Alexandru 
Chirtoacă, specialist în biblioteconomie, publicist şi 
teatrolog, fost director al Bibliotecii Naţionale”.

• Participarea la realizarea Proiectului „Bibliotecile − centre de 
educaţie şi informare ecologică a populaţiei”;

• Demararea procesului de implementare a “monitoringului 
metodologic” în format electronic (sistem de observare, măsurare, 
evaluare şi prognozare a stării activităţii bibliotecilor publice);

• Demararea studiului sociologic “Timpul şi spaţiul lecturii în 
Moldova”: elaborarea instrucţiunilor pentru interviul în profunzime, 
autoinstruire în domeniul sociologiei şi a problemelor lecturii, 
discutarea Programului studiului la şedinţa Consiliului ştiinţific al 
BNRM;

• Continuarea implementării modulului Circulaţie al pro-
gramului TINLIB: barcodarea documentelor incluse în baza de date 
(circa 30 mii), efectuarea retroconversiei descrierilor bibliografice 
din catalogul tradiţional în catalogul electronic (peste 16 mii de 
înregistrări), redactarea bazei de date electronice etc.;

• Integrarea Bibliotecii în sistemul informaţional internaţional. 
Prima participare a directorului BNRM la întrunirea anuală a 
CENL la Helsinki şi afirmarea BNRM ca membru cu drepturi 
depline a CENL şi al Bibliotecii Numerice Europene. Participarea la 
Consfătuirea mondială a directorilor Bibliotecilor Naţionale din ţările 
francofone (Bruxelles). Participarea BNRM la Seminarul de încheiere 
al proiectului Tel-Me-Mor la Riga. 
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• Expedierea, la rugămintea Societăţii Culturale a Moldovenilor 
din Reggio Nell'Emilia (Italia), a cca 3 mii de cărţi şi periodice 
adunate din Rezerva Naţională de Publicaţii şi  din donaţii, precum 
şi  perfectarea unor abonamente  la cele mai solicitate ediţii periodice 
în vederea organizării unei săli de lectură pentru moldoveni;

• Trecerea la un nou sistem de evaluare a personalului;

• Implementarea unui set de indicatori de performanţă pentru 
evaluarea activităţii subdiviziunilor şi a salariaţilor BNRM 
(vezi Anexa nr. 3);

• Continuarea organizării Forumului managerilor al BNRM 
(trimestrial);

• Procurarea a 16 calculatoare şi a 4 staţii de numerizare;

• Reparaţia capitală a punctului termic al blocului nr.1.

O zi din activitatea BNRM în 2007:

— 44 utilizatori înregistraţi,
—  444 vizite, 
— 2076 împrumuturi, 
— 120 informaţii şi consultaţii,
— 219 înregistrări introduse în baza de date,
— 48 documente achiziţionate.
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Anul bibliologic 200�: simpozion

Valori bibliofile: simpozion
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Colecţiile BNRM reflectă diversitatea şi bogăţia patrimoniului 
deţinut: cărţi, publicaţii seriale, documente de muzică tipărită, 
manuscrise, documente grafice, cartografice, audiovizuale, elec-
tronice,   microformate etc. Ele sunt completate anual prin Depozitul 
legal, achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar, precum şi 
din donaţii şi sponsorizări. Pe parcursul anilor BNRM a constituit 
şi organizat colecţii preţioase de documente: colecţia de carte 
veche şi rară indispensabilă cercetării şi valorificării patrimoniului 
ţării, colecţia de cărţi cu autografe ale scriitorilor, savanţilor, altor 
personalităţi, colecţia în limbi moderne  ca veritabile porţi către 
cunoaştere, gândire şi cultură universală, colecţia “Moldavistica”, 
care este unicală în republică etc. BNRM ca să păstreze pentru naţiune 
acest tezaur inestimabil.

Dezvoltarea colecţiilor

În 2007 politica instituţională în domeniul dezvoltării colecţiilor a 
fost concentrată spre: 

• îmbinarea organică a dezvoltării colecţiilor tradiţionale cu 
procurarea documentelor în format electronic; 

• îmbogăţirea colecţiilor prin achiziţii retrospective;

• îmbunătăţirea colecţiei Moldavistica; 

• consolidarea relaţiilor cu editurile;

• remedierea criteriilor de selecţie a ofertei editoriale în vederea 
achiziţiei; 

• excluderea intermediarilor şi achiziţionarea direct de la 
producători, în scopul reducerii cheltuielilor.

Pe parcursul anului 2007 în colecţiile BNRM au intrat circa 13,8 mii 
de documente, faţă de 13,9 mii în 2006.  În perioada 2003-2007, intrările 
de documente au constituit 1,0-1,2 unităţi noi per cititor înscris. 

În structura colecţiilor predomină cărţile şi publicaţiile periodice 
în proporţie de 86 %, precum şi în structura achiziţiilor – în proporţie 
de peste 80 la sută. 

► 2
Dezvoltarea colecţiilor *Managementul colecţiilor*

*Conservarea şi restaurarea colecţiilor 

Colecţii► 2 
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Fig. nr. �
Din an în an creşte numărul intrărilor cu noi valori documentare 

pe suport electronic. În 2007 numărul acestora a atins cifra de 1970 
u.m.

Deşi aproape jumătate din toate documentele intrate în colecţiile 
BNRM au fost în limba de stat, totuşi decalajul între cerere şi ofertă a 
literaturii în limba de stat rămâne destul de mare. 

Documente după limbi Cotă-parte a documentelor  Dife-
renţăîn componenţa 

colecţiilor
în componenţa 
împrumutului

În limba de stat ��,2 % ��,0 % - �7,�
În limba minorităţilor naţ. 7�,� % �7,� % + 22,�
În limbi moderne �,0 % �,� % + 0,7

Mândria BNRM este fondul de valori bibliofile cu circa 22 mii vol., 
dintre care ediţii princeps, ex-libris, ediţii de lux, lucrări cu autografe, 
dedicaţii, ediţii de dimensiuni neobişnuite. În 2007 în această colecţie 
au intrat 570 documente cu valoare deosebită.

În anul de referinţă colecţiile Bibliotecii au fost completate prin 
diferite surse de completare în felul următor: 

Fig. nr. 2

Dinamica intrărilor de documente (u.m.)
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Cele mai valoroase documente intrate în colecţiile BNRM

♦ Biblia sau Testamentul Vechiu şi Nou. Vol. 2. – Buzău: Tipogr. Sf. 
Episcopii, 1855. – 434 p.

♦ Ciureanu-Bodeşti, V. Liturghier cu conţinut de cântări bisericeşti 
ale sfintelor liturghii, din ale vecerniei, utreniei şi din Postul Mare, 
pe întregul an, compuse şi aranjate în ordinea tipicului pe muzică 
bisericească orientală. – Ch.: Tipogr. Centralei cooperativelor, 1928. 
– 634 p.: semne muz.

♦ Iorga, N. Istoria românilor prin călători. Vol. 3. – Buc.: Ed. Casei 
Şcoalelor, 1929. – 352 p. 

♦ La Mottraye, A. de. Voyages du Sr. A. de la Mottraye, en Europe, 
Asie, Afrique. – Haga, 1727. – 471 p.: il. + supl.

♦ Liturghier. 1808. – [S.n.], 1808. – [Numerot. veche].
♦ Massenet, J. Mes suvenirs (1848-1912): A mes Petits - Enfants. – Paris: 

Pierre Laitte, 1912. – 352 p.
♦ Movilă, P. Mărturisirea ortodoxă a Apostoleştei ... – [S.n.], 1864. 

– 320 p.
♦ Pârvu, D. Problema Basarabiei în lumina principiilor şi actelor juridice 

internaţionale. – Bucureşti, 1943.
♦ Purici, Ş. Introducere în istoria Basarabiei. – Suceava, 2006.
♦ Relgis, E. Umanitarismul şi internaţionala intelectualilor. – Bucureşti: 

Viaţa Românească, 1922. – 264 p.
♦ Vine vremea de apoi: Povestire istorică din trecutul Basarabiei. – 

Bucureşti: Impr. Centrală, 1940.

Depozitul	legal

Biblioteca Naţională are o responsabilitate specială, definită prin 
Legea cu privire la biblioteci vizavi de colectarea prin depozitul legal 
a moştenirii culturale naţionale şi conservarea ei. Prin intermediul 
depozitului legal, BNRM recepţionează cărţi, publicaţii seriale, casete 
audio, CD-uri etc. În 2007 BNRM a acumulat în total 3334 titluri noi 
de documente:

                                                                       Titl. Ex.
Cărţi, broşuri 2593 4923
Reviste                                          267 3046
Ziare                                                258 13472
Documente AV, CD, cărţi poştale  216 414

Volumul cărţilor provenite din această sursă de completare în 
ultimii 5 ani a constituit cca 25 mii volume. Diagrama de mai jos arată 
variaţiile anuale ale intrărilor de carte în colecţiile BNRM în perioada 
2003-2007, demonstrând o progresie a curbei, mai ales în ultimii ani:
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Fig. nr. �    

Zilnic prin această sursă de completare în colecţiile BNRM intră în 
medie 70 publicaţii periodice şi ziare.

Achiziţii

Actuala politică de achiziţii este orientată spre lichidarea lipsuri-
lor din fondul de tipărituri naţionale, îmbogăţirea colecţiilor specia-
le, selectarea şi achiziţionarea celor mai bune lucrări din producţia 
editorială străină. În 2007, mijloacele financiare pentru achiziţii de 
documente au constituit 78268 lei. Pe parcursul anului au fost achizi-
ţionate 774  cărţi. 

Circa cinci mii de lei din suma menţionată mai sus au fost cheltuite 
pentru achiziţiile retrospective. Prin procurările de la anticariate şi de 
la ofertanţi particulari, în 2007 colecţia s-a îmbogăţit cu 44 publicaţii 
valoroase ce ţin de istorie, cultură, literatură etc.

Pentru abonarea la publicaţii periodice şi ziare s-au cheltuit 195,3 
mii lei. Biblioteca a fost abonată la 168 titluri de publicaţii periodice şi 
ziare, dintre care 40 titluri în limba de stat. 

Donaţii

Deoarece depozitul legal nu poate fi niciodată exhaustiv, iar achi-
ziţiile sunt limitate de posibilităţile financiare ale Bibliotecii, donaţii-
le rămân a fi o modalitate importantă de completare a colecţiilor. În 
2007, datorită donaţiilor, fondurile BNRM s-au îmbogăţit cu docu-
mente unicat, cu ediţii în tiraj limitat, cu publicaţii de valoare deo-
sebită venite din colecţii personale, din partea mai multor instituţii 
şi organizaţii din diferite ţări ale lumii, inclusiv S.U.A., Franţa, Fin-
landa, Germania, Belarus etc. Volumul de publicaţii donate a fost de 
peste 4,1 mii de unităţi.
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Fig. nr. �

Donaţii preţioase au oferit autorii: Nicolae Roibu, Ioan Caproşu 
(profesor universitar din Iaşi, care este un donator permanent al vo-
lumelor apărute în cadrul Universităţii ieşene), Z. Mihail, Ş. Purici ş.a. 
Colecţia Balmuş a continuat şi în 2007 să crească cu încă 75 cărţi şi 18 
periodice. Printre donatorii cărţilor primite în 2007 putem enumera 
şi un alt donator permanent – Aurel Marinciuc, profesor universitar 
de la Universitatea Tehnică din Moldova, care  şi în acest an a dăruit 
BNRM cărţi cu o incontestabilă valoare documentară, care au intrat, 
de asemenea, în colecţiile speciale ale BNRM. 

În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2006, Ambasada S.U.A. 
la Chişinău a donat BNRM un set de carte americană modernă: 33 
de exemplare de opere artistice americane, eseistică şi critică literară. 
Printre autorii cărţilor putem menţiona pe Tom Wolfe, Robert Frost, 
Susan Sontaj, Toni Morrison, Dan Brown ş.a.

Schimbul internaţional de publicaţii

Schimbul internaţional de publicaţii constituie unul din aspectele 
de cooperare ştiinţifică şi culturală internaţională interbibliotecară 
şi rămâne a fi calea principală de completare a colecţiilor Bibliotecii 
Naţionale cu publicaţii străine. Pe parcursul anului, prin intermediul 
schimbului internaţional de publicaţii, au fost recepţionate cca 1150 
volume de documente, dintre care 370 cărţi. Biblioteca a expediat în 
străinătate 966 vol. de cărţi şi 595 publicaţii seriale.

Partenerii străini cu care BNRM a colaborat activ sunt: 
• Biblioteca Naţională a României;
• Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti; 
• Biblioteca Centrală Universitară, Cluj-Napoca;
• Biblioteca Naţională a Franţei; 
• Biblioteca Congresului S.U.A.;
• Biblioteca de Stat a Rusiei.

Este îmbucurător faptul că BNRM a stabilit relaţii de colaborare 
cu partenerii noi: 

- Asociaţia Socioculturală „M. Eminescu”, Italia;

4100 5863 3769 5044 4125

2003 2004 2005 2006 2007

Recepţionarea donaţiilor în perioada 2003-2007
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- Asociaţia Comunităţii Moldoveneşti din S.U.A.;
- Societatea Bucovineană „D. Erich Beek”, Germania;
- Biblioteca Naţională a Republicii Iran.

Fondul de publicaţii pentru schimbul  internaţional se consti-
tuie din publicaţiile editate de Bibliotecă şi achiziţiile efectuate spe-
cial în acest scop. În prezent volumul acestui fond constituie 3,3 mii 
publicaţii.

Managementul colecţiilor

În  2007 dirijarea colecţiilor a întrunit un ansamblu de preocupări 
manageriale, printre care:

• elaborarea documentelor necesare pentru dezvoltarea colec-
ţiilor (Planul-expres de completare curentă şi retrospectivă a 
documentelor pe suport electronic, regulamente de organizare 
şi funcţionare a unor colecţii etc.);

• dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu bibliotecile din alte ţări 
ale lumii; 

• efectuarea controlului asupra respectării tehnologiei şi terme-
nelor de verificare a colecţiilor şi asupra corectitudinii trierii şi 
eliminării documentelor din colecţiile BNRM; 

• transferarea unor colecţii speciale în blocul nr. 2 al BNRM.

Pe parcursul anului a fost finisat controlul fondurilor în serviciile:
- Conservarea şi comunicarea colecţiilor: colecţia de carte cu for-

matul „M” (niv. 4), colecţia de microfilme, colecţia de publicaţii în 
limbile minorităţilor naţionale;

- Literaturile lumii (colecţia de carte);
- Lectura publică (colecţia de teze de doctorat);
- Împrumut de publicaţii.

Conservarea şi restaurarea colecţiilor 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Activitatea de conservare include două aspecte esenţiale: asigura-

rea duratei medii de viaţă maxim posibilă pentru întreaga colecţie şi 
restabilirea semnificaţiei originale a documentului. Pentru a asigura 
o mai bună protecţie a colecţiilor Bibliotecii, conservatorii şi restau-
ratorii de documente în anul de raport au întreprins un şir de măsuri 
concrete:

• controlul mediului şi stării de depozitare a documentelor;
• reamplasarea colecţiilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de păstra-

re a documentelor;
• restaurarea celor mai deteriorate cărţi;
• recondiţionarea unor documente uzate din punct de vedere fi-

zic;
• reproducerea lucrărilor de importanţă patrimonială etc.
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Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a Documentelor acor-
dă asistenţă de specialitate în domeniu, sprijină formarea şi specia-
lizarea restauratorilor de tipărituri din alte instituţii deţinătoare de 
asemenea documente, prestează servicii de restaurare a documente-
lor de valoare deosebită şi altor aşezăminte culturale. În 2007, la so-
licitare a fost acordat ajutor consultativ şi practic instituţiilor: Arhiva 
Naţională, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Mu-
zeul Naţional de Arte Plastice ş.a.  

Conservarea preventivă

Conservarea preventivă face parte din planul anual de activitate al 
BNRM şi include ansamblul măsurilor menite să prevină lezarea docu-
mentelor de patrimoniu şi să încetinească la maximum viteza proce-
selor de degradare. La acest capitol conservatorii BNRM au efectuat 
următoarele lucrări: întreţinerea spaţiilor de lucru şi depozitare, cu-
răţenia colecţiilor, reparaţii minore, menţinerea condiţiilor necesare 
de microclimat (în măsura posibilităţilor), legarea şi copertarea publi-
caţiilor, punerea la punct a unor condiţii de stocare adecvate, contro-
lul special al fondurilor (în 2007 au fost controlate 21 mii de volume), 
care permite determinarea stării de conservare a documentelor şi de-
pistarea publicaţiilor afectate şi deteriorate, supravegherea regimului 
de comunicare a documentelor ş.a.

Conservarea numerică	

Scopul principal al conservării documentelor dintr-o bibliotecă 
este de a face disponibile informaţiile, solicitând cât mai puţin posibil 
originalele. Numerizarea constituie un răspuns incontestabil la aceste 
exigenţe.

În 2007 BNRM a continuat numerizarea documentelor patrimonia-
le, incluse în Programul Naţional „Memoria Moldovei”. Pe parcursul 
anului au fost numerizate 3450 pagini ale revistei „Viaţa Basarabiei”. 

Proiectul „Biblioteca Naţională Numerică a Republicii Moldova” 
(BNNRM) lansat de Biblioteca Naţională în 2006 va deveni o compo-
nentă importantă a structurii Bibliotecii Numerice Europene. Acest 
proiect continuă să se dezvolte, urmând să fie reglementate aspecte 
ce ţin de conţinuturi (texte, imagini, documente audiovizuale, hiper-
link-uri ş.a.), servicii (organizarea conţinuturilor, căutarea şi regăsi-
rea informaţiei etc.).

 
Restaurarea publicaţiilor

 Publicaţiile aduse la Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare 
trec printr-o serie de proceduri,  începând cu investigaţiile biologice 
şi chimice, urmate de tratamente de conservare şi restaurare. În urma 
investigaţiilor se stabilesc metodele de tratament specifice fiecărui 
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caz în parte. Acestea pot fi de dezinfecţie/dezinsecţie sau alte trata-
mente chimice (albirea, înlăturarea petelor prin curăţirea uscată sau 
umedă), restaurarea propriu-zisă. 

În 2007 BNRM a realizat prin mijloace proprii operaţiunile de dez-
insecţie (180 vol.) şi dezinfecţie (cca 1100 vol.), au fost curăţate 2075 
vol. de carte. În total Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a 
prelungit viaţa a peste 3580 mii volume de publicaţii. În acest scop 
au fost efectuate următoarele măsuri: restaurarea foilor deteriorate, 
consolidarea paginilor de gardă, completarea părţilor care lipsesc din 
pagini, reconstituirea structurii cusăturii, restaurarea legăturii ş.a. Cu 
ajutorul  scannerului şi copiatorului au fost restabilite cca 13 mii de 
pagini.
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► 3
Înregistrarea şi orientarea beneficiarilor 

Comunicarea colecţiilor constituie un punct nodal pentru întreaga 
activitate a bibliotecii prin care se creează imaginea acesteia. Pentru 
publicul variat de cititori (cercetători, profesori, funcţionari, studenţi, 
bibliotecari, turişti, pensionari etc.) BNRM propune un şir de servicii 
prestate direct în sediul ei sau la distanţă, la solicitarea beneficiarilor, 
numărul cărora creşte anual.  

Accesul la serviciile oferite de Biblioteca Naţională este posibil pe 
baza permisului de intrare, care reprezintă actul de identificare al citi-
torului pe toată durata şederii în BNRM.

În anul de referinţă au fost înregistraţi 12,4 mii utilizatori. Compa-
rativ cu anul precedent,  în structura socioprofesională nu s-au pro-
dus schimbări esenţiale.  Ponderea cea mai mare  revine studenţilor 
– cca 63 la sută, urmaţi de intelectuali şi funcţionari – 16 la sută. 

Serviciul Acces general oferă, la cerere, informaţii despre serviciile 
prestate, colecţiile, structura BNRM, despre condiţiile de acces în Bi-
bliotecă, activităţile organizate de BNRM, informaţii generale despre 
alte biblioteci şi instituţii de informare-documentare. În 2007 au fost 
elaborate diverse pliante pentru cititori şi actualizată rubrica “Ghid” 
a paginii Web a BNRM. 

Servicii de lectură
BNRM oferă utilizatorilor atât servicii  pentru lectură, studiu, in-

formare şi documentare în sediul Bibliotecii, în săli generale şi specia-
lizate, cât şi servicii de împrumut la domiciliu, de împrumut interbi-
bliotecar intern şi internaţional. În 2007 politica BNRM a fost orienta-
tă spre studierea intereselor de lectură, optimizarea ofertei şi crearea 
condiţiilor necesare pentru asigurarea cerinţelor utilizatorilor. 

La început de an BNRM a iniţiat un program de măsuri menit să 
îmbunătăţească condiţiile şi modul de servire a beneficiarilor. În acest 
sens în cursul anului s-au întreprins următoarele acţiuni: mărirea nu-
mărului staţiilor de lucru pentru utilizatori, formarea personalului în 
vederea unei comunicări mai bune cu utilizatorii, introducerea unor 
servicii noi etc. Ca urmare a măsurilor întreprinse,  numărul reclama-
ţiilor s-a redus în mod esenţial. 

► 3 Comunicarea colecţiilor
Înregistrarea beneficiarilor*Servicii de lectură*

Împrumut interbibliotecar
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În 2007 colecţiile şi serviciile BNRM au fost utilizate de 89,1 mii 
utilizatori care au consultat 589,5 mii documente. 

În urma analizei celor doi indicatori cantitativi principali – numă-
rul vizitelor şi numărul împrumuturilor de documente – se prefigu-
rează  următoarele concluzii: 

- o scădere uşoară de vizite;
- o creştere neînsemnată a numărului de documente împrumu-

tate ceea ce este confirmat de cifrele din tabelul ce urmează:

 2003 2004 2005 2006 2007
Împrumuturi ���7�� ������ �7�2�7 ���7�2 ����7�

% creşterii/descreşterii +�,2 % -2� % +7,�% -�,2 % +0,� %
  
Analiza împrumuturilor după categorii de documente, după con-

ţinut şi limbă reprezintă un tablou veridic al preferinţelor şi necesi-
tăţilor de lectură şi informare ale utilizatorilor. În ceea ce priveşte 
conţinutul lecturii, 41,3 % din documentele consultate au fost din 
domeniul ştiinţelor sociale şi economice, iar ponderea cea mai mică 
a revenit literaturii din domeniul ştiinţelor naturale. După categoria 
documentelor, cartea ocupă un loc corespunzător ponderii pe care o 
are în totalul împrumuturilor de documente din colecţiile Bibliotecii 
– cca 65 la sută, urmată de publicaţiile seriale – 25 la sută. 

Facilităţi

Pentru utilizatorii BNRM sunt oferite multiple facilităţi, printre 
care: 

• acces la baze de date electronice;
• acces la cataloagele tradiţionale;
• furnizarea de referinţe prin intermediul poştei electronice 

(referinţe prin e-mail);
• dotare cu CD-ROM-uri şi materiale video;
• săli de audiţie muzicală; 
• 445 locuri pentru lectură şi studiu, în sălile de lectură;
• 15 staţii de lucru pentru beneficiari, dintre care 10 –   

conectate la Internet;
• un aparat de copiat, trei cititoare de CD-ROM, un scanner, o  

imprimantă pentru beneficiari.

În una din sălile de lectură ale blocului central al BNRM este asigu-
rat accesul liber al utilizatorilor la colecţiile ONU şi OSCE (documen-
te oficiale, monografii, rapoarte, anuare statistice, materiale informa-
tive, reviste ş.a.).  În anul de referinţă, colecţia ONU s-a îmbogăţit cu 
840 vol. de documente şi însumează în prezent peste 2 mii de u.m., iar 
colecţia OSCE s-a completat cu 400 u.m. şi conţine cca 1,5 mii de docu-
mente.
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Biblioteca a fost deschisă pentru public 56 de ore pe săptămână, 6 
din 7 zile. 

 În anul de referinţă, rapiditatea punerii în circulaţie a documen-
telor achiziţionate şi operativitatea servirii utilizatorilor au rămas la 
acelaşi nivel. Timpul de prelucrare a documentelor, de la intrarea în 
Bibliotecă până la depozitarea şi punerea lor la dispoziţia utilizatori-
lor, incluzând prezentarea documentelor la expoziţia „Achiziţii noi”, 
a fost în medie 34 zile calendaristice; timpul de aşteptare a documen-
telor comandate din depozitul general – până la o oră, iar din colecţi-
ile auxiliare ale serviciilor – de la cinci până la 20 min. 

   
Bilanţul sondajului efectuat în 2007

Ca şi în ceilalţi ani, în 2007 BNRM a realizat sondajul sociologic 
„Activitatea Bibliotecii Naţionale în opinia cititorilor”. Rezultate-
le sondajului efectuat în 2007 şi aprecierile date de beneficiari  sunt 
oglindite în tabelul de mai jos:

Doleanţele 
utilizatorilor vizavi de:

Satisf.

(%)

Nesatisf.

(%)
Calitatea colecţiei  �7,0 ��,0
Spaţiile de lectură ��,� ��,2
Programul de lucru ��,� ��,�
Sistemul de informare ��,� ��,�
Asistenţa bibliografică ��,0 ��,0
Dotarea tehnică ��,� ��,�
Amabilitatea bibliotecarilor ��,0 ��,0
Profesionalismul personalului ��,2 �,�

Studiul arată că:
- în general, serviciile oferite de bibliotecă au fost apreciate la un 

nivel destul de înalt, ceea ce confirmă profesionalismul biblio-
tecarilor şi calitatea produselor finite furnizate de bibliotecă;

- majoritatea utilizatorilor (nouă din zece utilizatori) sunt satis-
făcuţi de profesionalismul şi amabilitatea bibliotecarilor, cali-
tatea colecţiei, spaţiile de lectură;

- mai mult de o treime din utilizatori nu sunt satisfăcuţi de do-
tarea tehnică; 

- o parte a observaţiilor şi sugestiilor au vizat aspecte ale activi-
tăţii legate de necesitatea achiziţionării unui copiator pentru 
blocul nr. 2, viteza redusă de navigare în Internet, insuficienţa 
cărţilor noi, mai ales în limba de stat, din domenii cu audienţă 
sporită: drept, istorie, economie, politologie, ecologie ş.a. 

Rezultatele sondajului ajută la crearea unor servicii şi produse do-
cumentare mai bune şi creşterea gradului de satisfacere a necesităţilor 
de informare ale utilizatorilor.
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Împrumut	interbibliotecar	

BNRM oferă bibliotecilor din ţară, prin împrumut interbibliotecar, publi-
caţii inexistente în colecţiile acestora. În anul 2007,  prin intermediul împru-
mutului interbibliotecar, BNRM a servit 120 abonaţi. Analizând indicatorii 
din ultimii cinci ani, constatăm că numărul de împrumuturi acordate s-a 
stabilizat şi constituie cca opt mii volume. BNRM a readresat altor biblioteci 
50 de cereri. S-a redus  timpul destinat executării cererilor de împrumut şi 
redistribuirii lor în caz de necesitate. Corespondenţa pe cale electronică a 
simplificat cooperarea cu alte biblioteci. Pentru buna desfăşurare a împru-
mutului interbibliotecar este necesar de a obţine scutiri pentru trimiterile 
poştale, a stabili forme de achitare optimale pentru condiţiile economice de 
azi şi a dota serviciul cu tehnică de reproducere a documentelor.
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► 4
Biblioteca Naţională	tinde să asigure şi să promoveze diversificarea 

serviciilor informaţionale, tradiţionale şi cele moderne, în beneficiul 
utilizatorului. Activitatea de informare şi documentare desfăşurată 
de instituţie în anul de referinţă a avut ca scop principal asigurarea 
accesului la informaţie prin punerea la dispoziţia beneficiarilor a re-
surselor informaţionale interne şi externe, utilizarea metodelor efi-
ciente de informare. La stabilirea obiectivelor de activitate a BNRM, 
subordonate scopului sus-anunţat, s-a ţinut cont de următoarele:

• diversificarea produselor şi serviciilor oferite utilizatorilor; 
• îmbunătăţirea calităţii conţinutului acestora;
• actualizarea şi perfecţionarea bazelor de date;
• managementul informaţional.

Servicii bibliografice şi de informare

Serviciile informaţionale prestate de BNRM includ obţinerea, co-
lectarea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Alături 
de dezvoltarea serviciilor tradiţionale (împrumut, informaţii oferite, 
referinţe bibliografice etc.) printre cele mai importante în anul de ra-
port pot fi menţionate următoarele activităţi: crearea colecţiei multi-
media, prelucrarea computerizată a diferitor purtători de informaţie, 
utilizarea catalogului electronic OPAC, utilizarea Internetului, actua-
lizarea paginii Web, livrarea documentelor electronice, servicii de 
referinţe electronice ş.a.

Fig. nr. 5

► 4 Activitatea 
informaţională
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Cataloage pe suport tradiţional şi în mediul electronic
	
Sistemul de cataloage cuprinde 69 de cataloage. În sistemul de 

regăsire a informaţiilor un loc deosebit îi revine Catalogului informa-
tizat OPAC care permite accesul on-line al publicului la  toate tipu-
rile de documente descrise în baza de date şi reprezintă o îmbinare a 
tuturor cataloagelor existente în bibliotecă. Pe parcursul anului 2007 
catalogul OPAC a fost completat cu 34,5 mii înregistrări şi conţine în 
prezent 244,5 mii înregistrări catalografice, ceea ce reprezintă 23 % 
din toate titlurile deţinute în colecţiile BNRM.  

Documente Înregistrări adăugate Total înregistrări
Cărţi, rezumate de doctorat ���0� 20�0�7
Publicaţii seriale �20 �2��
Documente AV 2�� ���0
Articole ���� 2����
TOTAL ����7 2����2

În anul de raport au fost continuate descrierile analitice din seriale 
şi culegeri (înregistrări), reflectând gama largă a caracterului enciclo-
pedic al fondului BNRM. În componenţa bazei de date volumul arti-
colelor constituie 10 %.  

Fig. nr. 6

Problema cea mai dificilă la acest capitol este retroconversia. Pen-
tru transpunerea informaţiilor despre publicaţiile naţionale de pe su-
portul tradiţional (fişa de catalog) în bazele de date electronice ale  
BNRM se utilizează metoda de catalogare retrospectivă „cu cartea în 
mână”. Această metodă este lentă şi costisitoare, însă ea are multiple 
avantaje: oferă posibilitatea de a respecta noile reguli de catalogare, 
de a reclasifica documentele,  de a stabili corect vedetele de subiect etc. 
Pe parcursul anului 2007  au fost convertite 26 mii de documente din 
diferite diviziuni ale BNRM. În prezent, în baza de date sunt incluse 
toate cărţile naţionale, editate în grafie chirilică, parte componentă a 
patrimoniului naţional imprimat. Operaţia de catalogare retrospecti-
vă se efectuează concomitent cu  echiparea cărţilor cu barcod. 
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În 2007 a fost efectuat un volum mare de lucru legat de redactarea 
bazelor de date  (11 mii înregistrări).

Referinţe

În 2007 prin intermediul serviciilor de referinţă au fost soluţionate 
circa 22,2 mii de cereri. Este de remarcat faptul că 44 % din serviciile 
oferite au fost realizate în regim automatizat, cu utilizarea atât a baze-
lor de date stocate în sistemul propriu, cât şi a resurselor informaţio-
nale pe suport CD-ROM, DVD-ROM, a bazelor de date externe. 

Consultarea resurselor Internet

Începând cu anul 1997, BNRM oferă utilizatorilor servicii speciale 
de căutare/regăsire a informaţiei prin Internet (cercetări bibliogra-
fice, cercetări de baze de date, full text etc.), lucrări de procesare a 
informaţiilor. În BNRM sunt create 10 puncte de acces la Internet, 
unde sunt instalate calculatoare performante. Cititorii au posibili-
tatea de a a naviga gratuit pe Internet timp de 30 min., după care se 
face o taxare în funcţie de tarifele stabilite.

Acces	la	baza	de	date	“Moldlex”

Baza de date privind problemele juridice “Moldlex” oferă tuturor 
utilizatorilor posibilitatea de a avea acces la toate actele legislative ale 
Republicii Moldova. 	

Pagina web

Prin intermediul paginii web a Bibliotecii, utilizatorii au acces la 
toate resursele informaţionale disponibile: bazele de date, expoziţiile-
eveniment virtuale, activităţile culturale organizate de BNRM, ediţiile 
Bibliotecii, adresele web etc. În primul rând, ea este un mijloc de co-
municare, oferă informaţii despre serviciile oferite de bibliotecă, per-
mite de a comunica prin e-mail cu utilizatorii. În anul de raport au 
fost înregistrate 37 mii de vizite pe web site-ul BNRM. 

Referinţe prin e-mail		

Serviciul “Întreabă bibliotecarul” este destinat utilizatorilor aflaţi 
la distanţă, care au acces la Internet. Prin accesarea paginii web a 
BNRM, orice solicitare de informaţii privind aria de activitate a Bib-
liotecii îşi găseşte răspunsul într-un interval de timp relativ scurt, de 
obicei în 48 de ore. Pe parcursul anului de referinţă s-a contabilizat un 
număr de 256 tranzacţii de referinţe virtuale la resursele din reţeaua 
Bibliotecii. 
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Colecţia de referinţă	

În scopul asigurării serviciilor de referinţă, BNRM organizează 
colecţia publicaţiilor de referinţă. Pe parcursul anului fondul de 
referinţă s-a completat cu cca două sute de documente, printre care: 
enciclopedii, dicţionare, acte normative şi legislative, anuare statis-
tice etc.

  
Asistenţă de specialitate în regăsirea informaţiilor 

Utilizatorii BNRM sunt asistaţi în regăsirea informaţiilor în Sala de 
cataloage şi în sălile de lectură, unde aceştia au acces la baze de date 
interne şi externe,  la resursele globale de informare şi comunicare 
din Internet, unde sunt amplasate documentele de referinţă. 

Servicii de asistenţă oferite Preşedinţiei, 
Parlamentului şi Guvernului

 
BNRM a continuat să asigure asistenţa informativ-documentară 

şi bibliografică Preşedinţiei, deputaţilor, lucrătorilor aparatului şi 
membrilor comisiilor Parlamentului, ai Guvernului şi factorilor de 
decizie ai organelor centrale prin furnizarea informaţiilor asupra te-
melor solicitate, prelucrarea analitică a informaţiilor bibliografice; 
prin împrumut de documente. Pe parcursul anului au fost  efectua-
te  65 informaţii tematice în scris pe diferite teme,  împrumutate cca 
100 de documente. La solicitarea Parlamentului R.M. salariaţii din 
diferite servicii ale BNRM au participat la investigaţia bibliografico-
documentară referitor la participarea moldovenilor la bătălia de la 
Stalingrad din 1942-1943. Au fost depistate 4,5 mii informaţii şi au 
fost executate 4 mii fotocopii. 

Produse informaţionale
	
Produsele informaţionale constituie expresia materializată a 

activităţii de creaţie a serviciilor informaţionale destinate satisfacerii 
necesităţilor beneficiarilor. Portofoliul de produse al BNRM poate fi 
structurat în cinci categorii mari (vezi cap. Activitatea editorială): 

• lucrări bibliografice (diferite tipuri);
• lucrări biblioteconomice şi metodice;
• calendare, almanahuri;
• instrumente de lucru cu caracter informativ promoţional (ghi-

duri, agende, programe etc.);
• publicaţii periodice de specialitate (reviste, ziare, buletine);
• cataloage, baze de date.
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Lucrări bibliografice

Cele 10 titluri de bibliografii, elaborate de Biblioteca Naţională, 
reprezintă un aspect deosebit de important al activităţii BNRM în 
2007. Pe parcursul anului au fost elaborate: Bibliografia Naţională a 
Moldovei, seriile „Exteriorica”, „Publicaţii oficiale” şi „Teze de doc-
torat”;  buletinul de informare şi documentare „Cultura în Moldova”; 
„Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale 
a Moldovei”; „Buletin bibliologic”, biobibliografia „Protoiereu Petru 
Buburuz”, indicele bibliografic „BNRM – 175 ani”. În procesul de fi-
nisare se află catalogul general „Cartea Moldovei”, biobibliografia 
„Petru Soltan”, indicele bibliografic „Arta comunicării”. 

Din 2006 o bună parte din  publicaţiile BNRM sunt accesibile pe 
site-ul BNRM.  
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► 5
BNRM îi revine  rolul de deţinător al patrimoniului imprimat al 

ţării, care valorifică acest tezaur naţional prin organizarea programelor 
şi activităţilor culturale, activitatea expoziţională şi editorială.  
Anul 2007 a fost unul foarte special pentru BNRM, un an bogat în 
evenimente frumoase legate de jubileul de 175 ani de la înfiinţarea 
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, an, declarat  în Republica 
Moldova, Anul Eugen Doga ş.a.

Activităţi culturale 
	
Agenda culturală 2007, care reprezintă oglinda evenimentelor ce 

au avut loc pe parcursul anului, a fost consistentă şi variată şi a inclus 
51 de manifestări culturale.

Participarea la organizarea activităţilor 
la nivel internaţional şi naţional

În peisajul cultural al capitalei un loc aparte în valorificarea 
patrimoniului imprimat al ţării îl deţine Salonul Internaţional de 
Carte, care constituie o  manifestare de vârf a BNRM. Timp de 16 ani 
acest important eveniment cultural de talie naţională şi internaţională 
prezintă şi promovează noile apariţii editoriale ale republicii, precum 
şi a altor ţări ale lumii, adună editorii în vederea unor întâlniri de 
creaţie cu cititorii. Salonul din acest an a fost consacrat aniversării a 
175-a a Bibliotecii Naţionale, eveniment care şi-a pus amprenta pe 
toate componentele Salonului şi a oferit iubitorilor de carte, timp 
de zece zile, şansa de a trăi bucuria întâlnirii cu literatura de toate 
genurile.

► 5 Difuzare culturală
Activităţi culturale * Activităţi pedagogice * Expoziţii *

Activitatea expoziţională * Activitatea editorială
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În cadrul Salonului au fost expuse peste 4,5 mii titluri de cărţi, edi-
ţii periodice, CD-uri şi alte genuri de publicaţii scoase la 83 de edituri 
din 16 ţări ale lumii. 

Elementul de bază al salonului l-a constituit  expoziţia de carte la 
care au fost prezentate apariţiile editoriale din România, Rusia, Ucrai-
na, Germania, Turcia, Franţa, Marea Britanie, SUA, Polonia, Croaţia 
etc.  Republica Moldova a fost reprezentată de circa 40 de edituri care 
şi-au expus produsele editoriale, apărute pe parcursul ultimului an. 
Pe lângă expoziţia cu vânzare, în cadrul Salonului au fost organizate 
alte 9 expoziţii, inclusiv o expoziţie rarisimă cu genericul „Domnitorii 
Ţării Moldovei”, o expoziţie de ex-libris, o expoziţie dedicată extin-
derii Uniunii Europene cu titlul „Salut, Europa”, expoziţii de pictură 
ş.a.

Cea mai mare parte a manifestărilor a fost dedicată lansărilor de 
carte. Cu sprijinul autorilor şi editorilor de carte, în cadrul unor acţi-
uni speciale au fost lansate 103 titluri de publicaţii noi. 

Punctul forte al ediţiei 2007 a fost un program intens de acţiuni 
cultural-ştiinţifice, 14 la număr, care au prezentat interes atât pentru 
bibliotecari, cât şi pentru scriitori, editori, cercetători, cadre didacti-
ce etc. Un ecou deosebit  l-a avut inaugurarea „Cheiului Voltaire” 
(lumea bibliofililor din Moldova), masa rotundă cu genericul „La ce 
bun cărţi în timpuri sărace?”, „Cartea vorbită”, despre regretatul fi-
lolog de talie naţională Ion Osadcenco, topul celor mai citite 10 cărţi 
ale anului şi dezvelirea portretului lui Alexei Mateevici (pictor Vasile 
Didâc). În timpul desfăşurării Salonului, au fost definite numele sim-
bolice ale celor două blocuri ale Bibliotecii Naţionale – „Vasile Alec-
sandri” şi „Alexei Mateevici”.

Ca şi în anii trecuţi, în cadrul Salonului a avut loc şi Gala laureaţi-
lor ediţiei a XVI-a a Salonului Internaţional de Carte.	Marele premiu 
al Salonului Internaţional de Carte a fost conferit editurilor “Guni-
vas” şi “ARC” pentru “Dicţionarul explicativ al limbii române”, pre-
miul “Editura Anului” i-a revenit echipei de la “Cartier”, iar cea mai 
bună tipografie din acest an a fost considerată Tipografia Centrală 
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din Chişinău. Primul preşedinte al  Republicii Moldova, Mircea Sne-
gur, a fost distins cu premiul “Memoria Neamului” pentru primul 
volum al cărţii sale “Labirintul destinului”, editată de către Fundaţia 
“Draghiştea”. 

Ediţia SIC din acest an a confirmat un fenomen îmbucurător: re-
virimentul literaturii naţionale continuă, efortul editurilor de a pu-
blica şi de a promova scriitori autohtoni, fiind răsplătit prin interesul 
crescând al cititorilor pentru literatura noastră contemporană. Prin 
multitudinea de evenimente şi activităţi, ediţia din 2007 a Salonului 
a devenit remarcabilă şi pentru oaspeţii şi pentru personalul BNRM. 
Dezvoltând aria geografică şi tematică, de la ediţie la ediţie, eveni-
mentul din acest an  a avut  peste 8 mii vizitatori. Accesul liber la 
Salon şi buna publicitate au reprezentat două argumente majore care 
au atras acest număr impunător de iubitori de carte.

Ca element de continuitate s-a remarcat şi editarea a trei numere 
ale publicaţiei speciale “Salon expres”, care a consemnat activitatea 
zilnică a SIC.

Anul 2007 a fost declarat, în Republica Moldova, Anul Eugen 
Doga, potrivit unei hotărâri de guvern. Eugen Doga, unul din cei mai 
de vază compozitori moldoveni contemporani, care a contribuit la 
dezvoltarea culturii naţionale şi internaţionale, a împlinit la 1 martie 
2007 vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej la BNRM a fost vernisată o 
expoziţie de excepţie şi organizate audiţii muzicale, expoziţii temati-
ce. Cărţile lui Eugen Doga au fost   prezentate la Salonul Internaţional 
de Carte etc.

 
BNRM a participat la organizarea unor evenimente şi programe 

culturale de importanţă naţională, precum ar fi:
- Concursul Naţional Literar al Brailiştilor, consacrat Zilei 

Internaţionale a nevăzătorilor (în calitate de coorganizatori);
- Expoziţia “Atenţie! Stop, Sida”, în cadrul Programului Naţional 

de promovare a modului sănătos de viaţă pentru 2007-2015, la 
care şi-a dat concursul Biroul de Informare şi Documentare al 
Consiliului Europei în Moldova, Centrul Naţional de Combat-
ere a SIDA, Centrul Naţional de Combatere a Narcomaniei, 
Centrul de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane;

- 21 de expoziţii itinerante pentru Editura “Cartea Moldovei”, 
în cadrul Proiectului guvernamental de editare a cărţilor scrii-
torilor din Republica Moldova.  

Programe şi activităţi culturale

Realizarea programelor culturale reprezintă elementul-cheie în 
domeniul valorificării patrimoniului imprimat. Programele culturale 
au fost orientate spre:

• promovarea diversităţii şi protejarea identităţii culturale;
• favorizarea formelor noi de expresie şi practici culturale;
• promovarea unei imagini bune a instituţiei.
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Acţiunile culturale desfăşurate de Bibliotecă au comemorat eveni-
mente istorice, au omagiat personalităţi din domeniul ştiinţei, culturii 
naţionale şi universale. Majoritatea programelor culturale au inclus o 
gamă largă de manifestări, printre care: simpozioane, lansări de carte, 
expoziţii documentare, audiţii muzicale, proiecţii video ş.a. 

Pe lângă funcţiile tradiţionale, BNRM şi-a asumat o misiune cul-
turală, pe care o realizează cu succes prin intermediul unui amplu 
program de manifestări cu conţinut cultural-ştiinţific în colaborare cu 
ambasadele străine (a României, Rusiei, Franţei, S.U.A.). În 2007 au 
fost desfăşurate următoarele programe culturale:

-  Zilele Culturii Europene;
-  Zilele Culturii Germane;
-  Zilele Culturii S.U.A.; 
- Zilele Francofoniei.

Tradiţional, BNRM anual organizează Zilele Eminescu, Zilele 
“Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu”. Concepute sub forma unor 
simpozioane ştiinţifice, recitaluri de poezii, lansări de carte, expoziţii, 
aceste acţiuni complexe au contribuit la valorificarea tezaurului doc-
umentar imprimat deţinut de BNRM.

În cadrul Proiectului „Bibliotecile − centre de educaţie şi informa-
re ecologică a populaţiei” au fost organizate: expoziţia-eveniment şi 
„Salvaţi natura”, 4 lansări  de carte, tipărită la editurile „Ştiinţa” şi 
„Pontos”, la care au participat  cercetători, editori, pictori, fotografi, 
studenţi etc.

Printre numeroasele manifestări, care au avut loc în 2007, se nu-
mără şi Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific „Basarabenii în lume”, 
auditoriume, şedinţele Cafenelei filosofice, binecunoscutele saloane: 
Salonul Literar „Mioriţa”, Salonul Muzical, Salonul de Artă. 

În 2007 Salonul de Artă a împlinit 10 ani de activitate. Pe parcursul 
acestor ani, salonul a devenit o pistă de lansare a tinerilor plasticieni, 
interesaţi să-şi expună lucrările pentru cititorii BNRM. În anul de ra-
port, Salonul de Artă a găzduit un şir de vernisaje, expoziţii persona-
le de pictură şi grafică, la care  au fost expuse capodopere ale artiştilor 
plastici: Ştefan Florescu, Ludmila Ţonceva, Mihai Mungiu, precum şi 
ale tinerilor pictori talentaţi: Olga Ciulkova, Olga Bargan, Veronica 
Goteleva ş.a. 
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Vernisajul artistului plastic Gheorghe Munteanu

Un alt eveniment cultural remarcabil  în agenda vieţii culturale a 
BNRM a fost  şedinţa Salonului Literar „Mioriţa” dedicată vieţii şi 
creaţiei a trei poeţi care au avut o contribuţie substanţială la eman-
ciparea estetică a poeziei din Moldova în perioada totalitarismului 
- regretaţii Petru Zadnipru, Victor Teleucă şi Ion Vatamanu.

Salonul Literar “Mioriţa”

Publicul din Moldova, pasionat de creaţia Sofiei Rotaru, a sărbă-
torit jubileul interpretei în cadrul Salonului Muzical, care a avut loc 
în incinta BNRM. La această manifestare a fost evidenţiat rolul Sofiei 
Rotaru în promovarea artei şi culturii naţionale. În cadrul  salonului 
a funcţionat şi o expoziţie cu materiale video, audio şi ilustrative din 
creaţia vestitei interprete.  

Pe parcursul anului au fost organizate zeci de lansări de carte, 
printre care putem menţiona lansarea volumului întâi al trilogiei 
primului preşedinte al Republicii Moldova Mircea Snegur, „Labi-
rintul destinului”, manifestare moderată de academicianul Mihai 
Cimpoi. La acest eveniment au participat doi ex-preşedinţi de ţară, 
doi ex-prim-miniştri, zeci de miniştri, deputaţi, funcţionari publici 
din acea perioadă, scriitori, oameni de bună-credinţă şi iubitori de 
neam.
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Activităţi pedagogice

Pe parcursul ultimilor doi ani BNRM este implicată într-o formă 
nouă de activitate – de a-şi aduce contribuţia la procesul de formare 
continuă a profesorilor din republică la disciplinile: arte decorative, 
meşteşuguri populare, artă modernă etc. Conform unui demers adre-
sat direcţiei BNRM de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Pro-
fesorilor din Republica Moldova, orele de studiu ale cursanţilor se 
desfăşoară în Sala de lectură a serviciului „Colecţie de artă şi hărţi”, 
unde colaboratorii serviciului  oferă oaspeţilor consultaţii, referinţe 
bibliografice, le pun la dispoziţie fondul unicat de artă plastică. La 
fel, o dată în săptămână, studenţii de la Universitatea privată „Per-
spectiva” şi  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM 
petrec ora de Istoria artei în BNRM.

 
De asemenea, pentru studenţii de la Facultatea de Jurnalism şi Şti-

inţe ale Comunicării a USM a fost organizată expoziţia de pictură 
a artistului plastic Gh. Munteanu, expoziţia-eveniment  „Convorbiri 
literare”, expoziţiile „Alexandru cel Bun”, „Scriitorii anilor ’60-70: P. 
Zadnipru, V. Teleucă, I. Vatamanu”.

Activitatea expoziţională 

Una din formele de promovare a culturii scrise sunt expoziţiile-
eveniment, organizate lunar la BNRM, fiind însoţite de  programe de 
activităţi, ce cuprind  acţiuni ştiinţifice, informaţionale şi publicitare. 

Lansarea volumului I al trilogiei primului preşedinte al Republicii Moldova 
Mircea Snegur „Labirintul destinului”
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                                         Inaugurarea expoziţiei-eveniment “Nobilimea Moldovei”

                                         Inaugurarea expoziţiei-eveniment “Io Alexandru Voievod, autocrat al 
                                         întregii Moldovlahii şi al părţilor de lângă mare” 

                                         Expoziţia-eveniment “Convorbiri literare”
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Începând cu 2006, BNRM face cunoscute colecţiile sale prin orga-
nizarea expoziţiilor-eveniment pe Internet, disponibile pentru toţi cei 
care nu au posibilitatea să vină personal să admire comorile patri-
moniale ale Bibliotecii Naţionale. Repertoriul activităţilor culturale, 
actualizat lunar pe site-ul BNRM, atrage permanent un public mare 
de vizitatori din diferite ţări ale lumii. În 2007, expoziţiile virtuale au 
fost accesate de peste trei mii de utilizatori din Moldova, România, 
Germania, SUA, Rusia, Franţa, Spania, Italia etc. 

O altă formă prin care BNRM îşi valorifică patrimoniul este cea a 
expoziţiilor tematice. Pe parcursul anului 2007 în incinta BNRM au 
fost organizate  84 expoziţii tematice, dintre care 21 au fost vernisate 
în alte instituţii şi organizaţii.

 
În cadrul manifestărilor jubiliare ale BNRM a fost organizată o 

expoziţie-concurs de ex-libris. Scopul concursului a fost promova-
rea acestui gen de grafică mică şi valorificarea lucrărilor din colecţia 
BNRM. La expoziţie au fost expuse mai multe lucrări originale de 
excepţie din diferite ţări ale lumii.

 
Cele 12 mii titluri de documente  intrate în colecţiile BNRM au fost 

expuse în cadrul a 20 de expoziţii „Achiziţii noi”.
   

Activitatea editorială

Anul 2007 pentru BNRM a fost marcat prin editarea a 28 titluri de 
carte, apărute în 44 de fascicule, cu un volum editorial de 276 coli de 
tipar. 

În anul de referinţă a văzut lumina tiparului ediţia ilustrată Din	
comorile	BNRM, vol.I, consacrată cărţii vechi şi rare din fondurile 
Bibliotecii Naţionale. Scopul acestei lucrări fundamentale de pionie-
rat este valorificarea moştenirii culturale a ţării, păstrate cu sfinţenie 
în colecţiile BNRM, şi familiarizarea publicului larg cu acest tezaur 
naţional. Ediţia dată este de real folos specialiştilor, lucrătorilor din 
domeniul cărţii, editorilor, pictorilor în procesul de studiere a expe-
rienţei trecutului, a istoriei cărţii şi a neamului. În cele 80 de pagini 
color format A4 pe hârtie de calitate superioară, sunt reflectate capo-
doperele pe care le deţine BNRM.

Cartea de vizită a instituţiei noastre a devenit Calendarul naţio-
nal, care în anul de raport a avut un spaţiu editorial impunător de 46 
coli de tipar cu un conţinut performant şi o concepţie grafică inedită. 
Publicaţia din acest an include circa 2000 de nume de personalităţi 
marcante şi evenimente. Volumul cuprinde  314 articole care oferă ci-
titorului un bogat material biobibliografic. Calendarul a devenit una 
din cele mai solicitate publicaţii academice editată de BNRM.

În perioada de raport a fost pregătită, în premieră,  pentru editare 
fascicula Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat. Serie 
analitică, care constituie un instrument de informare deosebit de im-
portant pentru cercetători, cadre didactice, dar şi pentru specialiştii 
interesaţi de evoluţia cercetării în Republica Moldova. Lucrarea este 
însoţită de un index alfabetic de nume şi de un index de subiecte.
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Un compartiment aparte îl constituie Exteriorica, care apare cu o 
periodicitate anuală şi înregistrează cărţi, albume, teze de doctorat 
publicate în străinătate, editate sau semnate de autori autohtoni ori 
consacrate integral sau în parte unei tematici naţionale, referitoare 
atât la Republica Moldova, cât şi la Basarabia de Sud şi Bucovina de 
Nord.

Întru promovarea imaginii ţării în lume Biblioteca Naţională a ela-
borat şi editat nr. 4 al almanahului Imaginea Republicii Moldova în 
străinătate. 

Concepută drept anuar,  de formatul unei reviste, lucrarea include 
publicaţii despre Moldova şi oamenii ei consacraţi, apărute în străi-
nătate. 

Printre succesele anului se numără  şi lucrarea de pionierat elabo-
rată în comun cu Hermina Anghelescu Republica	Moldova	în	lume, 
care însumă circa 1200 de descrieri bibliografice ale documentelor 
despre Republica Moldova apărute în alte ţări inclusiv şi ale publica-
ţiilor despre S.U.A. apărute la noi în ţară.

În această perioadă au apărut volumele 3 şi 4 ale colecţiei de ma-
teriale şi documente „Basarabenii	în	lume”, care au înmănuncheat 
luări de cuvânt, atitudini, opinii, mărturisiri ale numeroşilor basara-
beni, risipiţi în lume, dar şi ale cercetătorilor, istoricilor şi filosofilor 
noştri despre ei.

BNRM are stilul său în alcătuirea bibliografiilor, acesta poartă un 
caracter ştiinţific, un conţinut bogat şi interesant. Prin apariţie edito-
rială a biobibliografiei „Protoiereu  Petru Buburuz”, BNRM a făcut 
un act de recunoştinţă necesar, utilizând resursele informaţionale cu-
prinse în colecţiile sale şi în alte instituţii.

În 2007 au fost editate un şir de publicaţii de specialitate: Rigorile	
internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor 
publice (Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO), 
Buletin	 bibliologic,	 Magazin	 bibliologic,	 Gazeta	 bibliotecarului. 
Un moment deosebit la capitolul realizări a fost şi editarea număru-
lui jubiliar al revistei Magazin	bibliologic, care a fost editat conform 
unei concepţii noi, şi la elaborarea căruia au participat lucrători ai 
BNRM.

În repertoriul editorial al BNRM un loc aparte îl ocupă cataloagele 
expoziţiilor-eveniment, care reflectă difuzarea culturală a Bibliotecii 
Naţionale. În 2007 au fost editate 8 cataloage de acest gen. 

BNRM a editat şi un număr mare de publicaţii cu caracter publi-
citar:		pliante necesare pentru popularizarea produselor şi serviciilor 
BNRM, invitaţii şi programe, utilizate în cadrul manifestărilor orga-
nizate de  BNRM etc.    



Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

► 6
Conform datelor statistice din 2006, reţeaua bibliotecilor publice 

este constituită  din 1391 biblioteci în care lucrează 2508 bibliotecari. 
BNRM oferă  bibliotecilor din teritoriu instrumente de lucru, asisten-
ţă  metodologică de specialitate, recepţionează şi sintetizează situaţii-
le statistice privind activitatea instituţiilor de cultură, coordonează  
activitatea  sistemului naţional de biblioteci etc. O altă linie directoare 
a BNRM este activitatea ştiinţifică: organizarea studiilor ştiinţifice şi a 
sondajelor sociologice, elaborarea proiectelor de documente strategi-
ce,  organizarea simpozioanelor, seminarelor şi altor acţiuni de acest 
gen.  

Dezvoltare	în	biblioteconomie

Pe parcursul anului 2007 BNRM a desfăşurat o serie de activităţi 
importante pentru funcţionarea bibliotecilor publice, precum şi a al-
tor  biblioteci. Pot fi consemnate următoarele aspecte de activitate:

• perfectarea proiectului Legii cu privire la biblioteci;
• elaborarea publicaţiilor de specialitate (4 titluri);
• organizarea Seminarului Naţional şi participarea la desfăşu-

rarea simpozioanelor, conferinţelor, meselor rotunde, semin-
arelor la nivel naţional şi în teritoriu;

• recepţionarea situaţiilor statistice de la bibliotecile publice şi 
de la  celelalte tipuri de biblioteci, acumularea experienţei în 
domeniul   prelucrării datelor statistice în regim electronic;

• demararea procesului de creare a monitoringului metodolo-
gic;

• actualizarea compartimentului “Clubul biblioteconomiştilor” 
al site-ului BNRM;

• asistenţă consultativă şi documentară bibliotecilor din repu-
blică.

Asistenţă organizatorică

Un eveniment deosebit în activitatea Bibliotecii l-a constituit or-
ganizarea Seminarului Naţional cu genericul: “Aspecte ale lecturii şi 
accesul la informaţie în biblioteci”.  Cei 140 de participanţi ai Semi-
narului au abordat aspecte legate de lansarea studiului “Timpul şi 
spaţiul lecturii în Republica Moldova”, priorităţile de activitate a bib-
liotecilor publice în 2008, alte proiecte la nivel naţional. Cu prilejul dat 

► 6 Cercetare şi dezvoltare în 
biblioteconomie

Dezvoltare în biblioteconomie * Activitatea ştiinţifică * 
Colaborarea internaţională * Cooperarea la nivel naţional 



Raport anual 2007                                                                                                          
�7

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
�7

Raport anual 2007                                                                                                          
��

BNRM a pregătit un set de documente, printre care şi Programul studiului 
sociologic „Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova”. La acest 
seminar BNRM a venit cu propunerea de a declara anul 2008 – Anul 
Lecturii. În această ordine de idei a fost elaborat un program-cadru 
de activităţi şi lucrări menite să popularizeze lectura sub toate aspec-
tele ei. Rezultatele cercetării „Timpul şi spaţiul lecturii în Republica 
Moldova” şi bilanţurile Anului Lecturii vor fi prezentate în cadrul 
Simpozionului ştiinţific „Anul bibliologic 2008”, care va avea loc în 
2009.

Pe parcursul anului, salariaţii BNRM au participat la un şir de 
seminare şi întruniri în teritoriu, după cum urmează:

- seminarul raional al bibliotecarilor (com. Coşniţa, raionul 
Dubăsari);

- atelierul profesional al bibliotecarilor din raioanele Străşeni,  
Nisporeni şi Călăraşi (or. Străşeni);

- seminarul bibliotecarilor din bibliotecile publice din     
raionul Călăraşi;

- inaugurarea Mediatecii Centrului de Carte Franceză din cadrul 
Bibliotecii Publice Raionale Călăraşi.

Monitoringul	metodologic

Monitoringul reprezintă un sistem de observare, măsurare, evaluare 
şi prognozare a activităţii bibliotecilor publice. Prima etapă de  imple-
mentare a monitoringului a inclus crearea sistemului informaţional în 
format electronic: consultarea site-urilor bibliotecilor publice şi selecta-
rea informaţiilor utile despre biblioteci (adrese, date statistice, infor-
maţii despre personal, inovaţii etc.), analiza rapoartelor de activitate, 
completarea mapelor electronice ale reţelelor de biblioteci (9 raioa-
ne: Orhei, Călăraşi, Ocniţa, Donduşeni, Hânceşti, Căuşeni, Glodeni, 
Cahul, Nisporeni). Eficienţa monitoringului va fi cu atât mai mare, 
cu cât mai complet vor fi acumulate informaţiile corespunzătoare şi 
cu cât mai corect vor fi elaboraţi indicatorii de performanţă. Realiza-
rea monitoringului  va permite nu numai efectuarea analizei lucrului 
îndeplinit, ci şi compararea rezultatelor şi pregătirea unor prognoze 
curente şi de perspectivă pentru îmbunătăţirea activităţii bibliote-
cilor, găsirea celor mai adecvate soluţii pentru lichidarea neajunsuri-
lor, determinarea necesităţilor concrete pentru oferirea asistenţei de 
specialitate.

Recepţionarea şi sintetizarea datelor statistice

Una din cele mai ample acţiuni pe plan naţional, coordonată de 
BNRM, este  colectarea, centralizarea şi procesarea datelor statistice 
din reţeaua bibliotecilor publice şi alte reţele de biblioteci din Repub-
lica Moldova şi implementarea sistemului de evaluare bazat pe indi-
catorii de performanţă. 
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 În anul de referinţă în acest domeniu au fost realizate următoarele 
acţiuni:

- recepţionarea situaţiilor statistice şi informaţionale despre to-
talurile anului  2006;

- cumularea informaţiilor  şi prezentarea materialului de sinteză 
pentru Biroul Naţional de Statistică;

- analiza rapoartelor textuale ale reţelei bibliotecilor publice;
- recepţionarea şi totalizarea situaţiilor statistice din bibliotecile-

centre biblioteconomice (pentru Biroul Naţional de Statistică);
- elaborarea raportului statistic privind activitatea sistemului 

naţional de  biblioteci;
- analiza statistică a activităţii bibliotecilor de carte românească 

din  Moldova;
- definitivarea materialului de sinteză “Bibliotecile publice din 

Republica  Moldova. Situaţii statistice: 2005-2006”.

În perioada raportată salariaţii BNRM au acumulat experienţă în 
colectarea şi prelucrarea datelor statistice în regim electronic.

  
Comunicarea profesională

În domeniul depistării şi promovării experienţei avansate un rol 
deosebit îi revine comunicării profesionale prin editarea publicaţiilor 
de specialitate. În anul de raport au văzut lumina tiparului:

•  Buletin bibliologic (2 ediţii);
•  Magazin bibliologic (2 numere);
•  Gazeta bibliotecarului (12 numere).

În 2007 a fost editat volumul “Rigorile internaţionale actuale ale 
organizării şi funcţionării bibliotecilor publice (Expozeu şi comen-
tarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO)”, ediţie îngrijită de V. Os-
oianu, care reprezintă o sinteză teoretico-ştiinţifică a tendinţelor ac-
tuale în activitatea bibliotecilor publice şi în acelaşi timp, o analiză a 
experienţei bibliotecilor din Republica Moldova în comparaţie cu cele 
din străinătate, cuprinzând cele mai eficiente practici.

Baza de date analitică în domeniul bibliologiei a fost completată cu 
540 înregistrări. A fost actualizată baza de date, care include informaţii 
despre biblioteci (adrese, directori etc.).

În cadrul acţiunilor cultural-ştiinţifice consacrate împlinirii a 
175 ani de la  înfiinţarea BNRM, a fost organizată şedinţa Clubului 
biblioteconomiştilor cu genericul: “100 de ani de la naşterea lui Ale-
xandru Chirtoacă, specialist în biblioteconomie, publicist şi teatro-
log, fost director al Bibliotecii Naţionale”. Moderatorul centenarului 
a fost directorul general al BNRM Alexe Rău. Pe baza materialului arhi-
vistic şi a cărţilor autorului comemorat, dna Nina Negru a prezentat med-
alionul “Alexandru Chirtoacă – viaţa şi opera”. Au participat şi au luat 
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cuvântul, împletind amintirile despre zilele de atunci, foştii lucrători 
ai Bibliotecii: I. Madan, I. Şpac,  E. Cozic, V. Siverinova. La acest eve-
niment, cu adâncă semnificaţie pentru studierea istoriei BNRM, au 
fost invitaţi şi veteranii Bibliotecii. 

  
Informarea şi acordarea asistenţei de specialitate prin pagina Web 

a BNRM este unul din cele mai moderne servicii, în care colabora-
rea între diferite biblioteci are un rol esenţial. Pornind de la această 
premisă, în 2007 au fost permanent actualizate rubricile: “Ghidul bib-
liotecarului”, “Omul lunii”, “Informaţii pentru agenda de lucru a bib-
liotecilor din SNB”, “Documente directoare” etc.

Asigurarea funcţionării Centrului de Informare şi 
Documentare	în	Bibliologie

Biblioteca Naţională asigură funcţionarea Centrului de Informare şi 
Documentare în Bibliologie, care deţine aproape trei mii de publicaţii 
din domeniu. Pe parcursul anului au fost înregistrate cca 520 vizite, 
au fost consultate peste 1,8 mii volume de publicaţii. Centrul a oferit 
diverse oportunităţi de cunoaştere şi studiere a informaţiei de specia-
litate: informaţii asupra bazelor de date utile în domeniu, acces gra-
tuit la Internet, la catalogul on-line al BNRM, expoziţii, prezentări ale 
documentelor de specialitate, facilităţi în imprimarea şi xerocopierea 
materialelor de specialitate etc.

  
Activitatea ştiinţifică

Studii şi cercetări 

În 2007, serviciul Studii şi cercetări a continuat munca asupra stu-
diului „Istoria  scrisului, a tipografiilor, a cărţii şi a bibliotecilor”. Au 
fost efectuate:

- documentarea în Arhiva Naţională şi BNRM privitor la  isto-
ria Bibliotecii Publice Orăşeneşti  şi a Bibliotecii Populare Obşteşti 
în perioada 1897-1907;  istoria serviciului „Studii şi cercetări”; istoria 
Audiovideotecii BNRM (elaborarea publicaţiilor pentru „Magazin  
bibliologic”, ediţie jubiliară);

- cercetări în fondurile BNRM, documentare pe baza mărturiilor 
colegilor  lui A. Chirtoacă în scopul scrierii medalionului „A.S. Chir-
toacă la centenarul naşterii”;

- demararea lucrului asupra studiului sociologic „Timpul şi 
spaţiul lecturii în Moldova” (discutarea programului cercetării în ca-
drul şedinţei Consiliului ştiinţific al BNRM, elaborarea instrucţiunilor 
pentru interviul în profunzime şi pentru focus-grupuri, autoinstruire 
în domeniul sociologiei şi a problemelor lecturii etc).

Tradiţional, în preajma sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei 
şi “Limba noastră”  BNRM efectuează TOP-ul celor mai citite10 cărţi, 
editate în anul precedent. Scopul acestui Top este stimularea şi în-
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curajarea literaturii autohtone prin premierea de către organizatori a 
învingătorilor TOP-ului 2006. Au fost selectate 109 titluri de publicaţii 
tipărite la 34  edituri. În total au fost repartizate în capitală şi prin ra-
ioane 500 de chestionare. Rezultatele TOP-ului au fost publicate în 
“Gazeta bibliotecarului”.

În 2007 a avut loc Concursul republican pentru cea mai reuşită lu-
crare în domeniul bibliologiei, organizat anual împreună cu Asociaţia 
Bibliotecarilor din Republica Moldova. Serviciul „Studii şi cercetări” 
a participat la estimarea lucrărilor şi totalizarea rezultatelor concur-
sului.

Activităţi ştiinţifice

În 2007, în BNRM au avut loc următoarele manifestări ştiinţifice:
• Simpozionul Anul bibliologic 2006;
• Simpozionul „Valori bibliofile”, ediţia a XVI-a, consacrat clasi-

cilor literaturii – Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu;
• Simpozionul „100 de ani de la naşterea lui Alexandru Chirtoacă”.

Simpozionul Anul bibliologic, ediţia a XVI-a, a avut ca temă de 
dezbatere „Situaţia actuală şi proiectele de perspectivă ale domeniu-
lui bibliotecar”.  Acest prestigios eveniment este organizat anual şi 
urmăreşte, pe de o parte, analiza performanţelor în domeniu şi, pe de 
altă parte, promovarea unor proiecte, trasarea priorităţilor de activita-
te pentru viitor.  Cea de-a XVI-a ediţie a simpozionului, organizată de 
BNRM în comun cu Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova, a întrunit 
circa 150 de specialişti din toate reţelele de biblioteci din republică.  
Manifestarea de amploare naţională din acest an a oferit o paletă di-
versificată de abordări ale temei şi, ceea ce este mai important, a pri-
lejuit un schimb productiv de informaţii despre experienţele reuşite 
în biblioteci de diferite tipuri. Printre problemele abordate putem 
nominaliza: „Vectorii, problemele şi proiectele Bibliotecii Europene” 
(Alexe Rău), „Bibliotecile între două dimensiuni: dezvoltare şi stag-
nare” (Ecaterina Rudacov), „Rolul şi activitatea ABRM în susţinerea 
comunităţii profesionale” (Ludmila Costin), „Competenţele profesi-
onale ale specialiştilor în informare şi documentare în procesul de la 
Bologna” (Nelly Ţurcan) ş.a. 

              
În luna iunie 2007 s-a desfăşurat cea de-a XVI-a ediţie a Simpozi-

onului „Valori bibliofile”, la care specialişti în carte veche  şi-au dat 
întâlnire într-o sesiune de comunicări  pentru a prezenta  rezultatele  
cercetărilor din ultimii ani. Salariaţii BNRM au  pregătit şi au prezen-
tat 4 comunicări, au organizat pelerinajul spre fiinţă în scrierile emi-
nescologilor Dan Mănucă şi Svetlana Paleologu Matta, au organizat 
lansarea cărţii lui Ioan Ianolide despre Valeriu Gafencu şi au prezentat 
medalionul „V. Gafencu”.

Pe parcursul anului la Consiliul ştiinţific au fost discutate urmă-
toarele probleme: programul studiului sociologic „Timpul şi spaţiul 
lecturii în Republica Moldova”, obiectivele prioritare ale activităţii 
BNRM pentru 2008, proiectul Legii cu privire la biblioteci ş.a.
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Salariaţii BNRM au prezentat comunicări la activităţile cultural-
ştiinţifice organizate de diferite instituţii de învăţământ superior, au 
pregătit şi au publicat în presă un şir de materiale, inclusiv cu carac-
ter ştiinţific (vezi Anexa nr. 4), au participat la emisiuni radio şi TV. 

Colaborarea internaţională. 
BNRM în structurile europene şi mondiale

Integrarea Bibliotecii în sistemul informaţional internaţional se 
realizează prin relaţiile de colaborare cu organisme internaţionale, 
cum ar fi: IFLA (International Federation of Library Associations), 
CENL (Conference of European National Libraries), UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) etc. 
Anul 2007 a fost marcat prin:

♦ prima participare a directorului BNRM la întrunirea anuală a 
CENL la Helsinki, în perioada de 29 septembrie – 1 noiembrie. 
Afirmarea BNRM ca membru cu drepturi depline al CENL şi 
al Bibliotecii Numerice Europene;

♦ participarea la Consfătuirea mondială a directorilor bibliote-
cilor naţionale din ţările francofone, care a avut loc la Brux-
elles, în perioada de 16-18 septembrie. Stabilirea sectorului de 
responsabilitate al BNRM în proiectul Bibliotecii Numerice 
Francofone Mondiale;

Cu prilejul aniversării BNRM au fost publicate o serie de articole care 
trasează drumul parcurs şi evoluţia dezvoltării Bibliotecii Naţionale.
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♦ participarea BNRM la seminarul de încheiere al proiectului 
Tel-Me-Mor la Riga, în luna ianuarie. Prezentarea activităţii 
BNRM în domeniul numerizării patrimoniului naţional im-
primat. Experienţa BNRM, în special numerizarea Cazaniei lui 
Varlaam, a fost apreciată drept una din cele mai interesante în 
această zonă a Europei.

BNRM 	colaborează pe bază de convenţii bilaterale cu instituţii si-
milare din străinătate, printre care: Biblioteca Naţională a României, 
Biblioteca Naţională a Republicii Belarus, Biblioteca de Stat a Rusi-
ei, Biblioteca Naţională a Poloniei, precum şi cu Biblioteca Judeţeană 
“Octavian Goga” din Cluj-Napoca şi Biblioteca Judeţeană din Iaşi, 
România. Cooperarea cu bibliotecile din străinătate se bazează pe: 
donaţiile de carte, schimbul internaţional de publicaţii şi informaţii 
bibliografice, împrumutul interbibliotecar, schimburi de experienţă 
etc. 

BNRM elaborează şi prezintă informaţii pentru diferite ghiduri 
(„Les bibliotèques nationales francofones”, „World Guide to Libra-
ries”, „Annotated Guide to Current National Bibliography”), com-
pletează numeroase chestionare referitoare la instituţia noastră, pri-
mite de la  CENL, UNESCO, alte organizaţii din străinătate. Prin in-
termediul datelor transmise, BNRM este prezentă în diverse ediţii ale 
unor publicaţii internaţionale de referinţă, precum şi în paginile web 
ale organizaţiilor respective.  

Anual au loc în mediu circa 10 acţiuni de colaborare internaţională 
în cadrul unor programe culturale ce includ mai mulţi parteneri din 
diferite organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova. 
În 2007 a fost organizat Festivalul European Borderlands, la care 
au luat parte scriitori din diferite ţări ale Europei: Germania, Slova-
cia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria ş.a. În sala de conferinţe a BNRM au 
răsunat poeme, poezii şi alte genuri literare în limba română şi în alte 
limbi de pe continentul european. 

Parteneriatul BNRM cu moldovenii din diasporă s-a materializat 
cu o donaţie valoroasă de carte. La rugămintea Societăţii Culturale 
a Moldovenilor din Reggio Nell’Emilia (Italia), BNRM a expediat 
în regiunea dată cca 3 mii de cărţi şi periodice adunate din Rezerva 
Naţională de Publicaţii şi  din donaţii, precum şi a asigurat câteva abo-
namente anuale la cele mai solicitate ediţii periodice. În incinta bib-
liotecii regionale din Italia a fost deschisă o sală de lectură, destinată 
diasporei moldoveneşti.   

Anual, BNRM este vizitată de numeroşi specialişti străini şi 
delegaţii de peste hotare.  În perioada raportată BNRM a fost vizitată 
de oaspeţi din România, Rusia, Italia etc.
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Cooperarea la nivel naţional

Politica instituţională de conlucrare şi cooperare interbibliotecară 
la nivel naţional include  următoarele  domenii-cheie de activitate:

- împrumutul interbibliotecar;
- schimb de publicaţii;
- transferul reciproc de publicaţii;
- achiziţii în comun (partajate) a documentelor şi bazelor de 

date;
- realizarea unor proiecte comune;
- crearea cataloagelor colective;
- organizarea activităţilor cultural-ştiinţifice comune;
- participarea la elaborarea şi perfecţionarea standardelor 

naţionale, proiectelor de lege, regulamentelor şi altor docu-
mente de profil;

- elaborarea proiectelor pentru obţinerea granturilor.

În 2007, specialiştii  Bibliotecii au fost implicaţi nemijlocit în acti-
vitatea:

• Consiliului Biblioteconomic Naţional;
• Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova;  
• Comitetului Tehnic nr.1; 
• Centrului „Acces-Info”.
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► 7► 7 Resurse umane

Conform situaţiei din 01.01.2008, în BNRM lucrează 285 de angajaţi 
(72 % dintre care este personalul de specialitate). 

Din numărul total al bibliotecarilor 61 (29 %) au grad de calificare:
14  bibliotecari – gradul superior;
28 – gradul I;
19 – gradul II.

Nucleul colectivului îl constituie  personalul cu vârsta cuprinsă 
între 36-57 ani (61%). Femeile reprezintă 95 la sută din colectivul Bi-
bliotecii. 

Dezvoltarea	resurselor	umane

Dezvoltarea personalului reprezintă un obiectiv instituţional im-
portant şi include:

•  Formarea şi perfecţionarea personalului;
•  Evaluarea performanţelor resurselor umane;
•  Retribuirea muncii personalului;
•  Protecţia şi securitatea muncii. 

Pe parcursul anului 2007, în domeniul dezvoltării resurselor 
umane au fost desfăşurate următoarele activităţi:

• elaborarea materialelor statistice privind dezvoltarea resur-
selor umane, precum şi a propunerilor pentru formarea bugetului 
BNRM;  

• estimarea necesităţilor BNRM de cadre cu studii superioare şi 
medii de specialitate;  

• controlul asupra actualizării fişelor postului salariaţilor;
• revizuirea normelor de muncă la unele procese;
• schimbarea poliţelor de asigurare medicală;
• controlul asupra condiţiilor de muncă.

Formarea şi perfecţionarea cunoştinţelor

Perfecţionarea personalului a avut drept scop însuşirea cunoştin-
ţelor utile şi aplicarea lor în domeniul de specialitate. Obiectivele pre-
gătirii profesionale au fost următoarele:

• actualizarea cunoştinţelor personalului de specialitate; 
• însuşirea  unor cunoştinţe avansate;
• îmbunătăţirea capacităţii de comunicare etc. 

Dezvoltarea resurselor umane *
Acţiuni sociale           
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Metodele de pregătire profesională a salariaţilor sunt:

• pregătirea profesională la locul de muncă; 
• participarea în grup la elaborarea de proiecte, lucrări, studii; 
• înlocuirea temporară a conducătorului de subdiviziune; 
• participarea la alte forme de perfecţionare profesională (Şcoala 

de management, simpozioane, sesiuni de comunicări, Clubul 
Biblioteconomiştilor, activităţi culturale etc.); 

• delegarea sarcinilor;
• autoperfecţionare.

Începând cu anul 2006, în cadrul Şcolii de management, trimestri-
al, sunt organizate forumuri, la care  managerii Bibliotecii Naţionale 
prezintă comunicări în domeniu. Această formă de perfecţionare a 
conducătorilor de nivel tactic şi strategic ai Bibliotecii are ca scop 
studierea  profundă a experienţei altor biblioteci, familiarizarea cu 
toate schimbările care se produc în lumea bibliotecară, crearea în co-
lectiv a unei atmosfere de creativitate şi de competiţie profesională. 
Forumurile oferă posibilităţi de îmbogăţire a cunoştinţelor nu nu-
mai managerilor, dar şi tinerilor bibliotecari, care vor prelua în viitor 
funcţiile de conducere în cadrul Bibliotecii.

Evaluarea performanţelor

În perioada de raport, trimestrial a fost efectuată evaluarea rezul-
tatelor individuale care stau la baza aprecierii activităţii angajaţilor 
din BNRM. 

Medicina preventivă

Conform Codului muncii, art. 8 “Cu privire la protecţia muncii” 
angajaţii BNRM anual trec controlul medical. De asemenea, în 2007 
au fost schimbate documentele necesare pentru asigurarea obligato-
rie de asistenţă medicală.

Acţiuni sociale

Activităţile administraţiei  BNRM în domeniul social au cuprins:

• organizarea adunărilor festive ale colectivului (de 8 Martie, 
Paşti, Ziua Bibliotecarului);

• întâlnirea cu veteranii de război, premierea lor;
• stimularea salariaţilor care prestează servicii contra plată, 

conform Regulamentului privind gestionarea veniturilor ex-
trabugetare şi remunerarea suplimentară a muncii din aceste 
surse;

•	 acordarea suplimentelor la salariul de funcţie, a primelor pentru 
toţi membrii colectivului şi pentru activităţi deosebite, ajutoarelor 
materiale în cazurile prevăzute de Regulament (accident, boală,  
starea materială grea în familie ş.a.).



Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
��

► 8
Încasarea mijloacelor financiare

Resursele financiare ale BNRM provin în cea mai mare parte din 
alocaţiile bugetare. Celelalte modalităţi de susţinere a Bibliotecii sunt 
foarte modeste şi includ oferte de servicii cu plată, încasările proveni-
te din darea în chirie a spaţiilor, de la vânzarea cărţilor eliminate din 
fond şi din sponsorizări. Serviciile cu plată oferite de BNRM se rezu-
mă, în general, la împrumuturile de publicaţii în zilele când biblio-
teca nu funcţionează pentru cititori, la restaurarea şi editarea publi-
caţiilor. La acestea se adaugă şi taxele compensatorii încasate pentru 
eliberarea permisului de cititor. Încasările provenite de la vânzarea 
cărţilor eliminate din fond au însumat 10,1 mii lei (au fost vândute 
2,5 mii vol.).

Situaţia comparativă a sumelor colectate în ultimii ani se prezintă 
astfel:

În perioada gestionară, încasările veniturilor de la bugetul de stat 
pe toate componentele au constituit 574,1 mii lei şi depăşesc cu 93,4 
mii lei încasările respective din 2006. 

Conform datelor prezentate, ritmul acumulărilor veniturilor de la 
darea în chirie a spaţiilor a  crescut de la 297,3 mii lei în 2006 la aproa-
pe 460,2 mii lei în 2007. 

Utilizarea mijloacelor financiare

Partea de cheltuieli a bugetului în 2007 a fost executată în sumă de 
6 milioane 790,6 mii lei. Comparativ cu anul 2006, cheltuielile bugetu-
lui au fost în descreştere cu circa 14 la sută sau cu 1108,1 mii lei.

► 8 Resurse financiare
  Încasarea mijloacelor  financiare *

Utilizarea mijloacelor financiare           

Fig. nr. 7
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În structura cheltuielilor curente, ponderea cea mai mare (cca 60 %) o 
au cheltuielile legate de retribuirea muncii salariaţilor. O parte  importantă 
a bugetului BNRM – 572,8 mii lei – a fost cheltuită pentru achiziţii. 

Cheltuieli
personal

Asigurări
sociale

Cheltuieli
pentru
achiziţii

Cheltuieli
de capital

Alte
cheltuieli

Utilizarea mijloacelor financiare în 2007

    

Fig. nr. 8
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► 9
În anul de raport BNRM a făcut  paşi însemnaţi pe calea automa-

tizării Bibliotecii şi dezvoltării serviciilor oferite utilizatorilor. Din 
realizările mai importante la acest capitol consemnăm următoarele:

• dotarea Bibliotecii cu 16 calculatoare, 4 staţii de numerizare şi 
4 scannere;

• elaborarea documentelor privind organizarea şi funcţionarea 
SIBIMOL; 

• testarea primei variante a softului  SIBIMOL;
• asigurarea condiţiilor necesare pentru implementarea siste-

mului TINREAD;
• şcolarizarea şi perfecţionarea personalului;
• întreţinerea paginii web, înnoirea permanentă a conţinutului 

acesteia.

La 1 ianuarie 2008, BNRM deţine 80 de computere, dintre care 15 
– pentru utilizatori.

       
Pe parcursul anului a fost elaborat Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Sistemului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din 
Moldova (SIBIMOL). 

În scopul implementării sistemului TINREAD, au fost efectuate 
următoarele măsuri: studierea standardului UNIMARC de descriere 
bibliografică, şcolarizarea personalului etc.

 
Centrul de automatizare a fost preocupat de şcolarizarea perso-

nalului instituţiei privind utilizarea mijloacelor tehnice, de dotarea cu 
echipamentul necesar, precum şi de instalarea acestuia în serviciile 
solicitante.

► 9 Informatizare
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► 10
Pe parcursul anului la acest capitol au fost efectuate următoarele 

lucrări:
- reparaţia capitală a punctului termic al blocului nr.1;
- confecţionarea rafturilor pentru serviciile Audiovideoteca şi 

Colecţie de artă şi hărţi;
- achiziţionarea scaunelor pentru sălile de lectură (100);
- procurarea meselor speciale pentru calculator etc.
 

 
Blocul nr. 2 al BNRM

► 10 Imobile şi dotare
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       Anexa nr. 1 

Organigrama generală  
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Anexa nr. 2

Biblioteca Naţională în cifre    

Colecţii

Intrări de documente (u.m.)
Depozit legal Achiziţii Donaţii Schimb Total

Categorii de 
documente

2007 2006 2007 2006        2007 2006      2007 2006     2007 2006       

Cărţi ��7� �7�� ��0 �00� 2�72 ���� ��� ��� ���� ��0�
Publicaţii 
seriale

�0�� �0�� ��� 70� 2�� �72 ��0            ��� 2��� 2���

Manuscrise - - - � � � - � � �
Teze de 
doctorat

2�7 - - - � 2�� - - 2�� 2��

Documente 
cartografice

�2 - 2 - � 2 - - �� 2

Documente 
de muzică 
tipărită

�� �� �� 7 272 �2 � 22 �27 ��

Documente 
AV

- �� - - ��� �� - - ��� ���

Documente 
grafice

�7� �2� - � 2�� 20 - - ��� ��2

Alte 
documente

��� 7�� 20 �� ��0 ��� ��7 �� ��00 �7��

TOTAL 6989 5820 1494 1759 4125 5044 1148 1256 13756 13879

 
Structura achiziţiilor  după conţinut

Domeniile de ştiinţă 2007 2006 2005
Filosofie. Religie. Ştiinţe sociale ��02 ���� ���7
Matematică. Ştiinţe naturale �72 ��� ���
Geografie 7� ��� ��
Tehnică �2� ��7 ���
Medicină �0� ��� ���
Agricultură 2�� �27 ���
Artă. Sport ��0� �0�� ��2
Limbă. Lingvistică. Literatură 2�27 �0�� 2���
Generalităţi �2�2 ���2 707
TOTAL 13756 13879 11677

Publicaţii seriale curente (titluri)
Publicaţii seriale 2007 2006 2005
Reviste �7� ��� ��0
Ziare 27� 2�� ��0
TOTAL 850 793 810

Eliminări
Categorii de documente 2007 2006 2005
Cărţi, publicaţii seriale ���2 �20�7 �02�0
Documente de muzică tipărită - - -
Documente AV - - -
Alte documente �0 � -
TOTAL 10002 12073 10280
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Structura colecţiilor după categorii de documente (u.m.)
Categorii de documente 2007 2006 2005
Cărţi, publicaţii seriale 2�����0 2��0��� 2������
Manuscrise / teze de doctorat 215 / 2992 214 / 2745 209 / 2459
Microformate �700 �700 �700
Documente cartografice ��� �7� ���
Documente de muzică tipărită ����� ����2 ��0��
Documente audiovizuale 2�7�� 2��2� 2��20
Documente grafice ����77 ������ ������
Documente electronice ��70 ���� �7��
Alte documente ��7��0 �����2 ���2��
TOTAL 2514012 2510258 2508452

Structura colecţiilor după limbi
Limbi 2007 2006 2005
În limba de stat 2�0��� 27�0�� 2����2
În limbile minorităţilor naţionale 200���� 20�2��� 2020���
În limbi moderne 2277�7 22���0 22���7
TOTAL 2514012 2510258 2508452

Structura colecţiilor după conţinut
Domeniile de ştiinţă 2007 2006 2005
Filosofie. Religie. Ştiinţe sociale 7��2�� 7�2��� 72�0��
Matematică. Ştiinţe naturale �00�0� �00��� �00���
Geografie 2��2� 2��27 2�277
Tehnică �20�7� �22��� �2���2
Medicină �007�7 �0��0� �0����
Agricultură ������ ��2��� ��27��
Artă. Sport ��7�22 ������ ������
Limbă. Lingvistică. Literatură ������ ����0� ������
Generalităţi ���7� ����� �����
TOTAL 2514012 2510258 2508452

Utilizatorii şi utilizarea Bibliotecii
Utilizatori

Utilizatori 2007 2006 2005
Nr. de utilizatori noi �200 ��7 ���0
Nr. de utilizatori reînregistraţi �22� ����� ���2
Nr. de utilizatori  înregistraţi (total) 12421 12641 13214

Vizite
Vizite 2007 2006 2005
Nr. de  frecvenţe ��0�� �0���� ���2��
Nr. de vizite virtuale �70�0 �27�2 �000
Nr. de vizite la manifestări ����� ����2 7���
TOTAL 165788 166348 135829

Împrumuturi
Împrumuturi 2007 2006 2005
Nr. de împrumuturi în săli de lectură �7�200 �7���� �����7
Nr. de împrumuturi la domiciliu ��27� �7��2 ����0
TOTAL 589479 588720 678287

Împrumuturi interbibliotecare (interne şi internaţionale)  
      ÎI intern  ÎI extern

Împrumuturi interbibliotecare 2007 2006 2007 2006
Nr. total de cereri primate �0�2 7��2 �� 7
Nr. de împrumuturi 7��� 7��2 7� 7
Nr. de cereri adresate altor biblioteci �� 2� �� ��
Nr. de împrumuturi acordate de către 
alte biblioteci

 2� 2 � ��



Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
�2

Raport anual 2007                                                                                                          
��

Raport anual 2007                                                                                                          
�2

Difuzare culturală
Activităţi. Expoziţii

Activităţi 2007 2006 2005
Nr. de activităţi culturale �� �� ��
Nr. de expoziţii:
- expoziţii-eveniment �2 �2 ��
- expoziţii tematice �� �� ��
- expoziţii “Achiziţii noi” 20 �� ��

Activitatea editorială
Publicaţii 2007 2006 2005
Nr. de titluri 2� 27 ��
Nr. de ediţii �� �� ��
Volum (coli de tipar) 27� 22� 200 

ivitatea informaţională 
Activitatea informaţională

Servicii informaţionale 
Servicii 2007 2006 2005
Informaţii bibliografice 22��� 2�2�� �����
Informaţii în scris �� �7 ��
Consultaţii ���72 ����7 ���00
Reviste şi prezentări bibliografice 7 �� ��

Organizarea sistemului de regăsire a informaţiei
2007 2006 2005

Catalogul OPAC (total  înreg.) 2����2 220��� ��7���
Înregistrări noi ����7 ���7� �����
Redactarea bazei de date ��000 �0000 ��02
Retroconversia 2�707 2���� 20���
Consultarea şi fişarea presei 2�027 ����� ���7�
Intercalarea fişelor în cataloage ���0� �270� �22��
Excluderea din cataloage a fişelor ��2�� ����� �2���

Personalul Bibliotecii
Personal 2007 2006 2005
Bibliotecari: 20� 20� 20�
- cu studii superioare ��� �7� �7�
- cu  studii medii 20 2� ��
Alt  personal 7� �0 7�
TOTAL 285 285 285

Mijloacele financiare 

Încasarea mijloacelor  financiare (mii lei)
Încasarea mijloacelor 2007 2006 2005
Din bugetul republican ����,2 7�7�,� ���0,0
De la prestarea serviciilor ���,� ���,� ���,�
De la arenda spaţiilor ��0,2 2�7,� 2��,�
Alte venituri - - -
Sold la început de an - ���,� ���,�
TOTAL 6938,3 7845,1 7303,4

Utilizarea mijloacelor (mii lei)
Utilizarea mijloacelor 2007 2006 2005
Cheltuieli de personal ��02,� ����,� 2���,�
Asigurări sociale �00,2 �7�,� ���,�
Cheltuieli pentru achiziţii �72,� ��2,� ���,�
Alte cheltuieli materiale
şi pentru servicii nemateriale

���0,� �0��,� �072,�

Cheltuieli pentru deplasări 2�,0 ��,� ��,2
Cheltuieli de capital ��0,0 ���2,0 ���0,0
TOTAL 6790,6 7898,1 7303,4
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          Anexa nr. 3

Principalii indicatori de performanţă 

Serviciu, activitate sau 
aspect supus măsurării

Indicatori de performanţă 2007

A. Dezvoltarea colecţiei     
     naţionale                 

A.1. Procentul publicaţiilor naţionale achiziţionate de 
Biblioteca Naţională 92 %
A.2. Procentul de titluri ale publicaţiilor solicitate aflate 
în colecţii 70 %

B. Asigurarea accesibilităţii  
     colecţiei: Catalogare

B.1. Procentul de înregistrări noi în bibliografia naţională, 
referitor la publicaţiile editate în ultimii 2 ani

-

B.2. Procentul materialelor rare (veche) catalogate, 
incluse în catalogul web

28 %

C. Asigurarea accesibilităţii 
    colecţiei: rapiditatea 
    accesului

C.1. Timpul mediu necesar pentru prelucrarea 
documentelor (nr. mediu de zile cuprins între ziua în care 
un document ajunge în bibliotecă şi ziua în care ajunge 
la raft, inclusiv prezentarea documentului la expoziţia 
„Achiziţii noi”)

34 zile 
calendaristice

C.2. Corectitudinea aranjării documentelor la raft  (în 
depozitele închise)

95 %

C.3. Timpul mediu necesar pentru regăsirea documentelor 
din depozitele închise

30 min.

C.4. Viteza de realizare a împrumutului interbibliotecar 40 min.
D. Asigurarea accesibilităţii 
     colecţiei: utilizare

D.1. Utilizarea ediţiilor străine, achiziţionate în ultimii 3 
ani 

32 %

D.2. Rata de ocupare a:
- locurilor nedotate cu echipament tehnic 
- locurilor dotate cu echipament tehnic

33 %
75 %

D.3. Numărul de persoane per activitate culturală 221
D.4. Satisfacerea doleanţelor utilizatorilor   83 %

F. Oferirea serviciilor de 
     referinţă

F.1. Rata de răspunsuri corecte furnizate 95 %
F.2. Viteza tranzacţiilor de referinţă 18 min.
F.3. Procentul informaţiilor realizate în format electronic 46 %

G. Crearea potenţialului 
     pentru dezvoltare

G.1. Procentul bibliotecarilor care oferă servicii 
electronice

20 %

G.2. Numărul de ore pentru perfecţionare per bibliotecar 24 ore

G.3. Procentul mijloacelor bibliotecare primite în calitate 
de granturi speciale sau veniturilor acumulate

8,3 %

G.4. Procentul  personalului implicat în realizarea unor 
activităţi sau proiecte la nivel  internaţional

17 %

H. Prezervarea colecţiilor H.1. Procentul colecţiilor în starea optimă 87 %
H.2. Procentul materialelor, care au fost restaurate din 
numărul total de materiale care necesită acest serviciu 

1,5 %

H.4. Procentul colecţiilor care necesită condiţii optime de 
păstrare

6 %

I. Managementul eficient I.1 Cost per titlu catalogat 0,5 lei
I.2. Cost per împrumut 11 lei
I.3. Productivitatea  în procesul de completare a 
documentului (inclusiv evidenţă)

0,8 ore / u.m.

I.4. Productivitatea  în  prelucrarea biblioteconomică  a 
documentului 

0,5 ore / u.m.

1.5. Productivitatea în procesul de retroconversie 0,25 ore/ 
înregistr.
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	 	 	 	 	 	                      Anexa nr. 4
Publicaţiile BNRM

Bibliografii:
Bibliografia Naţională a Moldovei: Moldavistica (Exteriorica);
Bibliografia Naţională a Moldovei: Teze de doctorat: serie analitică;
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 175 ani. Bibliografie (2002-2007); 

Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei;
Cultura în Moldova: Buletin de informare şi documentare;
Anghelescu, H. Republica Moldova în lume = La République de Moldova dans la 

monde = The Republic of Moldova in the World (Indice bibliografic);   
Protoiereu  Petru Buburuz: biobibliografie.

Publicaţii de sinteză:
 Imaginea Republicii Moldova în străinătate. Almanah, nr. 4;  

 Biblioteca Naţională: raport anual 2006.

Albume. Culegeri:
   Din comorile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Album: vol. I; 

 Basarabenii în lume (Colecţie de materiale şi documente prezentate la Polipticul 
cultural-istoric şi ştiinţific omonim): vol. 3, 4.

Publicaţii metodologice:
 Calendar naţional 2007;
 Buletin bibliologic nr. 13, 14;
 Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice 

(Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA – UNESCO);
 Programul studiului sociologic “Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova”.

Ediţii periodice de specialitate:		
 Magazin bibliologic  (3 nr.);
 Gazeta bibliotecarului (12 nr.).

Cataloage ale expoziţiilor:
	 “Io,Alexandru Voievod, autocrat al întregii Moldavlahii şi al părţilor de lângă mare” 
– 575 ani de la trecerea în nefiinţă;
	 Nobilimea Moldovei. Genealogie şi heraldică;

Hermann Hesse. 130 de ani de la naşterea romancierului elveţian;
 John F. Kennedy;
 Atenţie! Stop! Sida!;
 Salvaţi natura;
 Convorbiri literare – 140 de ani de la fondare;
 Mihail Kogălniceanu – 190 de ani de la naştere.  

Ediţii  promoţionale:
 Agenda culturală a BNRM 2007;
 Salon expres: ediţie specială a Salonului Internaţional de Carte 2007 (3 nr.); 
 Salonul Internaţional de Carte. Ediţia a 16-a. 31 august – 10 septembrie: Program-

catalog;
 Topul celor mai citite cărţi 2006;
 Programe, pliante, ghiduri de informare a beneficiarilor, invitaţii, diplome etc. 
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Anexa nr. 5

Lista publicaţiilor personalului BNRM

Andrieš, A. Svidetel’stvo	 professional’noj zrelosti (o bibliotečnoj periodike Respubliki 
Moldova) // Vestnik BAE. – 2007. – Nr. 2.  

Antonov, V. Ave Natura // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr. 4. – P.13.
Balan, L. Salonul de Muzică dedicat omagiatei Sofia Rotaru // Gazeta bibliotecarului. 

– 2007. – Nr. 7, 8. – P.12–13.
Barbei, S. Cuvânt despre patru directori ai BNRM din ultimele patru decenii // Magazin 

bibliologic. – 2007. – Nr. 2. – P. 125-130.
Barbei, S. Detalii interesante despre BNRM // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr. 7, 8. 

– P.13.
Barbei, S. Forumul managerilor // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr. 7, 8. – P. 6.
Barbei, S. Prezentarea generală a Cărţii Albe privind Biblioteca Numerică Europeană // 

Magazin bibliologic. – 2006. – Nr. 4. – P. 19-21.
Barbei, S. Un luptător pentru instaurarea ordinii în Bibliotecă // Magazin bibliologic. 

– 2007. – Nr. 2. – P. 79.  
Barbei, S. Un nou sistem de evaluare a personalului // Gazeta bibliotecarului. – 2007. 

– Nr. 7, 8. – P. 6.
Berdilo, V. Laura Kaspari Hohmann în vizită la Chişinău // Gazeta bibliotecarului. – 

2007. – Nr. 1, 2, 3. – P. 9.
Berdilo, V. Activitatea Bibliotecii Naţionale în opinia cititorilor ei // Magazin bibliologic. 

– 2007. – Nr. 2. – P. 76-78.  
Bolgarina, E. Donaţie de carte americană // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr. 4. – P. 16.
Bolgarina, E. Trăim interesant fiindcă nu putem trăi altfel // Gazeta bibliotecarului. – 

2007. – Nr. 7, 8. – P. 10.
Brînzan, M. Cititorii Bibliotecii Naţionale de-a lungul anilor // Magazin bibliologic. – 

2007. – Nr. 2. – P. 71-75.  
Brînzan, M. O carte vorbită	despre Ion Osadcenco // Salon expres. – 2007. – Nr. 3 – P. 2.
Brînzan, M. Colecţia ONU ca parte componentă a Serviciului “Lectura publică staţionar” 

// Magazin bibliologic. – 2006. – Nr. 4. – P. 31-33.
Brînzan, M. Mă numesc Roşu – prima carte a scriitorului turc Orhan Pamuk tradusă în 

limba română // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr. 1, 2, 3. – P. 12.
Brînzan, M. Scriitori junimişti, cartea de suflet a lui Dan Mănucă // Gazeta bibliotecarului. 

– 2007. – Nr. 5, 6. – P. 6-7.
Carp, E. Împrumutul interbibliotecar // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr.7, 8. – P. 10.
Centenar Al. Chirtoca: Interviu cu dna Lina Volkovskaia, secretar ştiinţific la BNRM (1960 

– 1968) / A intervievat Nina	Negru // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr. 2. – P. 119-122.
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