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4 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

BNRM reprezintă tezaurul moştenirii culturale scrise şi imprimate a Republicii Moldova şi efectuează:

- constituirea, deţinerea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a unei colecţii cât mai complete de ediţii 
naţionale, publicaţii străine valoroase, manuscrise, materiale audiovizuale şi multimedia etc.;
- conservarea memoriei naţionale cuprinse în patrimoniul imprimat, furnizarea ei către beneficiari şi 
transmiterea către generaţiile viitoare;
- valorificarea ştiinţifică a colecţiilor patrimoniale pe care le deţine.

Conform Programului de activitate al BNRM pen-
tru 2008, aprobat de Ministerul Culturii şi Turis-
mului al RM, activitatea Bibliotecii s-a axat pe 
următoarele direcţii:

•  Integrarea BNRM în sistemul unic al biblioteci-
lor naţionale din Uniunea Europeană – Biblio-
teca Numerică Europeană;

•  Implementarea Sistemului Informaţional Inte-
grat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL);

•  Continuarea realizării Programului naţional 
“Memoria Moldovei”. Finisarea elaborării vol. 
III al Catalogului general „Cartea Moldovei”;

•  Realizarea Programului de sărbătorire în anul 
2008 a dinastiei Cantemireştilor, desfăşura-
rea acţiunilor consacrate Anului Naţional „Ion 
Druţă” şi  Anului Tineretului. Pregătirea pentru 
desfăşurarea acţiunilor consacrate aniversării 
a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldo-
venesc;

•  Organizarea Salonului Internaţional de Carte 
2008;

 
•  Îmbunătăţirea procesului de formare a resur-

selor informaţionale ale BNRM; 

•  Participarea la implementarea Programului de 
acţiuni cu genericul „2008 – Anul Lecturii în 
Republica Moldova” şi reflectarea lui în ziarul 
de specialitate “Gazeta bibliotecarului”. Des-
făşurarea cercetării ştiinţifice cu tema: “Timpul 
şi spaţiul lecturii în Moldova”;

•  Perfecţionarea sistemului de instruire a perso-
nalului în contextul cerinţelor Programului na-
ţional de edificare a societăţii informaţionale;

•  Stabilirea şi aplicarea unui set de indicatori 
de performanţă pentru evaluarea activităţii 
BNRM.

2 OBIECTIVELE PRIORITARE ALE ANULUI

1 MISIUNE



     Raport anual 2008 5  

Premierele anului

•  Lansarea Sistemului Informaţional Integrat al 
Bibliotecilor din Republica Moldova (SIBIMOL) 
- unul din cele mai importante proiecte strate-
gice în biblioteconomia Republicii Moldova;

•  Încheierea Acordului de colaborare cu Funda-
ţia „Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europe-
ne” (CENL), care prevede integrarea BNRM 
în sistemul unic al bibliotecilor naţionale din 
Uniunea Europeană – Biblioteca Numerică 
Europeană prin intermediul proiectului FUMA-
GABA; 

•  Numerizarea unui set impunător de documen-
te din colecţia de cărţi poştale şi colecţia de 
publicaţii periodice vechi  (cca 15000 pag.), 
documente incluse în Registrul Programului 
Naţional „Memoria Moldovei”. Plasarea unor 
documente de patrimoniu ale BNRM pe pagi-
na web a Bibliotecii  Europene;

•  Lansarea bazei de date on-line „Teze de doc-
torat FullTexte ale Rusiei”;

•  Editarea biobibliografiei “Alexei Colîbneac” 
(seria “Plasticienii Moldovei”) în cadrul Proiec-
tului editorial “Moldavica”.

Realizările anului

•  Realizarea Programului de sărbătorire  a di-
nastiei Cantemireştilor, desfăşurarea acţiuni-
lor consacrate Anului Naţional „Ion Druţă” şi  
Anului Tineretului;

•  Organizarea a 54 de activităţi culturale, princi-
palele dintre care au fost: Salonul Internaţio-
nal de Carte 2008 (unde au fost expuse circa 
5000 de titluri de carte tipărite la 200 de edituri 
din 16 ţări), Ateneul “Moldova”, Salonul Literar 
“Mioriţa” ş.a.; 

•  Desfăşurarea simpozioanelor: “Anul Bibliolo-
gic”, “Valori Bibliofile”, “100 de ani de la înfi-
inţarea revistei „Luminătorul”, “Nicolae Spăta-
rul Milescu-300“ (în comun cu Academia de 
Ştiinţe a Republicii Moldova), colocviul inter-
naţional “Numerizarea – vector strategic în 
dezvoltarea biblioteconomiei moderne”, polip-
ticul cultural-istoric şi ştiinţific “Basarabenii în 
lume”;

•  Organizarea Seminarului Naţional al manage-
rilor de biblioteci publice;

•  Editarea unui şir de bibliografii, ediţii periodice 
de specialitate, publicaţii de sinteză, cataloage 
ale expoziţiilor, ediţii promoţionale (18 titluri);

•  Continuarea implementării noii concepţii de 
dezvoltare a serviciului Moldavistica: moder-
nizarea serviciului prin transferarea acestuia 
într-un nou spaţiu destinat activităţii informaţi-
onale şi valorificării fondului său de excepţie;

•  Modernizarea echipamentului tehnic al BNRM 
în scopul implementării softului TinREAD şi 
SIBIMOL;

•  Conversia catalogului electronic al BNRM din 
sistemul local TinREAD în baza centrală de 
date a SIBIMOL;

•  Aplicarea unui set de indicatori de performan-
ţă pentru evaluarea activităţii BNRM;

•  Inaugurarea Şcolii fără de sfârşit a tinerilor bi-
bliotecari ai BNRM.

Donaţiile anului

•  Recepţionarea donaţiilor de valoare deosebi-
tă oferite BNRM de către Ambasada S.U.A. în 
Republica Moldova.

3 EVENIMENTELE PRINCIPALE ALE ANULUI
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Dezvoltarea colecţiilor

În domeniul dezvoltării colecţiilor anul 2008 a fost 
reprezentativ prin următoarele realizări:
•  achiziţionarea publicaţiilor direct de la produ-

cători; 

•  atragerea donatorilor prin activităţi culturale 
organizate de BNRM;

•  activizarea relaţiilor de parteneriat cu bibliote-
cile din străinătate;

•  creşterea ponderii schimbului internaţional de 
publicaţii ca mijloc de constituire a colecţiilor 
„Moldavistica”, „Literaturile lumii”.

Evaluarea calităţii publicaţiilor achiziţionate şi uti-
lizarea raţională a resurselor financiare disponibi-

Biblioteca Naţională deţine un fond de peste 2,5 mln. de documente în 30 de limbi ale lumii. Colecţiile 
BNRM reflectă diversitatea şi bogăţia patrimoniului: cărţi, publicaţii seriale, documente de muzică ti-
părită, manuscrise, documente grafice, cartografice, audiovizuale, electronice etc. Orizontul tematic şi 
lingvistic al colecţiilor este universal.

Colecţiile sunt completate anual prin Depozitul legal, achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar, 
precum şi din donaţii. În ultimii ani BNRM a constituit şi organizat colecţii preţioase de documente: co-
lecţia de carte veche şi rară indispensabilă cercetării şi valorificării patrimoniului ţării, colecţia “Mol-
davistica”, cu valoare de unicat în republică, colecţia în limbi moderne etc. Biblioteca face tot posibilul 
ca să păstreze pentru naţiune acest tezaur inestimabil.

le au devenit obiective prioritare ale activităţii de 
dezvoltare a colecţiilor BNRM în anul 2008. 

Pe parcursul anului, în colecţiile BNRM au intrat 
circa 14,6 mii de documente, faţă de 13,8 mii în 
2007. Achiziţia de carte a jucat cel mai important 
rol în completarea colecţiilor, numărul intrărilor 
conform exemplarelor parvenite din diferite surse 
de completare a atins cifra de 7,4 mii vol. Toto-
dată, din an în an creşte numărul intrărilor cu noi 
valori documentare pe suport electronic. În 2008, 
BNRM a achiziţionat 413 documente electronice 
şi documente audiovideo, care  reprezintă 2,8% 
din totalul documentelor achiziţionate.

48 la sută din toate documentele intrate în colec-
ţiile BNRM au fost în limba de stat, pe locul doi, 
cu circa 35 %, s-au situat documentele în limbi 
moderne. 

4 COLECŢII
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La capitolul Dezvoltarea colecţiilor, în 2008, au fost relevanţi următorii indicatori de performanţă:

•  cota de publicaţii naţionale achiziţionate de BNRM constituie 92%;
•  fiecare titlu/carte a fost procurat în număr de 1,4 exemplare;
• pentru un utilizator au fost achiziţionate 1,4 exemplare de documente; 
•  cota achiziţiilor raportată la fondul total constituie 0,6%.

Depozitul legal
Depozitul legal (DL) constituie un izvor constant 
de sporire a volumului de publicaţii existente 
în colecţiile Bibliotecii Naţionale. Recepţiona-
rea DL este reglementată de „Regulamentul de 
funcţionare a Depozitului Legal în Moldova” din 
19.07.2004, care este elaborat în conformitate 
cu Legea cu privire la activitatea editorială (din 
12.12.2003).

Conform legii, prin intermediul depozitului legal, 
BNRM primeşte două exemplare din toate ediţiile 
apărute în ţară: cărţi, publicaţii seriale, casete au-
dio, CD-uri etc. Exemplarele de depozit legal sunt 
recepţionate prin intermediul Camerei Naţionale 
a Cărţii. 

Pe parcursul anului,  prin această sursă de com-
pletare, BNRM a acumulat în total 3229 titluri noi 
(28240 ex.) de documente, ceea ce reprezintă 22 
la sută din toate intrările anului. De menţionat că 
270 titluri de cărţi şi broşuri au fost acumulate de 
sine stătător de BNRM.

                                
                                
       

Nr. de titluri Nr. de u.m

Cărţi, broşuri 
                                   

2510 5071

Reviste                                          245 2987
Ziare                                                270 16553
Documente AV etc.   204 400

Zilnic prin această sursă de completare în colec-
ţiile BNRM intră în medie 77 ex. de publicaţii pe-
riodice şi ziare.

În 2008, unul din obiectivele prioritare ale BNRM 
a fost concentrarea eforturilor asupra plenitudinii 
completării documentelor cu titlu de Depozit le-
gal. În acest scop BNRM conlucrează cu Camera 
Naţională a Cărţii, cu producătorii de carte, efec-
tuează analiza planurilor editoriale ale editurilor 
şi tipografiilor şi urmărirea noilor titluri în curs de 
apariţie etc. 
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Achiziţii
Pentru a asigura dezvoltarea şi continuitatea colecţiilor, în funcţie de necesarul Bibliotecii, cât şi pentru 
efectuarea schimburilor internaţionale de publicaţii şi crearea rezervei naţionale de publicaţii, în anul 
de raport au fost achiziţionate 2008 u.m. de documente prin furnizori specializaţi sau prin colaborare 
directă cu editurile, dintre care 1765 u.m. au intrat în colecţia de bază a BNRM, ceea ce constituie 12% 
din toate intrările de documente. Pentru completarea şi dezvoltarea colecţiilor BNRM au fost cheltuite 
cca 387 mii lei. 

Achiziţia curentă de documente (nonperiodice) poate fi prezentată în felul următor:

• carte naţională – 815 vol.;
• carte străină – 792 vol.;
• documente de muzică tipărită – 141vol.;
• documente electronice – 17 u.m.

BNRM a achiziţionat documente din categoria colecţii-
lor speciale, care constituie fondul de valoare şi fac par-
te din patrimoniul cultural naţional. Pe parcursul anului 
au fost achiziţionate cca 200 vol. de publicaţii pentru 
Colecţia de arte, 190 – pentru Audiovideotecă. 
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Pentru eliminarea lacunelor existente în cadrul colecţiilor speciale, prin procurarea de la anticariate şi 
de la ofertanţi particulari, în 2008 colecţiile respective  s-au îmbogăţit  cu 80 vol. de cărţi.

În anul de referinţă BNRM a fost abonată la 111 titluri de publicaţii periodice, dintre care:

• 24 titluri – ediţii naţionale;
• 27 titluri – ediţii din România;
• 60 titluri – ediţii din Rusia. 

Rezultatele analizei propunerilor utilizatorilor privind calitatea colecţiilor, expuse în chestionare sau 
stocate în boxele de deziderate, ţinute de serviciile deţinătoare de fonduri, au scos în vileag absenţa 
sau insuficienţa unor documente. Listele de publicaţii lipsă au fost expediate bibliotecilor din ţară şi de 
peste hotare, în scopul achiziţionării acestora.

Schimbul internaţional de publicaţii 
Schimbul internaţional de publicaţii constituie unul din aspectele de cooperare ştiinţifică şi culturală 
internaţională interbibliotecară. În anul de raport BNRM a avut relaţii de schimb  internaţional cu 56 de 
parteneri din 32 de ţări.

La acest capitol, BNRM a colaborat mai activ cu următorii parteneri străini:

• Biblioteca Naţională a României;
• Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti; 
• Biblioteca Naţională a Franţei; 
• Biblioteca Congresului (S.U.A.).

Partenerilor de schimb le-au fost expediate 1332 u.m. documente, din care 268 cărţi. Biblioteca a pri-
mit 1503 u.m. (cărţi, broşuri) şi 1839 vol. publicaţii seriale străine, din care 77 – în limba română.

Schimbul internaţional de publicaţii după ţări

Nr. Ţări Primiri Trimiteri Nr. Ţări Primiri Trimiteri
1.. Angola 1 0 17. Israel 1 0
2. Azerbaidjan 6 0 18. Japonia 13 0
3. Austria 2 0 19. Korea de Nord 7 0
4. Bulgaria 88 332  20. Kazahstan 1 0
5. Belarus 54 22  21. Lituania 3 0
6. Cehia 32 0  22. Marea Britanie 172 0
7. China 26 0  23. Polonia 80 0
8. Cuba 1 0  24. România 441 105
9. Elveţia 2 0  25. Rusia 25 12
10. Estonia 5 0  26. Slovacia 21 0
11. Finlanda 8 0  27. Spania 24 0
12. Franţa 147 13  28. SUA 265 86
13. Germania 102 24  29. Suedia 1 0
14. Grecia 1 6  30. Ucraina 25 117
15. India 2 0  31. Ungaria 1 0
16. Italia 3 610  32. Vietnam 16 0
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Posibilităţile financiare limitate pentru acoperirea cheltuielilor de expediere şi achiziţionare a publicaţi-
ilor necesare şi preţurile exorbitante pentru serviciile poştale au influenţat negativ în ultimii ani relaţiile 
cu partenerii din străinătate. Figura de mai jos arată variaţiile anuale ale intrărilor de documente în 
colecţiile BNRM prin această sursă, precum şi a expedierilor de documente în străinătate:

Fondul de publicaţii pentru schimbul internaţional 
se constituie din publicaţiile editate de Bibliotecă 
şi achiziţiile efectuate special în acest scop. Pe 
parcursul anului în această colecţie au intrat 452 
publicaţii (447 – cărţi) şi în prezent volumul aces-
tui fond însumează peste 2,4 mii publicaţii. 

Donaţii
Donaţiile de carte alcătuiesc o sursă importantă 
de completare a colecţiilor BNRM. În 2008, da-
torită donaţiilor, fondurile  BNRM s-au îmbogăţit 
cu documente de unicat, ediţii cu tiraj limitat, cu 
publicaţii de valoare deosebită venite din colecţii 
personale. Ele au parvenit de la multiple institu-
ţii şi organizaţii din diferite ţări ale lumii, inclusiv 
S.U.A., Franţa, România, Finlanda, Germania, 
Belarus etc. Volumul de publicaţii donate în 2008 
a fost de peste 5 mii de unităţi materiale (în 2007 
– 4,1 mii u.m.), ce reprezintă 35 la sută din toate 
intrările anului.

O donaţie  de valoare deosebită, care include 
două publicaţii („Molebnic”, editat la Tipografia 
Exarhicească în 1815,  şi „Ceaslov”, editat în 
Chişinău în 1862), a fost făcută de preşedintele 
Republicii Moldova dl Vladimir Voronin. 

Încă o donaţie preţioasă a fost făcută de Ambasa-
da S.U.A. în Republica Moldova. Ea numără 60 
de titluri (100 ex.), care reprezintă opere ale auto-

rilor americani contemporani. Această donaţie a 
fost un răspuns generos la rugămintea BNRM de 
a fi ajutată în completarea colecţiilor cu literatură 
editată în S.U.A. în ultimii ani. Graţie Ambasadei 
Marii Britanii, Bibliotecii i-au fost donate 43 vol. 
de cărţi deosebit de valoroase, care au îmbogăţit 
colecţia Serviciului „Literaturile lumii”.

De asemenea, Alianţa Franceză în R.Moldova a 
donat BNRM un set anual de revistă „Livres Heb-
do” şi, tradiţional, un abonament anual la ediţia 
prestigioasă „Magazine littéraire”.

Din lista instituţiilor şi organizaţiilor din Chişinău 
care au contribuit, în 2008, cu donaţii la fondul 
de documente al BNRM consemnăm: Institutul 
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, 
editurile „Civitas”, „Pontos”, „Cartea Moldovei”, 
Institutul de Pomicultură. 

Donaţiile de carte venite din România permit îm-
bogăţirea, pe cât e posibil, a colecţiei de carte ro-
mânească, pentru a oferi cititorilor cartea căutată. 
În total, pe parcursul anului BNRM a recepţionat 
386 titluri (460 u.m.) de documente. În cadrul Sa-
lonului Internaţional de Carte, BNRM a recepţio-
nat importante donaţii de la Biblioteca Naţională 
a României – 157 vol., de la editura „Vicovia” din 
Bacău, România – 45 vol., editura „Cartea” – 14 
vol. etc. 

2004 2005 2006 2007 2008

Trim ite ri

P rim iri

1234 1472 1156 1150
2746

854 540 717 595
1332

D in am ica  d ez vo ltă rii S ch im b u lu i in tern aţio n a l 
d e  p u b lica ţii
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De la Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din 
Bucureşti Biblioteca a recepţionat documente din 
Cancelaria Bisericii Româno-Catolice şi de la Ar-
hiva Naţională a României – „Familiile boiereşti 
române: Genealogia a 100 de case din Ţara Ro-
mânească şi Moldova”, Bucureşti, 1911 de Octav 
Gheorghe Lecca (copii).

O contribuţie deosebită la completarea fondului 
BNRM constituie donaţiile de carte din partea unor 
personalităţi de seamă din republică şi de peste 
hotare. În 2008 BNRM a beneficiat de donaţii par-
ticulare din partea lui C.Ciobanu, A.Vartic, C. şi P. 
Balmuş, O. Bejan, B. Druţă, V.Bujor, A. Marinciuc, 
V. Mândâcanu, M. Cimpoi, N. Negru, N. Matei, V. 
Şoimaru, A.Dănilă, T.Ţopa, D.Mămăligă, E. Tar-
lapan ş. a. Cei mai activi donatori din România 
au fost:  D.Parparuţă, C.Ciopraga, N.Lupan, M. 
Coloşenco, C.Agachi ş.a.

Cărţi vechi

Časoslov. – Ch.: Tipogr. Duhovnicească, 1862.
Ionnescu-Gion. M. Kogălniceanu şi răpirea Basarabiei (I – 1878 – VII – 1878). – Buc.: Ed. Librăria 
şcolilor, 1894. 
Lecca, O.Gh. Genealogia a 100 de case din Ţara Românească şi Moldova ( seria „Familiile boiereşti 
române”). – Buc., 1911 (xerocopie).
Mauriac, C. Hommes et idées d’aujourd’hui: Alain-Barrčes, Camus-Breton, ... – Paris: Ed. Albin Mi-
chel, 1953.
Molebnik. – Ch.: Tipogr. Exarhicească, 1815.
Mureşanu, F. Cazania lui Varlaam. 1643-1943:  Prezentare în imagini. – Cluj: ERAN, 1944.

Cărţi contemporane

Buican, A. Brâncuşi: O bibliografie. – Buc.: Artemis, 2006.
Cary, M. Istoria Romei până la domnia lui Constantin. – Buc.: ALL, 2008.
Chirtoagă, I. Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699): Expansiunea şi dominaţia turco-tă-
tară. – Buc.: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999.
Cimpoi, M. Critice. – Craiova: Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2001.
Gerlings, Ch. 100 mari artişti: O călătorie virtuală de la Era Angelico la Andy Warhol. – Buc.: Aramis 
Print, 2008.
Dicţionar universal de muzică. – Ch.: Litera Internaţional, 2008.
Ionescu, N. Moldova în anii 1944-1947. – Iaşi: Kolos, 2005.
Iorga, N. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei (1914-1940). – Buc.: Inst. Cultural Ro-
mân, 2008.
Istoria vizuală a lumii. – Ch.: Litera Internaţional, 2008.
Kersnovskaâ Evfrosiniâ (1906-2006). – M., 2006.
Nuţă, I. Limba şi cultura românească în Basarabia. – Bacău: Vicovia, 2007.
1000 capodopere ale Picturii Europene de la 1300 la 1850. – Buc., 2007.

Cele mai valoroase documente intrate în colecţiile BNRM

Colecţia „Clara şi Pavel  Balmuş” a continuat şi în 
2008 să crească cu încă 112 vol., unele din publi-
caţii au intrat în fond pentru prima dată, de exem-
plu: cartea „Corpusul receptării critice a operei lui 
M.Eminescu, sec. XIX-XX” în 11 volume, editată 
la Bucureşti în 2002-2007; cartea lui Ionnescu-
Gion „Mihail Kogălniceanu şi răpirea Basarabiei 
(I – 1878 – VII – 1878)”, ediţia din 1894. ş.a.

O colecţie preţioasă a intrat în fond de la dl Con-
stantin Ciobanu (118 vol.), care a îmbogăţit co-
lecţia Serviciului „Carte veche şi rară”. Cele mai 
valoroase publicaţii din această colecţie sunt: 
Mureşanu F. „Cazania lui Varlaam. 1643-1943. 
Prezentare în imagini”, editată în 1944, care con-
ţine 56 de xilogravuri şi 111 ilustraţii; Chirtoagă 
I. „Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-
1699): Expansiunea şi dominaţia turco-tătară” 
– aceste cărţi au fost lipsă în fondul BNRM.
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Oamenii care au schimbat lumea. – Buc.: Mladinska Kniga, 2007.
Simmons, J. 100 cei mai mari savanţi ai lumii. – Bucureşti: LIDER, 2008.
Şlapac, M. Cetăţi din ţara Moldovei: Mică enciclopedie ilustrată. – Ch.: ARC, 2008.
Ţigănuş, V. N. Grigore Vieru iluminat de Poezie. – Ch.: Editura Universităţii din Chişinău, 2006.
Vartic, A. Cealaltă Românie. – Ploieşti: Casa de presă „Typodas Press”, 2007.
Vieru,Gr. Taina care mă apără: opera poetică. – Iaşi: Princeps Edit., 2008.

Numerizarea colecţiilor

În 2005, BNRM a fost acceptată ca membru cu 
drepturi depline al Fundaţiei Conferinţa Biblio-
tecilor Naţionale Europene (CENL). În această 
calitate, BNRM a aderat la proiectul Bibliotecii 
Numerice Europene, urmând să creeze Biblio-
teca Naţională Numerică a Republicii Moldova, 
ca parte componentă a celei europene. Aceasta 
din urmă va fi concepută ca o bază centrală de 
full texte ale documentelor patrimoniale incluse 
în Registrul Programului Naţional „Memoria Mol-
dovei”, accesibilă pe site-ul BNRM, şi în acelaşi 
timp ca un serviciu web de asigurare a accesului 
la variantele numerice ale documentelor patrimo-
niale neincluse în Registru, dar făcute disponibile 
pe serverele bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor.
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În perioada de raport, BNRM a încheiat un acord 
de colaborare cu CENL, care prevede, printre al-
tele, integrarea activă a BNRM în Biblioteca Eu-
ropeană prin intermediul proiectului FUMAGABA. 
În acest scop, Biblioteca Naţională a întreprins 
următoarele acţiuni:

•  Elaborarea parametrilor tehnici de numerizare 
a documentelor, conform cerinţelor principale 
ale Bibliotecii Europene; 

•  Elaborarea unui program strategic de numeri-
zare a documentelor din colecţiile BNRM; 

•  Adaptarea softului pentru gestionarea biblio-
tecii digitale – Greenstone Digital Library, obţi-
nut în mod gratuit;

•  Constituirea unui grup de specialişti-numeri-
zatori;

•  Numerizarea propriu-zisă a documentelor pa-
trimoniale;

•  Achiziţionarea unui scanner performant desti-
nat scanării cărţilor.

În 2008, BNRM a reuşit să scaneze 36 de cărţi 
poştale vechi şi 7 titluri de publicaţii periodice na-
ţionale vechi (15000 pag.), incluse în Registrul 
Programului Naţional „Memoria Moldovei”, care 
sunt deosebit de solicitate de utilizatori, în special 
revistele:

- Viaţa Basarabiei;                            
- Arhivele Basarabiei;
- Luminătorul;
- Din trecutul nostru;
- Răsăritul;
- Doina;
- Ghiocelul.

Scanarea este efectuată în două formate: TIFF 
– pentru exemplarele de păstrare şi JPG – pentru 
publicarea informaţiei pe pagina web a BNRM. 
Rezoluţia de scanare este 600 dpi, ceea ce per-
mite executarea copiilor numerice de o calitate 
bună. Textul este structurat în corespundere cu 
formatul XML. 

Conservarea colecţiilor

Conservarea patrimoniului imprimat al ţării şi 
păstrarea lui în cele mai bune condiţii constituie 
o prioritate strategică a BNRM. Pentru realizarea 
acestui scop, în 2008 conservatorii şi restaurato-
rii de documente au întreprins o serie de măsuri 
concrete, specificate mai jos. 

Conservare preventivă
Anual, serviciile deţinătoare de colecţii efectuea-
ză un ansamblu de măsuri preventive şi curative 
ce includ diferite metode de monitorizare, control 
şi combatere a agenţilor biologici patogeni care 
produc biodegradarea colecţiilor. Dintre măsu-
rile de anticipare în procesul de conservare pu-
tem numi următoarele: întreţinerea curăţeniei (pe 
parcursul anului au fost desprăfuite 89 mii metri 
liniari de raft), controlul mediului de depozitare şi 
punerea la punct a unor condiţii de stocare adec-
vate, revizia fondurilor pentru a evita factorii no-
civi (21 mii volume), mici reparaţii ale publicaţiilor, 
xerocopierea şi scanarea celor mai solicitate do-
cumente de către utilizatori ş.a.

Conservare curativă
Activităţile de conservare curativă includ tratarea 
şi igienizarea publicaţiilor mucegăite, tratarea pu-
blicaţiilor atacate de insecte, alte tipuri de trata-
mente (spălări, fixări ştampile etc.).

În 2008, Centrul Tehnic de Conservare şi Resta-
urare a realizat prin mijloace proprii dezinsecţia 
a 200 vol. de cărţi şi dezinfecţia  a  500 vol. de 
documente. Au fost curăţate manual mai mult de 
2 mii de cărţi.

Restaurare
În 2008, Centrul Tehnic a prelungit viaţa a cca 2,7 
mii volume de publicaţii. Au fost efectuate urmă-
toarele lucrări: restaurarea foilor deteriorate, în-
tărirea paginilor de gardă, utilizând un clei prepa-
rat special, completarea părţilor care lipsesc din 
pagini, reconstituirea structurii cusăturii, restau-
rarea legăturii ş.a. Cu ajutorul camerei digitale, 
scannerului şi copiatorului au fost restabilite cca 
9 mii de pagini.  
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Denumirea serviciului Denumirea colecţiei Volumul colecţiei 
(u.m.)

% documentelor lipsă

Conservarea şi comunicarea 
colecţiilor

Colecţia de carte:
- formatul II
- formatul IV

210 000 
14 000

0,02 %
0,01 %

Literaturile lumii Colecţia de publicaţii seriale 5 700 0 %
Audiovideoteca Colecţia de publicaţii periodice 8 110 0 %
Împrumut de publicaţii Colecţia de carte 860 0 %
Asistenţă bibliografică şi 
documentară

Colecţia de publicaţii periodice 48 900 0,07%

Publicaţii seriale Colecţia de ziare 34 752 0,05 %

Totodată, Centrul Tehnic de Conservare şi Resta-
urare acordă asistenţă de specialitate în domeniul 
restaurării – conservării bibliotecilor şi muzeelor 
din ţară, deţinătoare de bunuri de patrimoniu pe 
suport de hârtie. În 2008, la solicitare a fost acor-
dat ajutor consultativ şi practic instituţiilor: Arhiva 
Naţională şi Muzeul Naţional de Arte Plastice. În 
cadrul Centrului a fost organizată excursia cu de-
monstrarea practică a procesului de restaurare a 
cărţii pentru 10 persoane de la Colegiul Pedago-
gic „A. Mateevici” din Chişinău.

Protejarea şi securitatea 
colecţiilor

Fondurile BNRM constituie patrimoniul naţional, 
fiind protejate prin legislaţia în vigoare a Republi-
cii Moldova. Biblioteca creează condiţii necesare 
pentru asigurarea protecţiei, păstrării şi suprave-
gherii acestor bunuri. Conducerea BNRM  între-
prinde toate măsurile pentru păstrare raţională şi 
de durată a tuturor categoriilor de colecţii aflate 
în BNRM. 

Evidenţa colecţiilor
Toate documentele ce fac obiectul completării 
colecţiilor BNRM sunt supuse evidenţei conform 
instrucţiunii „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă” din 
08.05.2003. Pentru cunoaşterea permanentă şi 
exactă a situaţiei fiecărui document de bibliotecă 
şi a colecţiilor în ansamblu, BNRM organizează 
un sistem unic de înregistrare, urmărire şi control 
al intrărilor şi mişcării documentelor, care include 
evidenţa tehnică operativă, evidenţa contabilă şi 
evidenţa statistică. Evidenţa colecţiilor se efectu-
ează în mod manual (Registrul de mişcare a fon-
durilor, fişe de evidenţă preliminară) şi în sistem 
automatizat (Registrul inventar, acte de primire-
predare etc.).

Verificarea integrităţii colecţiilor
Verificarea integrităţii colecţiilor se efectuează periodic, în funcţie de mărimea colecţiei, conform unui 
program special. În perioada de referinţă au fost efectuate verificări ale fondurilor în următoarele ser-
vicii: 
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Securitatea colecţiilor
BNRM asigură securitatea colecţiilor de către un 
post de gardieni, precum şi securitatea antiincen-
diară, ia măsuri pentru prevenirea pagubelor care 
pot fi aduse patrimoniului BNRM, în caz de cala-
mitate naturală. 

Expertizarea publicaţiilor
În scopul asigurării controlului asupra exportului 
din ţară a publicaţiilor, BNRM a efectuat experti-
zarea a 26,6 mii volume de publicaţii şi a eliberat 
130 permise de export.

Probleme
În domeniul dezvoltării, organizării şi protecţiei 
fizice a patrimoniului naţional, Biblioteca se con-
fruntă cu situaţii dificile, precum ar fi: 

•  imposibilitatea acumulării  fondului de Depo-
zit legal integral, ca urmare a nerespectării de 
către unele edituri şi tipografii a prevederilor 
legale;

•  lipsa de calculatoare performante pentru pro-
cesele şi operaţiile legate de achiziţii şi de cre-
area resurselor informaţionale;

•  bugetul insuficient pentru achiziţii;

•  alocări insuficiente pentru trimiterile de publi-
caţii peste hotare; imposibilitatea efectuării 

expediţiei de publicaţii, ritmic şi eficient, către 
parteneri;

•  imposibilitatea achiziţionării resurselor electro-
nice (a bazelor de date, literaturii de referinţă, 
ediţiilor ştiinţifice pe suport electronic, solicita-
te de cercetătorii ştiinţifici şi de alte categorii 
de utilizatori) din lipsa de finanţe; 

•  supraaglomerarea spaţiilor de depozitare a 
documentelor;

•  lipsa climatizoarelor în depozitele Bibliotecii, 
ceea ce face imposibilă menţinerea tempera-
turii şi umidităţii aerului în limitele prevăzute 
de normele în vigoare;

•  securitatea insuficientă a colecţiilor. Ca ur-
mare a creşterii substanţiale a numărului de 
publicaţii sustrase şi deteriorate de către citi-
tori, a apărut necesitatea stringentă de a im-
plementa un sistem de asigurare a securităţii 
colecţiilor, cum ar fi sistemul antifurt, suprave-
gherea colecţiilor cu ajutorul camerelor video;

•  starea avariată a conveierului (construit în 
1959) pentru transportarea cărţilor din depo-
zitul general către sălile de lectură;

•  ritmuri nesatisfăcătoare a lucrărilor de nume-
rizare din cauza lipsei unui server performant 
pentru stocarea informaţiei numerizate.
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Acces şi informare a publicului
Ca instituţie publică de stat, BNRM este accesi-
bilă tuturor cetăţenilor, cărora le asigură o gamă 
largă de servicii  prevăzute de UNESCO pentru 
această categorie de biblioteci. Metodele şi in-
strumentele promoţionale în acest domeniu sunt 
următoarele:

•  ştiri difuzate prin media sau prin alte suporturi 
publicitare;

•  interviuri, informaţii în presă (anual activitatea 
BNRM este reflectată în mass-media prin cir-
ca 100 de prezentări, articole, interviuri);

•  programe culturale şi manifestări cultural-şti-
inţifice relatate în presă;

•  publicaţiile BNRM editate în mod tradiţional şi 
în format electronic;

•  ghiduri, pliante şi alte materiale promoţionale;
•  editarea şi difuzarea invitaţiilor, programelor 

pentru diverse manifestări ale BNRM  (anual 
cca 40 de pliante);

•  utilizarea paginii web a BNRM, care asigură 
accesul publicului larg la resursele informaţio-
nale disponibile, la alte servicii şi produse ale 
BNRM.;

Rolul şi valoarea bibliotecii pot fi estimate prin prisma serviciilor pe care ea le oferă comunităţii. BNRM 
asigură cetăţenilor o gamă largă de servicii prevăzute pentru o astfel de instituţie. Prin rezultatele obţinute, 
BNRM s-a apropiat şi mai mult de o viziune nouă în acest domeniu, care combină serviciile tradiţionale 
cu cele moderne. 

Rezultatele pozitive în domeniul comunicării colecţiilor, al serviciilor şi produselor oferite utilizatorilor, 
înregistrate în 2008, sunt următoarele:

• diversificarea produselor şi serviciilor oferite utilizatorilor şi îmbunătăţirea calităţii acestora;
• dezvoltarea acţiunilor culturale care promovează cultura naţională în spaţiul cultural naţional şi in-
ternaţional;
• elaborarea unui şir de publicaţii bibliografice;
• continuarea conversiei retrospective a descrierilor bibliografice;
• promovarea culturii informaţionale a beneficiarilor şi salariaţilor prin diverse metode.

•  participarea la activităţi organizate de alte in-
stituţii şi organizaţii;

•  implicarea în proiecte naţionale şi internaţionale;

•  vizite la BNRM a delegaţiilor şi persoanelor 
oficiale, a personalităţilor de seamă ale culturii 
din ţară şi străinătate;

•  completarea chestionarelor primite de la di-
ferite organizaţii (în baza acestor date BNRM 
este prezentă în diverse ediţii ale unor publi-
caţii internaţionale şi naţionale de referinţă).

Servicii de lectură

BNRM oferă utilizatorilor atât servicii  pentru lec-
tură, studiu, informare şi documentare la sediul 
bibliotecii, în săli generale şi specializate, cât şi 
împrumut la domiciliu,  servicii de împrumut inter-
bibliotecar intern şi internaţional. În 2008, politica 
BNRM a fost axată pe studierea intereselor de 
lectură, optimizarea ofertei şi crearea unui maxim 
posibil de satisfacţie a utilizatorilor. 

5 SERVICII PENTRU PUBLIC
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Acces şi orientare a utilizatorilor
Biblioteca este accesibilă pentru toţi cititorii care 
au depăşit vârsta de 17 ani.  Ei au acces la toa-
te documentele existente în colecţiile BNRM,  la 
bazele de date şi cataloagele tradiţionale, acces 
la Internet, precum şi la manifestări culturale şi 
expoziţii virtuale prin intermediul paginii web a 
BNRM. Bazele de date pot fi accesate gratuit la 
staţiile de lucru situate în sălile de lectură din am-
bele blocuri ale BNRM.

În ultimii ani BNRM a adoptat unele metode efi-
ciente de formare şi informare a utilizatorilor prin 
folosirea pliantelor, ghidurilor ale utilizatorilor 
care să promoveze regulamentele de bibliotecă 
şi serviciile la care au acces, indicaţii de utilizare 
a OPAC, vitrine de noutăţi, vitrine tematice etc. 
Informaţia de orientare a beneficiarilor este pre-
zentată pe panoul din holul BNRM şi pe site-ul 
Bibliotecii, care se actualizează permanent.

Înregistrarea beneficiarilor
Accesul la serviciile oferite de BNRM se efectu-
ează în baza cardului de acces, care reprezintă 
actul de identificare al cititorului pe toată durata 
utilizării BNRM. În 2008, au fost înregistraţi 10,5 
mii utilizatori, faţă de 12,4 mii în 2007. Unele din 
cauzele acestui regres sunt următoarele: dez-
voltarea în ultimii ani a colecţiilor bibliotecilor 
din instituţiile de învăţământ superior, scăderea 
populaţiei care este în mod tradiţional activă în 
consumul informaţiei (şomajul, plecarea tinerilor 
peste hotare etc.). Reînnoirea publicului cititor 
constituie 28 la sută.

În 2008, nu s-au înregistrat schimbări esenţiale în 
structura utilizatorilor activi. Populaţia activă deţi-
ne 41%, tineretul studios – cca 50 la sută. 

Din punct de vedere al structurii pe grupe de vâr-
stă a beneficiarilor înregistraţi, observăm că per-
soanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani 
au format grupul cel mai consistent între benefi-
ciarii din 2008. Un sfert dintre beneficiari au avut 
între 26-40 de ani. Ambele grupe de vârstă au 
înregistrat numărul maxim de beneficiari pe toată 
perioada anului 2008. 

Accesul la colecţii şi comunicarea 
colecţiilor
Indicatorul relevant de utilitate al bibliotecii îl con-
stituie vizitele. În 2008 acest indicator a atins cifra 
de 159,5 mii, dintre care un sfert îi revine celor 
virtuale. Biblioteca a fost vizitată zilnic, în medie, 
de 413 beneficiari.

În anul de raport, au fost înregistrate peste 569 
mii documente împrumutate, dintre care 95% 
– pentru consultarea lor în sălile de lectură. Fie-
care cititor a consultat în medie 54 documente. În 
comparaţie cu anul 2007, numărul documentelor 
împrumutate a scăzut cu 3,5 la sută. Această re-
ducere a fost cauzată de micşorarea numărului 
de cititori.

Analiza împrumuturilor după categorii de docu-
mente, după conţinut şi limbă reprezintă un tablou 
veridic al preferinţelor şi necesităţilor de lectură 
şi informare ale utilizatorilor. În ceea ce priveşte 
conţinutul lecturii, 43,7 % din documentele con-
sultate au fost din domeniul ştiinţelor social-po-
litice şi economice, iar ponderea cea mai mică a 
revenit literaturii religioase, teologice. 

După categoria documentelor, cartea ocupă un 
loc corespunzător ponderii pe care o are în totalul 
colecţiilor Bibliotecii şi anume – 65 la sută, urma-
tă de publicaţiile seriale - 31 la sută. 

Din colecţia de documente în 30 de limbi prioritate 
în consultare o deţine limba română – 52 %, ur-
mată de limba rusă – 39 %.  Pentru celelalte limbi 
revin 9 la sută din documentele împrumutate.  

Ra ta  v iz ite lo r

14%

25%
61%

Nr.v iz ite  la  manif es tăr i
Nr. v iz ite  v ir tua le
Nr. de f rec v enţe
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Componenţa bazei centrale de date

Facilităţi
Utilizatorii BNRM beneficiază de 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 posturi de lucru informatice destinate bene-
ficiarilor, dintre care 10 conectate la Internet.

În una din sălile de lectură ale blocului central 
este asigurat accesul liber al utilizatorilor la co-
lecţia ONU (documente oficiale, monografii, ra-
poarte, anuare statistice, materiale informative, 
reviste ş.a.). În anul de referinţă, colecţia ONU 
s-a îmbogăţit cu 320 vol. de documente şi în pre-
zent însumează peste 2,5 mii de u.m.
Biblioteca a fost deschisă  pentru public  56 de 
ore pe săptămână, 6 din 7 zile. 

În 2008, rapiditatea punerii în circulaţie a docu-
mentelor achiziţionate a rămas la nivelul anului 
2007: timpul de prelucrare a documentelor, de la 
intrarea în Bibliotecă până la depozitarea şi pu-
nerea lor la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv pre-
zentarea documentelor la expoziţia „Achiziţii noi”, 
a constituit, în mediu, 30 zile calendaristice. 

Timpul de aşteptare a documentelor comandate 
din depozitul general a constituit până la 30 min., 

iar din colecţiile auxiliare ale serviciilor – de la 5 
până la 15 min. 

Servicii bibliografice

Serviciile de referinţă au cea mai mare pondere 
în structura activităţilor BNRM. Bibliografii oferă 
utilizatorilor informaţii factografice, bibliografice şi 
de orientare. În 2008, serviciile de referinţă au so-
luţionat circa 34,4 mii de cereri. Este de remarcat 
faptul că 53% din serviciile oferite au fost exe-
cutate în regim automatizat, cu utilizarea baze-
lor de date stocate în sistemul propriu, precum şi 
a resurselor informaţionale pe suport CD-ROM, 
DVD-ROM, a bazelor de date externe. 

Documentele Bibliotecii sunt accesibile prin utili-
zarea sistemului de cataloage. Fiecare din cele 
60 de cataloage existente în BNRM prezintă co-
lecţiile sub anumit aspect şi numai catalogul in-
formaţional OPAC reprezintă o îmbinare a majo-
rităţii cataloagelor existente în Bibliotecă. 

Catalogul on-line
În 2008, catalogul on-line a fost completat cu 49 
mii înregistrări şi conţinea la finele anului peste 
291 mii înregistrări catalografice, ceea ce re-
prezintă 20 la sută din toate titlurile, deţinute în 
colecţiile BNRM. Deocamdată nivelul acestui in-
dicator este destul de mic, de aceea conversia 
retrospectivă rămâne a fi una din sarcinile primor-
diale ale bibliotecarilor BNRM. În anul de raport 
s-a făcut conversia a 18,7 mii de cărţi din diferite 
servicii ale BNRM. Operaţia de catalogare retros-
pectivă se efectuează concomitent cu atribuirea 
unui cod de bare cărţilor supuse conversiei.

Documente Înregistrări adăugite Total înregistrări
Cărţi, rezumate de doctorat 43 795 252 882
Publicaţii seriale 348 8 642
Articole 4 896 30 087
TOTAL 49 039 291 611

Anul 2008 a fost marcat prin implementarea softurilor Tin READ şi SIBIMOL. Pe parcursul anului a 
fost realizată conversia catalogului electronic al BNRM din sistemul local TINLIB în sistemul TinREAD 
şi în baza centrală de date a SIBIMOL. De asemenea, a fost efectuat un volum mare de lucru legat 
de redactarea bazei de date (cca 10 mii înregistrări) şi crearea fişierelor de autoritate pentru autori 
persoane fizice (cca 300).
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Acces la alte baze de date
Conform contractului încheiat cu Biblioteca de 
Stat a Rusiei, BNRM are acces la baza de date a 
acestei biblioteci, bază care conţine disertaţii full 
text din Rusia.

Începând cu anul 2006, BNRM oferă utilizatorilor 
acces la baza de date juridice „Moldlex” (Legis-
laţia R. M. şi Practica judiciară), care cuprinde 
toate actele legislative şi normative ale Republicii 
Moldova. 

Colecţia de referinţă
Calitatea serviciilor de referinţă este asigurată în 
mare parte de colecţia de referinţă. De aceea, o 
atenţie deosebită BNRM acordă completării aces-
tui fond. Pe parcursul anului, colecţia de referinţă 
s-a completat cu 200 de documente, printre care: 
enciclopedii, dicţionare, acte normative şi legisla-
tive, anuare statistice etc. editate în diferite limbi.

Servicii de asistenţă oferite 
Preşedinţiei, Parlamentului şi 
Guvernului Republicii Moldova
BNRM a continuat să ofere asistenţă informativ-
documentară şi bibliografică Preşedinţiei, deputa-
ţilor, lucrătorilor aparatului şi membrilor comisiilor 
Parlamentului, Guvernului şi factorilor de decizie 
a organelor centrale prin furnizarea informaţiilor 
asupra temelor solicitate, prelucrarea analitică a 
informaţiilor bibliografice; prin împrumut de docu-
mente. Pe parcursul anului 2008 au fost elabo-
rate 45 de informaţii tematice în scris pe diferite 
teme şi împrumutate cca 100 de documente.

Servicii la distanţă

Site-ul Web al BNRM
În 2008 a fost elaborată o versiune nouă a site-
ului BNRM, care va fi lansată în viitorul apropiat. 

Noutatea şi originalitatea site-ului se reprezintă 
prin:
-  arhitectura informaţională,
-  aspectul grafic;
-  design dinamic şi modern.

Pe parcursul anului, BNRM a asigurat actualiza-
rea permanentă a paginii Web. Prin intermediul 
acesteia, utilizatorii au acces la expoziţii-eveni-
ment virtuale, activităţi culturale organizate de 
BNRM, ediţiile Bibliotecii etc. Pagina Web con-
stituie un mijloc eficient de comunicare, prezintă 
informaţii despre serviciile oferite de bibliotecă, 
comunică prin e-mail cu utilizatorii.  În 2008, au 
fost înregistrate 39,3 mii de vizite pe web site-ul 
BNRM.

Referinţe prin e-mail 
În perioada de raport, s-a contabilizat un număr 
de 1160 tranzacţii de referinţă virtuale la resurse-
le din reţeaua BNRM oferite prin rubrica „Întreabă 
bibliotecarul”.

Expoziţii virtuale
Începând cu 2006, BNRM face cunoscute colecţi-
ile sale prin organizarea expoziţiilor-eveniment pe 
Internet, accesibile pentru toţi cei care nu au po-
sibilitatea să vină personal să facă cunoştinţă cu 
comorile patrimoniale ale Bibliotecii Naţionale.

Repertoriul activităţilor culturale, actualizat lu-
nar pe site-ul BNRM, atrage permanent un pu-
blic mare de vizitatori din diferite ţări ale lumii. 
În 2008,  expoziţiile virtuale au fost accesate de 
peste cinci mii de utilizatori din Republicii Mol-
dova, România, Germania, SUA, Rusia, Franţa, 
Spania, Italia etc. 

Produse bibliografice

BNRM este deţinător şi producător de publicaţii 
bibliografice pentru diferite categorii de utilizatori. 
În 2008, Biblioteca Naţională a elaborat 10 titluri 
de bibliografii, inclusiv bibliografii fundamentale, 
biobibliografii, bibliografii tematice etc. Majorita-
tea din publicaţiile BNRM sunt accesibile pe site-
ul BNRM.
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Servicii oferite contra plată

Conform Nomenclatorului serviciilor cu plată pre-
state de biblioteci şi Camera Naţională a Cărţii, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1311 din 
12.12.2005, BNRM prestează beneficiarilor servi-
cii contra cost. Dintre acestea cele mai solicitate 
sunt: împrumutul unor publicaţii la domiciliu în pe-
rioada de timp în care Biblioteca nu funcţionează 
pentru cititori, lucrări de restaurare a publicaţiilor, 
servicii de xerocopiere, înregistrări pe dischetă, 
CD, casetă.

Programe şi activităţi culturale

Una din misiunile de bază ale BNRM este valo-
rificarea colecţiilor sale prin organizarea progra-
melor şi activităţilor culturale, expoziţiilor de do-
cumente. Obiectivele principale în acest domeniu 
au fost următoarele: reformarea procesului de 
culturalizare, modernizarea activităţilor promoţio-
nale, precum  şi îmbunătăţirea imaginii BNRM.
Anul de referinţă a fost marcat printr-o bogată 
gamă de programe culturale la care au participat 
peste 125 mii de persoane. Biblioteca a organi-
zat 54 de activităţi culturale, ele fiind susţinute de 
uniunile de creaţie, ambasadele străine, acredi-
tate  în Republica Moldova, oameni de cultură şi 
ştiinţă.

Produsele documentare ale BNRM
Lucrări bibliografice Bibliografia Naţională a Moldovei, seriile:

- Publicaţii oficiale
- Teze de doctorat
- Moldavistica (Exteriorica)

Catalogul general „Cartea Moldovei”
Bibliografii, biobibliografii (colecţia Moldavica: seriile Compozitorii Moldovei, Plas-
ticienii Moldovei, Clasicii literaturii etc.)
Buletine de informare şi documentare:

- Cultura în Moldova
- Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei
- Buletin bibliologic

Cataloage ale expoziţiilor

Calendare Calendarul naţional

Almanahuri Imaginea Republicii Moldova în străinătate

Instrumente de lucru auxiliare 
cu caracter informativ

Liste bibliografice
Ghiduri de bibliotecă etc.

În şirul acestor manifestări, un loc deosebit le-a 
revenit activităţilor consacrate Anului Cantemi-
reştilor, Anului Naţional „Ion Druţă” şi Anului Ti-
neretului. 

Anul 2008 – Anul Cantemireştilor 
2008 s-a remarcat prin comemorarea dinastiei 
Cantemireştilor în legătură cu jubileul de 335 ani 
de la naşterea lui Dimitrie Cantemir şi 300 ani de 
la naşterea lui Antioh Cantemir. Conform planului 
său de acţiuni, BNRM a organizat multiple mani-
festări cultural-ştiinţifice consacrate comemorării 
şi omagierii dinastiei Cantemireştilor. Consem-
năm mai jos următoarele:

•  prezentarea şi lansarea informaţiilor despre 
lucrările lui Dimitrie Cantemir, păstrate în co-
lecţiile BNRM,  pe portalul Bibliotecii Europe-
ne (www.theeuropeanlibrary);

•  documentarea dinastiei Cantemireştilor în 
Calendar naţional 2008 (studierea, analiza şi 
sintetizarea materialelor pentru prezentarea 
textelor biografice despre Antioh şi Dimitrie 
Cantemir  în „Calendarul naţional 2008”, ela-
borarea listelor bibliografice selective a pu-
blicaţiilor apărute în perioada 2003-2007 în 
Republica Moldova şi în străinătate, care au 
intrat în colecţiile BNRM, precum şi a publi-
caţiilor referitoare la creaţia şi activitatea lui 
Antioh şi Dimitrie Cantemir);

•  vernisarea expoziţiei de carte veche şi rară 
„Opera lui Dimitrie şi Antioh Cantemir” în ca-
drul Salonului Internaţional de Carte;
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•  prezentarea noilor apariţii editoriale ale dinas-
tiei Cantemireştilor în cadrul SIC 2008;

• inaugurarea expoziţiei-eveniment „Dinastia 
Cantemireştilor”, în cadrul căreia au fost ex-
puse cele mai reprezentative lucrări despre 
Dimitrie, Antioh şi Maria Cantemir din colecţia 
de carte a Bibliotecii Naţionale, precum şi ope-
rele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir. Notele 
muzicale originale au fost aduse din Turcia şi 
prezentate publicului de către muzicologi din 
Republica Moldova;

•  organizarea expoziţiilor tematice;

•  lansarea unei expoziţii virtuale pe site-ul 
BNRM;

•  organizarea activităţilor pedagogice cu gene-
ricul “Dinastia Cantemireştilor”;

•  organizarea expoziţiei itinerante la Filarmoni-
ca Naţională cu prilejul Seratei omagiale a lui 
D.Cantemir.

Anul 2008 – Anul Ion Druţă
Anul celebrului prozator, dramaturg, publicist şi 
academician de prestigiu naţional şi internaţional, 
Ion Druţă, a fost marcat prin mai multe activităţi 
cultural-ştiinţifice. 

Cel mai important eveniment al anului – Salonul 
Internaţional de Carte – a fost consacrat împlinirii 
a 80 de ani de la naşterea scriitorului-academici-
an Ion Druţă. În cadrul acestuia a fost  inaugurată 
expoziţia-eveniment “Povara bunătăţii noastre”, 
dedicată vieţii şi activităţii lui Ion Druţă. Cărţile, 
revistele şi ziarele au fost expuse pe comparti-
mente care au ilustrat cu lux de amănunte viaţa 
şi activitatea scriitorului, începând cu „Horodiştea 
copilăriei sale”, trecând prin „Regatul lui Trofi-
maş”, „Osânda căutării druţiene”, punctând dra-
maturgia druţiană şi terminând cu „Druţă în lim-
bile lumii” şi lucrările despre creaţia lui Ion Druţă 
- „Dimensiunile universului druţian”. 

În cadrul SIC 2008, au avut loc două manifestări 
de amploare: „Druţiana literară” şi „Druţiana tea-
trală”, la care au participat demnitari de stat, scrii-
tori, critici de literatură şi artă, graficieni de carte, 
regizori, interpreţi de muzică. Editurile “Cartea 
Moldovei” şi “Universul” au prezentat lucrări sem-
nate de I. Druţă, pentru care s-au învrednicit de 
premii. În cadrul Salonului au fost prezentate ediţii 
ale operei lui Ion Druţă apărute recent la editurile 

din Republica Moldova, România, Letonia, Azer-
baidjan, Rusia şi Ucraina. Academicianul Mihail 
Dolgan a prezentat două cărţi, noutăţi editoriale 
scoase de sub tipar chiar în ziua naşterii scriito-
rului („Ion Druţă – prozator, dramaturg, eseist” 
– prima biobibliografie exhaustivă a lui Ion Druţă 
şi lucrarea semnată de Mihail Dolgan – „Emines-
ciene, druţiene, vierene”).

Din alte acţiuni consacrate Anului Naţional „Ion 
Druţă”, care au contribuit la promovarea operei  
scriitorului, consemnăm următoarele: 

•  lansarea expoziţiei virtuale „Ion Druţă”; 

•  elaborarea catalogului expoziţiei-eveniment 
„Ion Druţă”;

•  organizarea mai multor expoziţii tematice jubi-
liare;

•  vernisarea expoziţiilor tematice itinerante în 
Palatul Naţional, unde a avut loc un spectacol 
consacrat jubileului de 80 de ani ai scriitorului,  
la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi la Editura 
„Cartea Moldovei”; 

•  organizarea în premieră a unei expoziţii itine-
rante în Grecia, dedicate scriitorului Ion Dru-
ţă, la care au participat oameni de cultură şi 
ştiinţă din Atena şi reprezentanţi ai diasporei 
moldoveneşti din această ţară. 

Anul 2008 – Anul Tineretului
Conform Programului de acţiuni consacrate Anu-
lui Tineretului, au fost desfăşurate următoarele  
activităţi:
•  organizarea şedinţei Clubului Literar „Mioriţa” 

cu participarea tinerilor poeţi şi eseişti (A.Talia, 
D. Korea, E. Stăvilă, D. Crivaia ş.a.);

•  înfiinţarea sub egida BNRM a Cenaclului poe-
ţilor tineri (debutanţi);

•  decernarea, în cadrul Salonului Internaţional 
de Carte, a premiilor pentru tineret: „Premiul 
pentru debut” şi premiul „Steliana Grama”;

•  lansarea revistei pentru tineret „Roua stelară”;
•  organizarea Acţiunii „Atenţie! Stop – SIDA!”, 

care a avut drept scop difuzarea informaţiei  
despre căile de răspândire a infecţiei HIV şi 
promovarea modului sănătos de viaţă în rân-
dul tinerilor;

•  vernisarea expoziţiilor  personale ale tinerilor 
pictori, care şi-au făcut deja un nume în arta 
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plastică naţională: Gheorghe Lisiţă, Valeria 
Barbas, Olga Pavlov, Vladimir Kravcenko; 

•  vernisarea expoziţiei de grafică a elevilor de 
la Liceul „Igor Vieru” cu genericul „Toamna se 
numără bobocii”;

•  organizarea Salonului Muzical „Tinerii inter-
preţi”;

•  organizarea a 6 activităţi pedagogice pentru 
studenţi şi liceeni pe diferite teme;

•  crearea Şcolii fără de sfârşit a tinerilor biblio-
tecari de la BNRM.

Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, Bibli-
oteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca 
Naţională a României şi Biblioteca Municipală “B. 
P. Hasdeu” din Chişinău.

Salonul a cuprins trei elemente principale, consti-
tuite de-a lungul istoriei sale: trecerea în revistă 
a producţiei editoriale din perioada ce s-a scurs 
de la Salonul din 2007 până la cel din 2008, ju-
rizarea şi premierea celor mai bune realizări ale 
editorilor; acţiuni cultural-ştiinţifice de valorifica-
re a moştenirii culturale imprimate (conferinţe, 
mese rotunde, lansări de carte, întâlniri cu cititori 
etc.); vânzare de carte. 

O noutate a manifestării a constituit-o lansarea 
oficială a Sistemului Informaţional Integrat al Bi-
bliotecilor din Moldova – SIBIMOL, care a fost 
calificat drept un eveniment cheie în procesul de 
edificare a societăţii informaţionale în Republicii 
Moldova. 

Un alt eveniment important în programul Salo-
nului a fost Colocviul Internaţional cu genericul: 
“Numerizarea – vector strategic în evoluţia bibli-
oteconomiei contemporane”, organizat de Biblio-
teca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca 
Naţională a României cu participarea biblioteco-
nomiştilor din ţările participante la Salon. Această 
acţiune a urmărit scopul de a încuraja implicarea 
mai activă a partenerilor locali şi internaţionali în 
demersurile BNRM privind realizarea următoare-
lor obiective: 

•  Salvgardarea patrimoniului documentar impri-
mat;

•  Lărgirea accesului la documentele de bibliote-
că a unui public variat, atât din interiorul, cât  
şi din exteriorul ţării;

•  Schimb de experienţă în domeniul numerizării 
colecţiilor de bibliotecă;

•  Creşterea eficacităţii numerizării.

Printre numeroasele manifestări, care au avut loc 
în cadrul SIC, putem menţiona: înmânarea diplo-
melor Biroului Consiliului Europei în Moldova şi 
premiilor pentru cele mai citite zece cărţi ale anu-
lui, în baza topului organizat de BNRM;  şedinţa 
Ateneului „Moldova” din cadrul Bibliotecii Naţio-
nale, consacrată situaţiei literaturii din Republica 
Moldova; Gala Laureaţilor Salonului Internaţional 
de Carte ş.a. “Taina care mă apără” de Grigore 
Vieru a fost desemnată “Cartea Anului”. 

Salonul Internaţional de Carte, consacrat împlini-
rii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă, 
a fost una din principalele manifestări ale anului 
2008. La ediţia a XVII-a a Salonului au fost ex-
puse pe simeze circa 5000 titluri de carte scoase 
de sub tipar de 200 de edituri din 16 ţări (Polonia, 
SUA, Marea Britanie, Japonia, Franţa, Turcia, Ru-
sia, Ucraina ş.a.). Acest eveniment de excepţie a 
făcut parte din activităţile culturale organizate cu 
prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba noastră”. Edi-
ţia din anul 2008 a fost organizată de Ministerul 

Salonul Internaţional de Carte 
2008
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Premiul pentru această lucrare a fost acordat de 
către Ministerul Culturii şi Turismului. De aseme-
nea, au fost acordate mai multe premii speciale 
oferite de diverse instituţii şi organizaţii: Ministe-
rul Educaţiei şi Tineretului,  Primăria municipiului 
Chişinău, Uniunea Scriitorilor, Camera Naţiona-
lă a Cărţii, Uniunea Teatrală, Uniunea Artiştilor 
Plastici şi Biblioteca Naţională. Juriul, format din 
reprezentanţii acestor instituţii, a fost prezidat de 
preşedintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi.

SIC 2008 s-a bucurat şi de această dată de o lar-
gă audienţă atât din partea specialiştilor, cât şi 
din partea publicului dornic să cunoască realiză-
rile de ultimă oră de pe piaţa cărţii.

Cafeneaua filosofică
Un eveniment semnificativ al anului 2008 a fost şi 
organizarea unei şedinţe a Cafenelei filosofice cu  
genericul “Otkrovennyj razgovor: Mircea Snegur 
– Eduard Volkov”.

Saloane
În anul de raport Salonul de Artă a găzduit 7 verni-
saje. În cadrul Atelierului de pictură a fost lansată, 
publicaţia BNRM „Alexei Colîbneac. Bibliografie”, 

expoziţii personale de pictură ale lui Gh.Lisiţă, V. 
Barbas, O. Pavlov ş.a. 

Una din şedinţele Salonului Muzical cu genericul 
„Vlăstare folclorice”a fost dedicată Anului Tinere-
tului. La ea au participat laureaţi ai concursurilor 
naţionale şi internaţionale de interpretare a cân-
tecului folcloric. S-a bucurat de succes şi serata 
consacrată împlinirii a 60 de ani de la naşterea  
compozitorului Constantin Rusnac.

Alte activităţi culturale 

Expoziţii-eveniment

Zborul frânt al lui Vladimir Vâsoţki

Bertolt Brecht

Mari scriitori ai literaturii franceze
Un moment de glorie în istoria Moldovei – Domnia lui Vasile Lupu
Sakura. Cultura şi civilizaţia Japoniei
„Ş-acel rege al poeziei...”
Cultura şi arta Poloniei
17 ani de independenţă a Republicii Moldova
Povara bunătăţii noastre
Dinastia cantemireştilor
Singur în faţa dragostei
N.  Spătarul Milescu 

Din acest gen de activităţi culturale consemnăm 
următoarele: 

• Zilele culturii poloneze. La manifestare a par-
ticipat dl Iaroslaw Godun, directorul Institutu-
lui Polonez din Bucureşti;

• Zilele culturii japoneze, la care au participat 
reprezentanţi ai acestei culturi: Masato, Nao-
ko San ş.a.;

• Zilele culturii germane, cu participarea ataşa-
tului cultural al Ambasadei Republicii Federa-
le Germania la Chişinău.

În anul de raport au mai avut loc două simpozioa-
ne cultural-ştiinţifice cu următoarele teme: 
•  100 de ani de la apariţia revistei „Luminătorul”;
•  Nicolae Spătarul Milescu (în comun cu Aca-

demia de Ştiinţe).

Expoziţii-eveniment 
Una din formele de promovare a culturii scrise 
sunt expoziţiile-eveniment, organizate lunar la 
BNRM. Ele sunt însoţite de programe de activi-
tăţi ce cuprind  acţiuni ştiinţifice, informaţionale şi 
publicitare. 
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Au fost expuse peste 200 de resurse bibliografi-
ce. La deschiderea expoziţiei au fost invitaţi scrii-
torii Vasile Vasilache şi Andrei Vartic, Mihai Poia-
tă, autor de piese şi scenarii cinema.

Inaugurarea expoziţiei-eveniment “Bertolt 
Brecht, scriitor de notorietate universală”
La acest eveniment au participat: ataşatul cultural 
al ambasadei Germaniei în Moldova, dna Truck-
enbrot, Boris Focşa, directorul Teatrului „Lucea-
fărul”, regizorul Andrei Vartic, reprezentantul 
Uniunii Teatrale din Moldova Ion Şvitchi, care la 
sfârşitul discursului său a dăruit Bibliotecii Naţio-
nale cartea Bertolt Brecht de Romul Munteanu, 
apărută în 1966 la Bucureşti, fiind unica tradu-
cere brechtiană la BNRM etc. Publicul vizitator a 
avut ocazia să asculte muzica lui Anatol Aleabov, 
scrisă pentru piesele lui Brecht, montate la Tea-
trul „Luceafărul” şi să vadă un şir de imagini, care 
au fost proiectate pe ecran, despre viaţa, activita-
tea teatrală a lui Bertolt Brecht.

Începând cu 2006, BNRM face cunoscute colecţi-
ile sale prin organizarea expoziţiilor-eveniment pe 
pagina sa de Internet. În 2008, expoziţiile virtuale 
au fost accesate de peste cinci mii de utilizatori 
din Republica Moldova, România, Rusia, Franţa, 
Spania, Italia etc. 

 

Inaugurarea expoziţiei-eveniment 
„Zborul frânt al lui Vladimir Vâsoţki” 

Expoziţii tematice 
O altă formă prin care BNRM îşi valorifică patri-
moniul său este organizarea expoziţiilor tematice. 
Pe parcursul anului 2008 BNRM a organizat 121 
expoziţii tematice, dintre care 26 au fost vernisate 
în alte instituţii şi organizaţii.

Expoziţii “Achiziţii noi”
Toate documentele intrate în colecţiile BNRM au 
fost expuse în cadrul a 8 expoziţii „Achiziţii noi”, 
organizate în holul BNRM. În cadrul fiecărui ser-
viciu deţinător de fonduri, au funcţionat expoziţii 
permanente de publicaţii noi intrate în colecţii.

Servicii pedagogice

Scopul activităţilor pedagogice, care în mod re-
gulat sunt organizate la BNRM, este aprofunda-
rea cunoştinţelor în diferite domenii ale culturii. În 
anul ce s-a scurs, activităţile pedagogice au fost 
dedicate scriitorilor: Vasile Alecsandri, Dimitrie 
Cantemir, Ioan Slavici, Vladimir Vâsoţki, Bertolt 
Brecht ş.a.

În 2008, BNRM a reuşit să consolideze relaţii mai 
strânse cu elevii şcolilor de artă din republică: 
Şcoala de Artă „A.Şciusev”, Liceul Republican 
de Arte Plastice „I.Vieru”, Colegiul Republican 
de Arte Plastice „A.Plămădeală”. Pe parcursul 
anului au fost organizate expoziţii itinerante, ver-
nisaje de lucrări ale elevilor acestor instituţii de 
învăţământ, excursii, consultaţii. BNRM a organi-
zat excursii şi pentru grupurile de studenţi de la 
USM, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Co-
municării şi de la Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice etc.

Activitatea editorială

Activitatea editorială a BNRM desfăşurată în 
2008 reprezintă o oglindă a realizărilor Bibliote-
cii în ansamblu. În această perioadă au apărut 
17 titluri de publicaţii (35 fascicule), cu un volum 
editorial de 229 coli de tipar. În acest an, pentru 
lucrările sale, editura BNRM a câştigat 3 premii 
prestigioase instituite de Salonul Internaţional de 
Carte şi de Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova.
Cartea de vizită a instituţiei noastre rămâne a fi 
„Calendarul naţional”, unica publicaţie de acest 
gen apărută în arealul editorial din Republica 
Moldova, ediţie enciclopedică de mare audienţă 



     Raport anual 2008 25  

în ţară şi peste hotare. În anul de referinţă BNRM 
a scos de sub tipar „Calendarul naţional 2008” 
şi „Calendarul naţional 2009”. Ediţia din 2008 a 
inclus circa 2 mii de date memorabile  (documen-
tate 420 date) şi a fost consacrată  dinastiei can-
temireştilor.

„Calendarul naţional 2009” semnalează peste 
1000 de date aniversare sau comemorative din 
toate domeniile culturii şi ştiinţei autohtone, din 
cultura şi civilizaţia universală. Calendarul din 
acest an este dedicat aniversării a 650 de ani de 
la întemeierea Statului Moldovenesc. Partea cea 
mai consistentă a acestui instrument de lucru, 
dar şi cea mai utilă pentru eventualii cercetători, 
fiindcă oferă şi un bogat repertoriu de publicaţii 
de referinţă, o constituie medalioanele, unele fi-
ind asemănătoare cu articolele unei enciclopedii. 
Cele 234 de articole sunt dedicate anumitor per-
sonalităţi din literatură, cinematografie, muzică, 
pictură, ştiinţe etc., evenimente istorice, instituţii 
sau publicaţii.

Produsele bibliografice ce acoperă funcţia BNRM 
de centru naţional de informare bibliografică şi 
documentară constituie 70 la sută din totalul pro-
duselor editoriale ale BNRM. Fasciculele Biblio-
grafiei Naţionale a Moldovei: “Publicaţii oficiale”, 
“Teze de doctorat”, “Moldavistica (Exteriorica)” 
sunt publicaţiile ce înregistrează tipăriturile apă-
rute în Republica Moldova, dar şi în străinătate. 
La acest capitol se înscriu cele 2 ediţii ale alma-
nahului “Imaginea Republicii Moldova în străi-
nătate” – bibliografie analitică, apărută în limbile 
franceză, engleză şi germană, precum şi biblio-
grafiile anuale “Cronica vieţii politico-administra-
tive, social-economice şi culturale a Moldovei”, 
“Cultura în Moldova” etc.

În cadrul Proiectului editorial “Moldavica”, seria 
“Plasticienii Moldovei”, iniţiat de BNRM în scopul 
valorificării patrimoniului naţional de artă plasti-
că, a ieşit de sub tipar biobibliografia “Alexei Co-
lîbneac”. Lucrarea dată a fost alcătuită în baza 
colecţiilor şi cataloagelor BNRM, Camerei Naţio-
nale a Cărţii, a fondurilor Muzeului Naţional de 
Arte Plastice, fondului Uniunii Artiştilor Plastici şi 
arhivei personale a plasticianului. 

BNRM a editat, de asemenea, un număr mare de 
publicaţii cu caracter publicitar: invitaţii, afişe, pli-
ante  pentru popularizarea produselor şi servicii-
lor BNRM, invitaţii şi programe, utilizate în cadrul 
manifestărilor, organizate de Bibliotecă.  

Probleme
În perioada de raport, BNRM a continuat să se 
confrunte cu un şir de probleme ce ţin de calita-
tea şi operativitatea serviciilor oferite utilizatorilor, 
precum ar fi:

•  lipsa cadrului legal pentru stimularea sponso-
rizării activităţilor culturale;

•  insuficienţa mijloacelor financiare pentru par-
ticiparea mai activă a Bibliotecii Naţionale în 
programele socioculturale internaţionale;

•  lipsa unui complex de servicii electronice, in-
clusiv a sistemului de referinţe virtuale, asigu-
rat cu resurse umane şi tehnica corespunză-
toare;

•  starea nesatisfăcătoare a bazei editorial-poli-
grafice, lipsa calculatoarelor performante pen-
tru editură, a scannerului, imprimantei color, 
pachetelor editoriale soft licenţiate etc.
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Una din misiunile principale ale BNRM este de a contribui la asigurarea unităţii naţionale în bibliologie, 
elaborarea şi promovarea politicii statului în bibliologie, activitatea ştiinţifică. Pentru realizarea acestor 
sarcini salariaţii BNRM participă la elaborarea proiectelor actelor legislative, oferă servicii de  consultan-
ţă şi expertiză bibliotecilor din teritoriu la elaborarea documentelor de importanţă locală.                          

În ultimii ani, conform Legii cu privire la Biblioteci, BNRM şi-a axat activitatea pe acordarea asistenţei de 
specialitate bibliotecilor publice. O altă linie directoare a BNRM este activitatea ştiinţifică: organizarea 
studiilor ştiinţifice şi a sondajelor sociologice, organizarea simpozioanelor şi altor manifestări ştiinţifice. 
BNRM  contribuie, de asemenea, la coordonarea activităţii Sistemului Naţional de Biblioteci, colaborarea 
internaţională, cooperarea în vederea realizării unor proiecte de nivel naţional şi internaţional, exercitând 
rolul de lider în domeniu şi ajutând la funcţionarea eficientă a bibliotecilor ţării. 

Dezvoltare în biblioteconomie

BNRM oferă bibliotecilor din teritoriu instrumen-
te de lucru, asistenţă  metodologică de speciali-
tate, recepţionează şi sintetizează situaţiile sta-
tistice privind activitatea instituţiilor de cultură, 
coordonează  activitatea  Sistemului Naţional de 
Biblioteci etc. 

2008 – Anul Lecturii 
La  Seminarul Naţional al Managerilor de Biblio-
tecă cu genericul “Aspecte ale lecturii şi accesul 
la informaţie în biblioteci”, desfăşurat în decem-
brie  2007,  Biblioteca Naţională a lansat iniţiativa 
de a declara anul 2008 – Anul Lecturii. În spriji-
nul acestei idei a fost lansat Programul studiului 
sociologic “Timpul şi spaţiul lecturii în Republica 
Moldova”, care cuprinde un program-cadru de 
activităţi şi lucrări menite să popularizeze lectura 
sub toate aspectele ei. A fost adresată o scrisoa-
re tuturor şefilor direcţiilor raionale de cultură prin 
care se solicită implicarea acestora în realizarea 
acţiunilor de importanţă  naţională care au drept 
scop conştientizarea importanţei lecturii în pro-
movarea ştiinţei de carte, dezvoltarea culturală a 
cărţii, educarea multilaterală a cetăţenilor, a unei 
naţiuni de cititori şi prin sporirea gradului de in-
struire. Multiplele manifestări incluse în program 
au fost realizate atât la nivel naţional, cât şi la 

nivel local. Un ecou deosebit a avut masa rotun-
dă “Suntem şi noi un neam al cărţii?” organiza-
tă împreună cu Ministerul Culturii şi Turismului, 
Uniunea Scriitorilor, Uniunea Editorilor, Asociaţia 
Bibliotecarilor, Centrul “Acces-Info” etc. 

Rezultatele studiului sociologic “Timpul şi spaţiul 
lecturii în Republica Moldova” şi bilanţurile Anului 
Lecturii vor fi prezentate în cadrul Simpozionului 
Ştiinţific “Anul Bibliologic 2008”, care urmează să 
se desfăşoare în martie 2009. 

Asistenţa organizatorică şi de 
specialitate
Un eveniment deosebit în activitatea Bibliotecii 
l-a constituit organizarea Seminarului Naţional 
al Managerilor de Biblioteci publice cu genericul 
„Promovarea imaginii bibliotecii publice în comu-
nitate”. Autorii comunicărilor din cadrul Seminaru-
lui au abordat problemele existente privind imagi-
nea bibliotecii, preocupările comunităţii bibliote-
care internaţionale la această temă, situaţia pri-
vind imaginea bibliotecilor publice în comunităţile 
locale din Republica Moldova şi au trasat sarcini 
concrete de activitate în vederea îmbunătăţirii ei.  
În acest scop a fost elaborat un program-cadru 
de acţiuni care a fost difuzat bibliotecilor raiona-
le şi municipale, urmând ca acestea să elabore-
ze programe pentru reţeaua locală de biblioteci.  

6 CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
ÎN BIBLIOTECONOMIE
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Anul 2009 a fost declarat Anul promovării imaginii 
bibliotecii publice în comunitate. Cu acest prilej 
a fost elaborat Regulamentul de organizare a 
Concursului republican “Promovarea imaginii 
bibliotecii publice în comunitate” şi criteriile de 
evaluare. Totalurile Concursului vor fi anunţate 
în cadrul Simpozionului Ştiinţific “Anul Bibliologic 
2009” care va avea loc în martie 2010.                   

Asistenţa de specialitate acordată bibliotecarilor 
din republică s-a realizat în special prin consulta-
ţii, informaţii şi recomandări practice oferite la se-
diu, prin pagina Web, precum şi prin participarea 
la un şir de seminare, întruniri, ateliere de lucru, 
tabere de vară etc.,  în teritoriu, precum şi în Chi-
şinău, atât pentru bibliotecile publice, cât şi pen-
tru bibliotecile altor ministere şi departamente. 

Pe parcursul anului 2008 salariaţii BNRM au par-
ticipat cu comunicări la un şir de activităţi organi-
zate de bibliotecile republicii: 

Chişinău – Biblioteca „Alba Iulia”, tema: „Biblio-
teca extramuros”; 
Bălţi – bibliotecari din bibliotecile publice, şcola-
re, universitare etc. din zona de nord, tema: „Ro-
lul bibliotecii în promovarea lecturii”; 
Anenii Noi –  tema: „Noi tendinţe în activitatea 
bibliotecilor”; 
Străşeni – tema: „Promovarea imaginii bibliotecii 
publice în comunitate”; 
Orhei – tema: „Promovarea imaginii bibliotecii 
publice în comunitate”; 
Rezina – tema: „Promovarea imaginii bibliotecii 
publice în comunitate”;
Călăraşi – teme: „Probleme actuale de bibliote-
conomie”; „Activitatea de cunoaştere locală în bi-
blioteca publică – o nouă viziune”.

Monitoringul metodologic
Monitoringul metodologic reprezintă un sistem de 
observare, măsurare, evaluare şi prognozare a 
stării activităţii bibliotecilor publice. Prima etapă 
de  implementare a monitoringului a inclus cre-
area sistemului informaţional în format electro-
nic: consultarea site-urilor bibliotecilor publice 
şi selectarea informaţiilor utile despre biblioteci 
(adrese, date statistice, informaţii despre perso-
nal, inovaţii etc.), analiza rapoartelor de activita-
te, completarea mapelor electronice ale reţelelor 
de biblioteci (9 raioane: Orhei, Călăraşi, Ocniţa, 
Donduşeni, Hânceşti, Căuşeni, Glodeni, Cahul, 

Nisporeni). Realizarea monitoringului va permite 
nu numai efectuarea analizei lucrului executat, ci 
şi comparabilitatea rezultatelor şi pregătirea unor 
prognoze curente şi de perspectivă pentru îmbu-
nătăţirea activităţii bibliotecilor, găsirea celor mai 
adecvate soluţii pentru lichidarea neajunsurilor, 
determinarea necesităţilor concrete pentru oferi-
rea asistenţei de specialitate. 

Recepţionarea şi sintetizarea 
datelor statistice
Una din cele mai ample acţiuni pe plan naţional, 
coordonată de BNRM, este  colectarea şi proce-
sarea datelor statistice din reţeaua bibliotecilor 
publice şi alte reţele de biblioteci din Republica 
Moldova şi  implementarea sistemului de evalua-
re bazat pe indicatorii de performanţă.  

În anul de referinţă în acest domeniu au fost rea-
lizate următoarele acţiuni: 

•  recepţionarea situaţiilor statistice şi informaţio-
nale privind  rezultatele anului 2007; cumula-
rea informaţiilor  şi prezentarea materialului de 
sinteză pentru Biroul Naţional de Statistică; 

•  analiza rapoartelor textuale ale reţelei biblio-
tecilor publice; 

•  recepţionarea şi totalizarea situaţiilor statisti-
ce din bibliotecile – centre biblioteconomice 
(pentru Biroul Naţional de Statistică); 

•  elaborarea raportului statistic privind activita-
tea sistemului naţional de biblioteci; 

•  definitivarea materialului de sinteză “Biblio-
tecile publice din Republica Moldova: situaţii 
statistice”. 

În anul de raport au fost colectate şi analiza-
te datele privind asigurarea bibliotecilor publice 
cu publicaţii în limba de stat cu grafie latină. De 
asemenea, a fost analizată situaţia centralizării 
achiziţiei de carte în bibliotecile publice la nivel 
de raioane. 

Comunicarea profesională
BNRM editează un şir de lucrări în ajutorul spe-
cialiştilor domeniului.  În anul de raport au văzut 
lumina tiparului “Magazin bibliologic” (4 numere) 
şi “Gazeta bibliotecarului” (12 numere) pe suport 
de hârtie şi în format electronic. Ambele publicaţii 
pot fi accesate pe pagina Web a BNRM. 
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În 2008, “Buletinul bibliologic” a ajuns la al XV-lea 
volum. Această publicaţie conţine informaţii suc-
cinte asupra noilor intrări de bibliologie în colec-
ţiile BNRM şi în alte centre biblioteconomice din 
Republica Moldova, precum şi informaţii asupra  
bibliografiilor non-publicate etc. 

În anul de referinţă a fost actualizată baza de 
date, care include informaţii privind bibliotecile 
din Republica Moldova (adresa, date de contact, 
pagina WEB, informaţii despre managerii din ve-
riga superioară etc., bibliotecile naţionale din Eu-
ropa, organizaţiile profesionale din mai multe ţări 
ale lumii). 

Pentru diseminarea informaţiei de specialitate este 
întreţinută şi actualizată rubrica „Club” a paginii 
Web a BNRM. Aceasta include subrubrica “Spe-
cialistul vă răspunde” cu informaţii pentru agenda 
de lucru a bibliotecarilor din SNB (urmăreşte sco-
pul de a implica bibliotecarii în discuţii profesionale 
şi în soluţionarea problemelor comune), organi-
grama SNB, situaţiile statistice privind activitatea 
SNB. Pagina Web a BNRM oferă acces la textul 
integral al unor documente legislative şi de regle-
mentare, la publicaţiile de specialitate on-line, in-
formaţii despre evenimentele importante ale lumii 
bibliotecare, oportunităţi de perfecţionare profesio-
nală, linkuri importante  etc. 

Organizarea instruirii continue a 
bibliotecarilor
Instruirii continue servesc simpozioanele, semi-
narele, alte reuniuni profesionale, organizate atât 
la BNRM, cât şi în teritoriu (Bălţi, Ungheni, Că-
lăraşi, Anenii Noi etc.) şi în reţeaua bibliotecilor 
şcolare, universitare etc. 

Surse de instruire sunt publicaţiile de specialitate 
ale BNRM: „Magazin bibliologic”, „Gazeta biblio-
tecarului”, „Calendar naţional” şi altele, acestea 
fiind accesibile atât în format tradiţional, cât şi 
electronic. 

La dispoziţia profesioniştilor domeniului este 
Centrul de Informare şi Documentare în Bibliolo-
gie, care deţine aproape trei mii de publicaţii din 
domeniu, colecţia „Mape documentare ale Şcolii 
de Biblioteconomie” (suporturile educaţionale ale 
acţiunilor de instruire) etc. Pe parcursul anului 
2008 au fost înregistrate 556 vizite, au fost con-
sultate peste 1,8 mii volume de publicaţii. Cen-
trul a oferit diverse oportunităţi de cunoaştere şi 

studiere a informaţiei de specialitate: informaţii 
asupra bazelor de date utile în domeniu, acces 
gratuit la Internet, la catalogul on-line al BNRM, 
expoziţii ale documentelor de specialitate etc.

Instruirii continue a bibliotecarilor serveşte şi ru-
brica „Clubul biblioteconomiştilor” a paginii web 
a BNRM, în special subrubrica “Oportunităţi de 
perfecţionare profesională”, unde sunt prezenta-
te informaţii despre activităţi profesionale organi-
zate în diverse ţări, adresele electronice ale unor 
publicaţii de specialitate, bloguri pentru bibliote-
cari etc.

Direcţia cercetare şi dezvoltare în bibliotecono-
mie difuzează pentru Sistemul Naţional de Bibli-
oteci informaţii utile pe suport electronic, acestea 
fiind utilizate în scopul instruirii continue. 

Activitatea ştiinţifică

O altă linie directoare a BNRM este activitatea 
ştiinţifică: organizarea studiilor ştiinţifice şi a son-
dajelor sociologice, participarea la organizarea 
simpozioanelor, seminarelor şi altor acţiuni de 
acest gen.  

Studii şi cercetări 
La BNRM a demarat cercetarea sociologică „Tim-
pul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova”, an-
chetă naţională coordonată de Serviciul „Studii 
şi cercetări”. Ea are menirea de a scoate în evi-
denţă starea de lucruri privind lectura în biblioteci 
şi a genera recomandări referitoare la elabora-
rea unor strategii şi norme metodologice privind 
achiziţia de carte şi abonarea la reviste de cultură 
pentru bibliotecile publice; la îmbunătăţirea poli-
ticii editoriale în scopul dezvoltării colecţiilor de 
bibliotecă; la cultivarea deprinderilor de lectură în 
familie, în şcoală, în biblioteci; la readucerea căr-
ţii în atenţia populaţiei şi cultivarea gustului pen-
tru lectură prin intermediul televiziunii, radioului, 
presei; la optimizarea politicii de achiziţii pentru 
biblioteci; la formarea şi instruirea continue a bi-
bliotecarilor, pedagogilor, etc.  Pe parcursul anu-
lui 2008 au fost efectuate următoarele lucrări: 

-  asistenţă consultativă acordată bibliotecilor 
publice municipale, raionale /orăşeneşti în 
vederea efectuării studiului sociologic în toate 
cele 32 biblioteci publice raionale/orăşeneşti 
şi cele 2 biblioteci publice  municipale (Chi-
şinău, Bălţi); deplasări, în vederea efectuării 
cercetării, în raioanele limitrofe Chişinăului: 
Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Hânceşti, Stră-
şeni, precum şi în Cahul, Drochia şi Orhei; 
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-  elaborarea şi plasarea pe pagina web a BNRM 
(www.bnrm.md/club) a unei liste tematice de 
literatură în ajutorul organizării activităţilor şi 
lucrărilor incluse în program, actualizarea lis-
tei pe tot parcursul anului; 

-  testarea chestionarelor prin ancheta pilot; 

-  crearea echipelor de cercetare (operatori de 
teren) în toate raioanele republicii; 

-  desfăşurarea seminarelor de instruire a bibli-
otecarilor din raioane, selectaţi pentru culege-
rea informaţiei din bibliotecile publice; 

-  organizarea completării chestionarelor de 
către bibliotecari şi cititori, coordonată de 
BNRM; 

-  introducerea în baza de date a informaţiei din 
chestionarele completate de cititori şi de bibli-
otecari. 

În perioada de raport, au fost repartizate 2000 de 
chestionare. În prezent, Serviciul „Studii şi cer-
cetări” se ocupă de interpretarea informaţiei din 
baza de date. 

În 2008, acest serviciu a continuat munca asupra 
studiului „Istoria scrisului, a tipografiilor, a cărţii şi 
a bibliotecilor”: 

-  cercetări în Arhiva Naţională referitor la circulaţia 
cărţii vechi; 

-  cercetarea materialelor arhivistice referitor la 
evenimente şi personalităţi comemorate în 
cadrul Simpozionului „Valori Bibliofile”; 

-  cercetarea bibliotecii particulare a mitropolitu-
lui Antonie Plămădeală . 

  
Tradiţional, în preajma sărbătorilor naţionale Ziua 
Independenţei şi Limba Noastră,  BNRM efectu-
ează TOP-ul celor mai citite 10 cărţi, editate în 
anul precedent, care este un TOP al valorilor şi al 
preferinţelor cititorilor din întreaga republică, sco-
pul final al căruia este stimularea şi încurajarea 
literaturii autohtone prin premierea de către orga-
nizatori a învingătorilor TOP-ului. Au fost selecta-
te 180 titluri de publicaţii (din 250), de la 45 edi-
turi. În total au fost repartizate în capitală şi prin 
raioane 500 de chestionare. Rezultatele TOP-ului 
au fost publicate în „Gazeta bibliotecarului”. 

În 2008 a avut loc Concursul republican pentru 
cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei, 
organizat împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova. Serviciul „Studii şi cer-
cetări” organizează  recepţionarea şi  participă 
la estimarea lucrărilor şi totalizarea rezultatelor 
Concursului. 

Activităţi ştiinţifice 

În 2008, în BNRM au avut loc următoarele simpozioane ştiinţifice: 

•  Anul Bibliologic 2007; 
•  Valori Bibliofile, ediţia a XVII, consacrată clasicilor literaturii – Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu;
•  100 de ani de la apariţia revistei „Luminătorul”;
•  Nicolae Spătarul Milescu (în comun cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova);
•  Forumul internaţional cu genericul: „Numerizarea – vector strategic în dezvoltarea biblioteconomiei moderne”;
•  Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific „Basarabenii în lume”.

Printre manifestările de referinţă organizate de 
BNRM se numără Simpozionul Ştiinţific Anul Bi-
bliologic. Această manifestare de amploare naţio-
nală a devenit o frumoasă tradiţie, care contribuie 
din plin la dezvoltarea profesională a bibliotecari-
lor din toate reţelele de biblioteci. 

În anul de raport, BNRM a organizat ediţia a XVII-
ea a simpozionului. Anul Bibliologic 2007 care şi-a 
desfăşurat lucrările sub genericul “Implemen-
tarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile 

Moldovei: situaţia la zi (Relaţia de corespondenţă 
în paradigma destinaţie echipament – resurse in-
formaţionale – servicii informaţionale)”. Cele opt 
comunicări prezentate în cadrul Simpozionului au 
luat în dezbatere toată gama de probleme speci-
fice temei în discuţie. În cadrul Simpozionului au 
fost, de asemenea, anunţate rezultatele Concur-
sului republican pentru cea mai reuşită lucrare în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informaţiona-
le, ale Topului bibliotecarilor şi premiile „Gazetei 
bibliotecarului”. 
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În luna iunie 2008 s-a desfăşurat cea de a XVII-a 
ediţie a Simpozionului „Valori Bibliofile”, organizat 
de BNRM în colaborare cu Societatea Bibliofililor 
“Paul Mihail”. La organizarea Simpozionului au 
contribuit şi reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei, 
Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi, Muzeu-
lui Naţional de Arheologie şi Istorie a Republicii 
Moldova, Arhivei Naţionale, Uniunii Scriitorilor, 
Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Pe-
dagogice de Stat „Ion Creangă” etc. Simpozionul 
a fost acompaniat de expoziţiile: „500 ani de la 
apariţia primei cărţi tipărite în spaţiul românesc: 
„Liturghierul de la Târgovişte, 1508” şi „Centena-
rul naşterii lui Antim Nica”. 

 

 

Colaborarea profesională la nivel naţional este una din funcţiile majore ale BNRM.
Domeniile-cheie de activitate:
• crearea SIBIMOL;
• crearea Catalogului general  „Cartea Moldovei”; 
• organizarea în comun a activităţilor cultural-ştiinţifice;
• elaborarea şi perfecţionarea documentelor (proiectelor de legi, regulamentelor etc.); 
• împrumut şi schimb interbibliotecar de publicaţii;
• organizarea în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor  a concursurilor naţionale;
• recepţionarea, cumularea, diseminarea situaţiilor statistice;
• crearea Rezervei Naţionale de Publicaţii;
• distribuirea donaţiilor.

Cooperarea la nivel naţional

Cu prilejul împlinirii în ianuarie 2008 a 100 ani de 
la apariţia revistei de iluminare creştină „Lumină-
torul”, Biblioteca Naţională a organizat un simpo-
zion ştiinţific şi o expoziţie de carte pe tema: Un 
secol cu revista „Luminătorul”. 

Evenimentul a avut loc în blocul doi al Bibliotecii 
Naţionale, clădire istorică, în care şi-a desfăşu-
rat activitatea Seminarul Teologic. La simpozion 
au participat: cu un cuvânt de deschidere proto-
iereul Petru Buburuz, redactor-editor al revistei, 
magistru  în teologie, preşedinte al Societăţii Cul-
turale şi Bisericeşti “Mitropolitul Varlaam”,  Maria 
Danilov, doctor în istorie, editorul Iurie Colesnic, 
doctorul în istorie Silvia Grossu, bibliograful Ion 
Şpac, scriitorul şi regizorul Andrei Vartic.

Continuând o tradiţie mai veche, în 2008 BNRM 
a organizat Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific 
“Basarabenii în lume”, ediţia a XVII-a. În program 
au fost incluse: consemnarea centenarului de la 
naşterea Eufrosiniei Kersnovskaia, expoziţia de 
grafică a E.Kersnovskaia, lansarea cărţii acesteia 
“Skol’ko  stoit čelovek ?”.

Pe parcursul anului salariaţii BNRM au participat 
la emisiuni radio şi TV, au pregătit şi au publicat 
în presă un şir de materiale, inclusiv cu caracter 
ştiinţific (vezi anexa nr. 4).
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Proiectul de nivel naţional SIBIMOL (vezi cap. 8)

Durata proiectului: 2003 –
Conducătorul proiectului: Alexe Rău
Suportul financiar: Ministerul Culturii şi Turismului, Fundaţia SOROS-Moldova
http://WWW.bnrm.md/SIBIMOL

Obiectivul proiectului: integrarea bibliotecilor informatizate din R. Moldova într-o reţea naţională prin 
intermediul Internet-ului. Partea principală, integratoare a sistemului o va constitui Catalogul Naţional 
Colectiv Partajat, în care vor fi reflectate colecţiile şi bazele de date ale tuturor bibliotecilor din Repu-
blica Moldova şi care vor fi accesibile în orice localitate a ţării.

Catalogul colectiv “Cartea Moldovei”
În anul de raport, au fost finalizate lucrările asupra elaborării volumului 3 al Catalogului general “Cartea 
Moldovei”. Ediţia, care include după planul editorial 3500 publicaţii, păstrate în 14 instituţii deţinătoare de 
colecţii patrimoniale, va fi editată în viitorul apropiat.

Împrumutul interbibliotecar
În 2008, Biblioteca Naţională, prin intermediul împrumutului interbibliotecar, a executat cca 7,8 mii de 
comenzi.

În ultimii ani, împrumutul interbibliotecar s-a diminuat considerabil din cauza insuficienţei resurselor 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor de expediţie, corespondenţă, copiere a publicaţiilor. 

Rezerva Naţională de Publicaţii (RNP)
BNRM preia de la bibliotecile din toate sisteme-
le, de la organizaţiile de stat şi obşteşti dublete, 
donaţii şi orice alte publicaţii disponibilizate şi le 
redistribuie bibliotecilor şi altor instituţii interesa-
te. Pe parcursul anului 2008 în colecţia RNP au 
intrat 15 mii de volume, care au fost redistribuite 
partenerilor din Republica Moldova. Pentru Re-
zerva Naţională au fost achiziţionate 46 cărţi.

Participarea BNRM la alte manifestări 
profesionale şi ştiinţifice din Chişinău 
şi din ţară
În 2008, specialiştii BNRM au participat cu comuni-
cări la o serie de activităţi profesionale şi ştiinţifice:

•  Seminare pentru  bibliotecarii şcolari  la Chişi-
nău (temele comunicărilor: „Probleme actuale 
de biblioteconomie” şi „Priorităţile de activitate 
ale bibliotecilor pentru anul 2009”);

•  Conferinţa organizată de Biblioteca Universi-
tăţii Agrare (tema comunicării: „Participarea 
bibliotecilor din Moldova în proiecte internaţio-
nale”);

•  Tabăra de vară pentru bibliotecarii din biblio-
tecile publice şi şcolare, care a avut loc la Un-
gheni (tema comunicării: „Utilizarea indicatori-
lor de performanţă în demersul managerial”);

•  Masa rotundă organizată de Biblioteca Muni-
cipală „B.P. Hasdeu” (discurs despre studiul 



32 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

sociologic „Timpul şi spaţiul lecturii în Republi-
ca Moldova”);

•  Participarea cu un discurs despre opera lui 
Paul Goma la o întâlnire cu consătenii lui (r-l 
Orhei).

Colaborarea internaţională

În perioada de referinţă BNRM a consolidat re-
laţiile sale de colaborare cu instituţii similare din 
alte ţări. Această colaborare a fost desfăşurată în 
cadrul acordurilor bilaterale încheiate anterior de 
BNRM cu Biblioteca Naţională a Republicii Bela-
rus, Biblioteca de Stat a Rusiei, Biblioteca Naţio-
nală a României, Biblioteca Naţională a Poloniei 
ş. a. Cooperarea cu bibliotecile din străinătate se 
bazează pe schimbul de publicaţii şi informaţii bi-
bliografice, împrumutul interbibliotecar, schimbul 
de experienţă etc. 

BNRM se află în relaţii de cooperare cu cele 45 bi-
blioteci naţionale membre ale proiectului Biblioteca 
Numerică Europeană, la care participă şi R. Mol-
dova, precum şi cu bibliotecile naţionale din ţările 
CSI în cadrul Asociaţiei Bibliotecare EURASIA. 

În 2008, BNRM a stabilit relaţii mai strânse cu Bi-
blioteca Naţională a României (elaborarea în co-
mun a culegerii “Cercetare şi dezvoltare în biblio-
tecile naţionale ale României şi Republicii Moldo-
va”) şi cu Biblioteca de Stat a Rusiei (instalarea la 
BNRM a bazei de date a tezelor de doctorat din 
Rusia, accesibilă în mod gratuit pentru beneficia-
rii din Republica Moldova etc.). 

În anul de referinţă BNRM a fost vizitată de oas-
peţi din România, Rusia, Italia, Armenia ş.a.             

Integrarea BNRM în Biblioteca 
Europeană (TEL) 
Biblioteca Naţională este implicată în proiecte in-
ternaţionale care au drept scop crearea de con-
ţinut numeric relevant pentru memoria culturală 
europeană: The European Library – TEL (Biblio-
teca Europeană), Manuscriptorium, proiect finan-
ţat şi coordonat de Biblioteca Naţională a Repu-
blicii Cehe. 

În 2008, BNRM şi CENL au încheiat un Protocol 
de colaborare, care prevede integrarea BNRM în 
Biblioteca Europeană prin intermediul proiectului 

FUMAGABA (vezi şi cap. 4. comp. Numerizarea 
colecţiilor). 

Participarea la acest proiect este o acţiune prin 
care BNRM va putea asigura accesul la colecţiile 
sale pentru toţi doritorii din ţară şi de peste hota-
rele ei. 

În anul de raport, BNRM a desfăşurat o serie de 
acţiuni menite să contribuie la integrarea efectivă 
a BNRM în structura TEL: 

•  Elaborarea programului operaţional pe anul 
2008 privind realizarea măsurilor de integrare 
a BNRM în TEL; 

•  Constituirea unui grup de specialişti, şcolari-
zarea lor şi demararea procesului de numeri-
zare a  documentelor ce urmează a fi plasate 
pe pagina WEB a BNRM de pe site-ul Biblio-
tecii Digitale Europene; 

•  Formarea unei echipe de creaţie care ur-
mează să elaboreze şi să realizeze proiectul 
BNRM-TEL; 

•  Adaptarea unui soft special de bibliotecă di-
gitală Greenstone Digital Library pentru inte-
grarea paginii MEMORIA a site-ului BNRM în 
portalul Bibliotecii Europene; 

•  Întreţinerea şi actualizarea informaţiei despre 
BNRM de pe site-ul Bibliotecii Europene; 

•  Efectuarea unor lucrări de marketing menite 
să popularizeze proiectul Bibliotecii Digitale 
Europene în Republica Moldova; 

•  Participarea la conferinţe virtuale cu TEL office 
şi cu partenerii TEL din alte ţări – membre ale 
UE în vederea coordonării acţiunilor de integra-
re şi schimb de experienţă.

Participarea BNRM la manifestări
internaţionale 
În 2008, BNRM  a asigurat participarea conducerii 
şi reprezentanţilor instituţiei la o serie de reuniuni 
şi evenimente importante pe plan internaţional 
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(întrunirea reprezentanţilor bibliotecilor naţionale 
recent primite în Biblioteca Europeană, desfăşu-
rată în Olanda, reuniunea mondială a directorilor 
bibliotecilor naţionale şi patrimoniale din 55 sta-
te ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, 
care a avut loc în Bruxelles,  Conferinţa Directori-
lor Bibliotecilor Naţionale Europene). 

Salariaţii BNRM au participat cu comunicări la 
simpozioane, conferinţe şi alte activităţi internaţi-
onale organizate în România, la Galaţi, Timişoa-
ra, Iaşi; în Polonia la Varşovia; în Rusia la Sankt 
Petersburg (Seminarul Regional, organizat de Bi-
blioteca „Dag Hammarskjöld” a ONU), în Belarus 
la Minsk (Conferinţa a IV-a Internaţională cu ge-
nericul „Biblioteca, cartea, lectura în comunitatea 
modernă: aspecte filosofice”, care a avut loc în 
Biblioteca Naţională Belarus). 
            
Activităţi cultural-ştiinţifice 
internaţionale organizate de BNRM 
În perioada de raport, BNRM a organizat, în co-
mun cu Biblioteca Naţională a României, Forumul  
internaţional cu genericul “Numerizarea – vector 
strategic în dezvoltarea biblioteconomiei moder-
ne”, eveniment la care au participat reprezentanţi 
din patru ţări. 

În scopul cooperării culturale internaţionale, 
BNRM organizează anual zeci de manifestări cul-
tural-ştiinţifice în cadrul unor programe culturale 
ce includ mai mulţi parteneri din diferite organis-
me internaţionale acreditate în Republica Moldo-
va. Astfel la BNRM s-au desfăşurat Zilele culturii 
spaniole, germane, ruse, finlandeze, sudaneze, 
germane, franceze, hinduse, poloneze, italiene, 
chineze, japoneze, greceşti, americane, italiene, 
ucrainene, bieloruse etc.  

Schimbul internaţional de publicaţii 
(vezi cap. 4 Dezvoltarea colecţiilor)

Legături cu diaspora moldovenească 
din străinătate 
Începând cu anul 2006, la solicitarea diasporei 
moldoveneşti din străinătate, BNRM participă la 
crearea unor biblioteci în Italia (Reggio Emillia), 
Grecia, Rusia, Ucraina prin completarea fonduri-
lor acestora cu cărţi şi ediţii periodice din Repu-
blica Moldova. Pentru aceste biblioteci (urmare 
a Convenţiei) s-au completat şi expediat abona-
mente la presa naţională şi publicaţii editate de 
Biblioteca Naţională. 

Probleme
În domeniul Cercetării şi dezvoltării în biblioteco-
nomie, Biblioteca continuă să se confrunte cu o 
serie de probleme care nu-i permite să-şi exercite 
pe deplin funcţiile corespunzătoare. Consemnăm 
aici doar câteva din aceste probleme: 

- Lipsa personalului calificat pentru realizarea 
sarcinilor specifice acestui sector de activitate. 

-   Finanţarea insuficientă a cheltuielilor pentru 
deplasări în teritoriu, lipsa transportului pentru 
efectuarea acestor deplasări. 

-   Lipsa mijloacelor băneşti pentru: 

•  multiplicarea lucrărilor elaborate în ajutorul bi-
bliotecilor publice (lucrările de multiplicare a  
o sută de exemplare pe care le poate achita 
BNRM nu acoperă necesităţile celor 1400 de 
biblioteci publice şi 1500 de biblioteci subor-
donate altor ministere şi departamente); 

•  participarea personalului cu responsabilităţi 
de asistenţă metodologică la reuniuni profe-
sionale din străinătate, precum şi la stagiunile 
de la marile biblioteci din alte ţări; 

•  realizarea acţiunilor ce decurg din acordurile 
de colaborare cu alte biblioteci; 

•  lărgirea contactelor cu partenerii BNRM din 
străinătate. 
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Gestiune

Structura organizatorică a BNRM, reflectată şi de Organigrama acesteia, cuprinde, în anul de raport, 
un număr de 282 de posturi, distribuite astfel: personal de specialitate – 206 de angajaţi (177 – cu 
studii superioare); personal de întreţinere – 76 de persoane. Din numărul total al bibliotecarilor, 70 au 
grad de calificare, ceea ce constituie 34 la sută: 
• 15 – gradul superior; 
•  25 – gradul I;
•  30 – gradul II. 

5 bibliotecari urmează masteratul, 6 îşi fac studiile de specialitate la Universitatea de Stat din Moldova 
– frecvenţă redusă. 

Pentru a-şi realiza misiunile sale, Biblioteca susţine o infrastructură eficientă care permite să efectue-ze 
mobilizarea şi motivarea resurselor umane în toate subdiviziunile BNRM prin: 

- recrutarea, evaluarea şi remunerarea personalului în baza evaluării performanţelor;
- instruirea, dezvoltarea şi reprofilarea forţei de muncă pentru executarea noilor funcţii;
- promovarea corectitudinii şi comportamentului respectiv la diferite nivele şi subdiviziuni ale Bibliotecii;
- promovarea şi  implementarea inovaţiilor. 

7 PERSONAL 

Vârsta medie  a colectivului constituie 43-48 ani. În ultimii ani se atestă stoparea procesului de plecare 
în masă a tineretului şi începutul stadiului de micşorare a vârstei medii a colectivului.

Serviciul Personal şi Centrul de management au asigurat gestionarea resurselor umane prin organiza-
rea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi selectarea personalului, evaluarea performan-
ţelor profesionale individuale ale personalului, elaborarea materialelor statistice privind dezvoltarea  
resurselor umane, estimarea necesităţilor BNRM în cadre cu studii superioare,  controlul actualizării 
fişelor de post ale salariaţilor,  revizuirea normelor de muncă la unele procese, controlul condiţiilor de 
muncă etc.
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Formarea şi perfecţionarea 
cunoştinţelor

Gradul de competenţă profesională a persona-
lului determină în mod direct calitatea serviciilor 
prestate, de aceea pregătirea profesională a per-
sonalului a devenit parte componentă a politicii 
de management a BNRM, în general, şi a mana-
gementului resurselor umane, în particular. Prin 
implementarea Planului de perfecţionare profesi-
onală a personalului, în 2008, au fost organizate 
diferite forme de instruire:

•  Forumul managerilor (trimestrial);
•  Şcoala de informatizare;
•  Instruirea la locul de muncă (lunar);
•  Clubul tinerilor bibliotecari (trimestrial);
•  Cursuri de studiere a limbii engleze (începând 

cu luna octombrie 2008);
•  Participarea la reuniuni profesionale;
•  Vizite de documentare;
•  Autoperfecţionare etc.

Principalele direcţii ale instruirii continue a bibli-
otecarilor, desfăşurate în 2008, au fost următoa-
rele: studierea noilor tehnologii, extinderea cu-
noştinţelor în domeniul serviciilor de bibliotecă, 
studierea experienţei altor biblioteci.

Evaluarea performanţelor

În perioada de raport, trimestrial a fost efectuată 
evaluarea rezultatelor individuale conform “Nor-
melor metodologice privind evaluarea resursei 
umane în BNRM”, care stau la baza aprecierii ac-
tivităţii angajaţilor BNRM.

Medicina preventivă

Conform art.8 privind protecţia muncii al Codului 
muncii, angajaţii BNRM anual trec controlul me-
dical. De asemenea, în 2008 au fost schimbate 
documentele necesare pentru asigurarea obliga-
torie de asistenţă medicală.

Acţiuni sociale

Activităţile administraţiei BNRM în domeniul soci-
al au cuprins:
•  organizarea adunărilor festive ale colectivului 

(8 Martie, Paştele, Ziua Bibliotecarului);

• întâlnirea cu veteranii de război, premierea lor;

•  stimularea salariaţilor care prestează servicii 
contra plată, conform Regulamentului privind 
gestionarea veniturilor extrabugetare şi remune-
rarea suplimentară a muncii din aceste surse;

•  acordarea suplimentelor la salariul de funcţie, 
a primelor pentru  toţi membrii colectivului şi 
pentru activităţi deosebite, ajutoarelor materi-
ale în cazurile prevăzute de Regulament (ac-
cident, boală, stare materială grea în familie 
ş.a.).

Probleme
Problemele-cheie care fac obiectul atenţiei prin-
cipale în domeniul managementului resurselor 
umane sunt următoarele:
• resurse umane insuficiente;
•  scăderea motivaţiei şi reducerea posibilităţilor 

de atragere a personalului cu pregătire cores-
punzătoare.
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Resurse financiare

Încasarea mijloacelor financiare
Resursele financiare ale BNRM provin, în proporţie covârşitoare, din alocaţiile bugetare. În 2008, Bi-
bliotecii Naţionale i-au fost alocate 7675,7 mii lei sau 560,3 mii euro. Celelalte surse de completare a 
bugetului Bibliotecii sunt foarte modeste şi cuprind încasările provenite din serviciile cu plată (1,3%), 
din darea în chirie a spaţiilor (8,8%) şi din sponsorizări/proiecte (3,3%). Serviciile cu plată oferite de 
BNRM se rezumă la împrumuturile de publicaţii în zilele când Biblioteca nu funcţionează pentru cititori, 
la restaurarea şi editarea publicaţiilor. La acestea se adaugă şi taxele compensatorii încasate pentru 
eliberarea cardului de cititor. 

BNRM depune eforturi susţinute pentru folosirea raţională a spaţiilor şi echipamentului tehnic în vederea:

- prezervării şi accesibilităţii colecţiilor şi sporirii productivităţii muncii personalului;
- operarea unui sistem financiar şi informaţional care permite facilitarea luării deciziilor şi asigură 

responsabilitatea;
- operarea unui sistem efectiv de securitate care oferă condiţii pentru accesul adecvat şi, totodată, asi-

gură maximum de protecţie pentru personal şi utilizatori.

Încasarea mijloacelor financiare mii lei %
De la bugetul republican 7675,7 86,0
De la prestarea serviciilor 112,0 1,3
De la darea în chirie a spaţiilor 786,3 8,8
De la sponsorizări, proiecte etc. 297,1 3,3
Alt venit 55,6 0,6
TOTAL 8926,7 100

Utilizarea mijloacelor financiare
În perioada de raport cheltuielile BNRM au con-
stituit circa 8591,3 mii lei. În structura cheltuielilor 
curente, ponderea cea mai mare (68,7%) o au 
cheltuielile legate de retribuirea muncii salariaţi-
lor şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale şi 
medicale de stat. Soldul mijloacelor financiare la 
sfârşitul anului a constituit 335,4 mii lei.

8 GESTIUNE ŞI ADMINISTRARE  



     Raport anual 2008 37  

Automatizare şi informatizare

Din realizările mai importante la acest capitol 
consemnăm următoarele:
•  testarea şi implementarea noului program Tin-

READ;
•  implementarea proiectului Sistemul Informaţi-

onal Integrat al Bibliotecilor Republicii Moldo-
va (SIBIMOL);

•  perfecţionarea şi actualizarea permanentă a 
paginii Web a BNRM; 

•  inventarierea echipamentului şi identificarea 
echipamentelor depăşite fizic şi moral pentru 
casare; 

•  stabilirea necesarului de echipamente pentru 
serviciile BNRM;

•  ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalu-
lui BNRM în utilizarea tehnologiilor informaţio-
nale. 

Infrastructura informaţională
În prezent, sistemul informaţional BNRM este com-
pus din 86 computere funcţionabile, dintre care 15 
– pentru utilizatori, 21 imprimante, 5 scannere şi 5 
servere. 

Lansarea şi implementarea Sistemului 
Informaţional Integrat al Bibliotecilor 
din Moldova (SIBIMOL)

•  elaborarea logoului şi designului web site-ului 
a SIBIMOL;

•  elaborarea şi prezentarea în 4 limbi a conţinu-
tului web site-ului;

•  lansarea oficială a sistemului SIBIMOL;
•  şcolarizarea bibliotecarilor catalogatori ai biblio-

tecilor participante la SIBIMOL privind webcata-
logarea în format UNIMARC (la cele 11 sesiuni 
de instruire au participat 18 persoane);

•  elaborarea şi încheierea contractelor cu bibli-
otecile participante la SIBIMOL în vederea co-
masării cataloagelor electronice ale acestora 
cu baza centrală de date SIBIMOL.

Asistenţa tehnică în utilizarea echipa-
mentelor 
Asistenţa tehnică se acordă permanent, la cere-
rea solicitanţilor. Totodată, Centrul de automati-
zare a fost preocupat de şcolarizarea persona-
lului instituţiei în utilizarea mijloacelor tehnice (în 
total au fost acordate 12 sesiuni de instruire şi 
consultaţii individuale). 

Administrarea şi actualizarea site-ului 
BNRM
În anul de raport, au fost efectuate lucrări de mo-
dernizare şi de reînnoire a conţinutului site-ului 
BNRM. În prezent, acesta are o structură dina-
mică şi un design modern. Site-ul conţine şi un 
punct de consultanţă la distanţă pentru bibliote-
carii din Republica Moldova. 

Imobile şi dotare

Activităţile la acest capitol au avut următoarele 
obiective:
•  asigurarea pazei şi protecţiei instituţiei (a fost 

încheiat un contract de servicii cu o firmă spe-
cializată);

•  procurarea meselor pentru calculatoare, sca-
unelor pentru sălile de lectură etc.

•  aprovizionarea BNRM cu materiale de uz cas-
nic;

•  executarea lucrărilor de reparaţii curente şi 
accidentale şi întreţinerea instalaţiilor sanita-
re, termice şi electrice;

•  efectuarea Inventarului anual al mijloacelor 
fixe şi al obiectelor de inventar;

•  asigurarea curăţeniei.

În 2008, la acest capitol au fost realizate urmă-
toarele activităţi:
•  achiziţionarea, instalarea şi testarea servere-

lor centrale pentru SIBIMOL;
•  înnoirea parcului de calculatoare în vederea 

creării posibilităţii de trecere de la softul TIN-
LIB la softul TinREAD ;

•  testarea modulului Catalogare şi configurarea 
softului SIBIMOL;

•  crearea de către Firma IME/Soft a variantei 
integrale a softului SIBIMOL, recepţionarea şi 
atestarea lui de către o comisie specială;

•  conversia catalogului electronic al BNRM din 
sistemul local TinREAD în baza centrală de 
date a SIBIMOL;
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În cursul anului 2008, activitatea Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova (BNRM) s-a desfăşurat 
în conformitate cu misiunea sa instituţională, de-
finită prin Legea cu privire la biblioteci şi Statutul 
BNRM, şi a urmărit un scop major: îmbogăţirea, 
conservarea şi valorificarea  patrimoniului naţio-
nal de documente.

Una din cele mai importante priorităţi ale anului 
a fost integrarea BNRM în Biblioteca Europeană 
prin intermediul proiectului FUMAGABA, finanţat 
de către Agenţia Elveţiană de Dezvoltare pe peri-
oada 01.01.2008-01.07.2009. Cu ajutorul acestui 
proiect, prin portalul Bibliotecii Europene, care 
este un punct de acces unic, BNRM poate să 
facă patrimoniul ţării cunoscut în lume. 

Anul 2008 a fost marcat prin lansarea Sistemului 
Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Republi-
ca Moldova (SIBIMOL) şi demararea creării Ca-
talogului Naţional Colectiv Partajat. SIBIMOL-ul, 
în condiţiile unui management eficient, va deveni 
temeiul bibliotecii virtuale a Moldovei.

Anul 2008 s-a remarcat şi prin multiple evenimen-
te culturale la care BNRM a participat activ prin  
organizarea programelor culturale, cum ar fi pro-
gramele dedicate dinastiei Cantemireştilor, Anului 
Naţional “Ion Druţă”, Anului Tineretului etc. 

Au fost atinse practic toate obiectivele importante 
pe care şi le-a propus BNRM pentru anul 2008. 
Alături de obiectivele propuse, au fost realizate 
şi alte lucrări în care s-au făcut investiţii atât inte-
lectuale, cât şi materiale. Prezentul raport conţi-
ne amănunte despre aceste lucrări şi despre alte 
activităţi importante desfăşurate în 2008 de către 
BNRM. Raportul cuprinde şi o analiză a rezulta-
telor înregistrate, a problemelor cu care se con-
fruntă BNRM. 

Din 2007 BNRM utilizează un set de indicatori, 
elaborat de către Secţia biblioteci naţionale din 
cadrul IFLA şi CENL, care permite să  facă o vizi-
une de ansamblu asupra activităţii Bibliotecii, mai 
ales asupra serviciilor pe care le oferă, caracteri-
zând, în acelaşi timp, nu atât cantitatea, cât mai 
ales calitatea şi eficacitatea funcţionării Bibliotecii 
(vezi anexa nr. 2). 

Prin calitate se înţelege, în primul rând, satisfacţia 
utilizatorilor şi acoperirea necesităţii de cunoaş-
tere a acestora. Pentru a monitoriza permanent 
gradul de satisfacţie a utilizatorilor privind ser-
viciile furnizate BNRM colectează şi analizează 
reclamaţiile, sugestiile utilizatorilor, anual organi-
zează sondaje sociologice. Rezultatele ultimului 
sondaj  efectuat în luna noiembrie 2008, pe un 
eşantion format din 58 utilizatori, sunt oglindite în 
tabelul ce urmează:

9 EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
BIBLIOTECII NAŢIONALE ÎN 2008  

Aspectele  activităţilor întreprinse de BNRM
în relaţia cu utilizatorul

Gradul de satisfacţie

Excelent Mediu Slab
Calitatea colecţiei 41 % 51 % 8 %
Spaţiile de lectură 53 % 38 % 9 %
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Studiul arată că gradul de satisfacţie a utilizatori-
lor noştri este în creştere constantă. Pe parcursul 
celor 5 ani procentul celor „mulţumiţi” a crescut 
cu 24%. Gradul general de satisfacţie este 89,9 
la sută.  

Mai mult de o treime din utilizatori nu sunt satisfă-
cuţi de dotarea tehnică (ca şi în anii precedenţi). 

Propunerile utilizatorilor vizează: 
•  achiziţionarea mai multor exemplare pentru 

documentele foarte solicitate; 
•  acces la mai multe baze de date care să conţi-

nă titluri de mare interes ştiinţific, de preferinţă 
full text, pentru fiecare domeniu;

•  achiziţionarea unor echipamente de lucru per-
formante şi în număr suficient.

În 2008, marea majoritate a indicatorilor a rămas 
la nivelul anului 2007. Din indicatorii realizaţi la 
nivelul minim de performanţă sunt cei care vizea-
ză implementarea serviciilor electronice, numeri-
zarea colecţiilor speciale. 

În perioada de raport, BNRM a fost de trei ori su-
pusă controalelor din partea diferitor organe abili-

tate. Urmare a controlului de specialitate efectuat 
de o comisie specială organizată de Ministerul 
Culturii şi Turismului, Colegiul ministerului a ca-
lificat activitatea BNRM desfăşurată în ultimii trei 
ani drept satisfăcătoare. 

De rând cu realizările obţinute în anul 2008, con-
semnăm următoarele probleme majore cu care 
continuă să se confrunte BNRM: 
•  existenţa unui decalaj mare între misiunea, 

funcţiile şi rolul BNRM şi resursele financiare 
alocate pentru dezvoltarea acesteia;

•  dotările aflate la un nivel scăzut, în raport cu 
statutul, misiunea, funcţiile, atribuţiile specifi-
ce unei biblioteci naţionale;

•  deficitul cronic al spaţiilor de amplasament.

Soluţionarea problemelor sus-menţionate, îm-
bunătăţirea calităţii serviciilor prestate, activita-
tea de fundraising, orientarea managementului 
resurselor umane la noile cerinţe, reconceptua-
lizarea activităţilor unor servicii constituie nişte 
imperative ale programului de activitate al BNRM 
pentru anul 2009. 

Programul de lucru 63 % 22 % 15 %
Sistemul de informare 56 % 37 % 7 %
Asistenţă  bibliografică 60 % 40 % -
Dotarea tehnică 12 % 51 % 37 %
Amabilitatea bibliotecarilor 67 % 30 % 3 %
Profesionalismul personalului 60 % 38 % 2 %
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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 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Cărţi, broşuri 3963 4873 1624 830 2403 2372 246 368 8236 8443
Publicaţii seriale 1135 1049 582 631 165 288 550 630            2432 2598
Manuscrise - - - - 1 1 - - 1 1
Teze de doctorat 281 247 - - - 1 - - 281 248
Documente cartografice 2 12 - 2 1 1 - - 3 15
Documente de muzică 
tipărită

47 41 141 11 24 272 - 3 212 327

Documente AV 34 - - - 1 131 - - 35 131

Documente grafice 158 174 - - 53 219 - - 211 393

Alte documente 448 593 18 20 2588 840 94 147 3148 1600

TOTAL 6068 6989 2365 1494 5236 4125 890 1148 14559 13756
                  
Structura achiziţiilor după conţinut (u.m.)

Domeniile de ştiinţă 2008 2007 2006
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale 6838 5902 6519
Matematică. Ştiinţe naturale 513 672 535
Geografie 111 75 131
Tehnică 658 825 597
Medicină 519 601 539
Agricultură 170 253 327
Artă. Sport 1191 1309 1046
Limbă. Lingvistică. Literatură 3283 2827 3053
Generalităţi 1276 1292 1132
TOTAL 14559 13756 13879

Publicaţii seriale curente (titluri)
Publicaţii seriale 2008 2007 2006
Reviste 525 574 534
Ziare 318 276 259
TOTAL 843 850 793

Eliminări (u.m.)
Categorii de documente 2008 2007 2006
Cărţi, publicaţii seriale 6238 9992 12067
Alte documente - 10 6
TOTAL 6238 10002 12073
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Structura colecţiilor după categorii de documente (u.m.)
Categorii de documente 2008 2007 2006
Cărţi, publicaţii seriale 2167420 2161990 2160941
Manuscrise / teze de doctorat 216 / 3273 215 / 2992 214 / 2745
Microformate 4700 4700 4700
Documente cartografice 689 686 671
Documente de muzică tipărită 61678 61466 61142
Documente audiovizuale 25791 25756 25624
Documente grafice 137088 136877 136484
Documente electronice 2161 1970 1885
Alte documente 119317 117360 115852
TOTAL 2522333 2514012 2510258

Structura colecţiilor după limbi (u.m)
Limbi 2008 2007 2006
În limba de stat 286774 280391 273033
În limbile minorităţilor naţionale 2002743 2005884 2012895
În limbi moderne 232816 227737 224330

TOTAL 2522333 2514012 2510258

Structura colecţiilor după conţinut (u.m.)
Domeniile de ştiinţă 2008 2007 2006
Filosofie. Religie. Ştiinţe sociale 740983 736219 732593
Matematică. Ştiinţe naturale 300415 300508 300636
Geografie 23354 23328 23327
Tehnică 319919 320574 322343
Medicină 100856 100797 101309
Agricultură 180029 181398 182388
Artă. Sport 338846 337922 336938
Limbă. Lingvistică. Literatură 419502 416595 415108
Generalităţi 97629 96671 95616
TOTAL 2522333 2514012 2510258

Utilizatorii şi utilizarea Bibliotecii
Utilizatori

Utilizatori 2008 2007 2006
Nr. de utilizatori noi 2922 4200 987
Nr. de utilizatori reînregistraţi 7591 8221 11654

Nr. de utilizatori  înregistraţi (total) 10513 12421 12641

Vizite
Vizite 2008 2007 2006
Nr. de  frecvenţe 97246 89065 109894
Nr. de vizite virtuale 39300 37060 42792
Nr. de vizite la manifestări 22968 39663 13662

TOTAL 159514 165788 166348

Împrumuturi (u.m.)
Împrumuturi 2008 2007 2006
Nr. de împrumuturi în săli de lectură 544502 573200 571558
Nr. de împrumuturi la domiciliu 16785 16279 17162
TOTAL 561287 589479 588720
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Împrumuturi interbibliotecare interne şi internaţionale (u.m.)  
      ÎI intern  ÎI extern

Împrumuturi interbibliotecare 2008 2007 2008 2007
Nr. total de cereri primite 7749 8082 6 15
Nr. de împrumuturi 7743 7981 6 75
Nr. de cereri adresate altor biblioteci 27 31 12 11
Nr. de împrumuturi acordate de către 
alte biblioteci

20  25 67 1

Barcodarea publicaţiilor
2008 2007 2006

Nr. publicaţiilor barcodate 51710 57394 88948
TOTAL din colecţii 319758 268048 210654

Difuzarea culturală 
Activităţi. Expoziţii

Activităţi 2008 2007 2006
Nr. de activităţi culturale 47 51 54
Nr. de expoziţii:
- expoziţii-eveniment 12 12 12
- expoziţii tematice 121 84 66
- expoziţii “Achiziţii noi” 20 20 16

Activitatea editorială
Publicaţii 2008 2007 2006
Nr. de titluri 17 22 27
Nr. de ediţii 35 37 56
Volum (coli de tipar) 229 274 221

Activitatea informaţională 
Servicii informaţionale 

Servicii 2008 2007 2006
Informaţii bibliografice 22456 22193 21283
Informaţii în scris 58 95 47
Consultaţii 11897 11672 11667
Reviste şi prezentări bibliografice 7 7 19

Organizarea sistemului de regăsire a informaţiei
2008 2007 2006

Catalogul OPAC (total înreg.) 291611 244512 220133
Înregistrări noi 49039 35387 35474
Redactarea bazei de date 9951 11000 30000
Retroconversia 18730 26707 28939
Consultarea şi fişarea presei 18311 21027 18439
Intercalarea fişelor în cataloage 24909 49403 32705
Excluderea din cataloage a fişelor 26050 36211 14538
Redactarea cataloagelor tradiţionale 196500 148910 133170
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Personalul Bibliotecii 

Personal 2008 2007 2006
Bibliotecari: 206 206 205
- cu studii superioare 187 186 179
- cu  studii medii 19 20 26
Alt  personal 76 79 80
TOTAL 282 285 285

Mijloacele financiare 
Încasarea mijloacelor financiare (mii lei)

Încasarea mijloacelor 2008 2007 2006
Din bugetul republican 7675,7 6364,2 7371,1
De la prestarea serviciilor 112,0 113,9 183,4
De la arenda spaţiilor 786,3 460,2 297,3
Sponsorizări/donaţii/proiecte 297,1 - -
Alte venituri 55,6 - -
Sold la început de an - - 514,9
TOTAL 8926,7 6938,3 7845,1

Utilizarea mijloacelor financiare (mii lei)
Utilizarea mijloacelor 2008 2007 2006
Cheltuieli de personal 4809,2 3802,5 3461,1
Asigurări sociale 1094,7 900,2 873,9
Cheltuieli pentru achiziţii 386,9 572,8 552,4
Alte cheltuieli materiale
şi pentru servicii nemateriale

179,6 1360,1 1063,4

Cheltuieli pentru deplasări 130,0 25,0 15,3
Cheltuieli de capital 1990,9 130,0 1932,0
TOTAL 8591,3 6790,6 7898,1
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         Anexa nr. 3

Indicatori de performanţă 

Serviciu, activitate 
sau aspect supus 

măsurării

Indicatori de performanţă 2008 2007

1. Dezvoltarea colecţiei
naţionale

1.1. Procentul publicaţiilor naţionale achiziţionate de Biblioteca 
Naţională

90 % 92 %

2. Asigurarea 
accesibilităţii
colecţiei: Catalogare

2.1. Procentul de înregistrări noi în bibliografia naţională, care se 
referă la publicaţiile din ultimii doi ani

0 0

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

28 % 28 %

3. Asigurarea 
accesibilităţii
colecţiei: rapiditatea
accesului

3.1. Timpul mediu al prelucrării documentelor (perioada dintre ziua 
când  documentul a intrat în bibliotecă şi ziua când el este disponibil 
pentru utilizator pe raft, inclusiv prezentarea documentului la expoziţia 
„Achiziţii noi”)

30 zile calendar. 34 zile calendar.

3.2. Exactitatea aranjării documentelor pe raft  96 % 95 %

3.3. Timpul mediu de căutare a unui document în depozitele închise 25 min. 30 min.

3.4. Timpul mediu de realizare a împrumutului interbibliotecar 8,5 ore

3.5. Accesul direct de pe pagina de pornire

4. Asigurarea 
accesibilităţii
colecţiei: utilizare

4.1. Utilizarea publicaţiilor străine, achiziţionate pe parcursul ultimilor 
3 ani 29 % 32 %
4.2. Costul per descărcare a unei resurse electronice - -

4.3. Rata de ocupare a locurilor de către public:
- locurile nedotate cu echipament 
- locurile dotate cu echipament

25 %
56 %

30 %
75 %

4.4. Numărul de participanţi per activitate culturală 425 221

4.5. Satisfacţia utilizatorilor   89 % 83 %

5. Asigurarea 
accesibilităţii colecţiilor: 
Numerizarea

5.1. Numărul de documente numerizate per 1000 de titluri din colecţie 1 -

5.2. Procentul de documente numerizate per colecţie specială 0,001 -

5.3. Numărul unităţilor de conţinut descărcate per document 
numerizat

- -

6. Oferirea serviciilor 
de referinţă

6.1. Rata de răspunsuri corecte furnizate 92 % 95 %

6.2. Viteza (timpul mediu) tranzacţiilor de referinţe 8 min. 18 min.

6.3. Procentul informaţiilor elaborate în format electronic 53 % 46 %

7. Crearea potenţialului
pentru dezvoltare

7.1. Procentul personalului bibliotecii care oferă servicii electronice 
(nr. de personal, care se ocupă de administrarea, furnizarea şi 
dezvoltarea serviciilor tehnice împărţit la nr. total de personal)

4 % 4 %

7.2. Numărul de ore de frecventare a lecţiilor de instruire formală  per 
membru al personalului

15 ore 24 ore

7.3. Procentul mijloacelor de bibliotecă primite prin intermediul unor 
granturi speciale sau venituri generate

14 % 8,3 %

7.4. Procentul  personalului implicat în cooperarea şi proiectele 
internaţionale şi naţionale

17 % 17 %
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8. Prezervarea 
colecţiilor

8.1. Procentul materialelor unei colecţii care se află într-o stare 
normală

90 % 87 %

8.2. Procentul tuturor materialelor, ce necesită un tratament de 
conservare sau restaurare  care au  primit deja un astfel de tratament 

1,5 % 1,5 %

8.4. Procentul materialelor dintr-o colecţie, depozitate în condiţii 
adecvate  

- -

9. Managementul 
eficient

9.1. Cost per titlu catalogat 2 lei 0,5 lei

9.2. Cost per împrumut 11 lei

9.3. Productivitatea  angajaţilor în  prelucrarea documentelor 
(nr. de doc. achiziţionate este împărţit la nr. de angajaţi implicaţi 
în achiziţionarea şi prelucrarea documentelor (fără catalogarea 
retrospectivă))

607 573

9.4. Productivitatea angajaţilor în serviciile de împrumut şi livrare (nr. 
total de tranzacţii de împrumut împărţit la nr. de angajaţi implicaţi în 
împrumutul local, împrumutul interbibliotecar şi livrarea documentelor, 
incluzând căutarea de către personal a documentelor pe raft şi 
fotocopierea sau scanarea lor pentru expediere)

7487 tranzacţii de 
împrumut la un 

bibliotecar

7861
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 Anexa nr. 4

Publicaţiile BNRM

Bibliografii
Bibliografia Naţională a Moldovei: Moldavistica (Exteriorica)
Cultura în Moldova: Buletin de informare şi documentare
Alexei Colîbneac. Biobibliografie

Publicaţii de sinteză
Imaginea Republicii Moldova în străinătate. Almanah, nr.5, nr.6  
Biblioteca Naţională: raport anual 2007
Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale României şi Republicii Moldova (în    
comun cu Biblioteca Naţională a României)

Publicaţii metodologice
Calendar naţional 2008
Calendar naţional 2009
Buletin bibliologic nr.15

Ediţii periodice de specialitate  
Magazin bibliologic  (4 nr.)
Gazeta bibliotecarului (12 nr.)

Cataloage ale expoziţiilor
Zborul frânt al lui Vladimir Vâsoţki
„Ş-acel rege-al poeziei...”
Un moment de glorie în istoria Moldovei. Domnia lui Vasile Lupu
Povara bunătăţii noastre
Dinastia Cantemirilor  

Ediţii  promoţionale
Agenda culturală a BNRM 2008
Salon expres: ediţie specială a Salonului Internaţional de Carte 2008 (4 nr.)
Salonul Internaţional de Carte. Ediţia a 17-a. Consacrat împlinirii a 80 de ani de la naşterea 
scriitorului Ion Druţă. 31 august –  4 septembrie: Program-catalog
Programe, pliante, ghiduri de informare a beneficiarilor, invitaţii, diplome etc. 
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Anexa nr. 5

Lista publicaţiilor personalului BNRM

Andrieş, A. Ecologie // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr. 3. – P. 7.
Antonov, V. Activitatea inovaţională a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova // Cercetare şi dezvol-
tare în bibliotecile naţionale ale României şi Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed. BNR; Chişinău: Ed. 
BNRM, 2008. – P. 123-127.
Barbei, S. Colocviul Internaţional “Numerizarea – vector strategic în evoluţia biblioteconomiei contem-
porane” // Salon expres. – 2008. – Nr. 1. – P. 2.
Barbei, S. Digitizarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova: probleme şi soluţii // Cerce-
tare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale României şi Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed. BNR; 
Chişinău: Ed. BNRM, 2008. – P. 83-87.
Bolgarina, E. Donaţie de carte americană: beletristică, critică literară şi lingvistică // Salon expres. 
– 2008. – Nr. 4. – P. 1.
Brînzan, M. Inegalabilul Jorge Luis Borges // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr.10. – P.10.
Brînzan, M. Lecturile lui Mihai Eminescu în biblioteca de la Ipoteşti şi în biblioteca gimnazială de la 
Cernăuţi // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr. 3 – 4. – P. 123-126. 
Brînzan, M. Seminar regional pentru reprezentanţii bibliotecilor naţionale din CSI (Sankt Petersburg, 
17 – 20 iunie 2008) // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr. 6-7. – P.4.
Guţanu, V. Vladimir Vâsoţki – 70. „Scriu şi cânt pentru sufletul vieţii de ieri, de azi şi de mâine” // Ga-
zeta bibliotecarului. – 2008. – Nr.1,2. – P.14.
Mandea, A. Şcoala fără de sfârşit // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr.10. – P.3.
Melnic, R. Bertolt Brecht la Biblioteca Naţională // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr.1,2. – P.15.
Melnic, R. De la propagandă la difuzarea culturală // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale Ro-
mâniei şi Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed. BNR; Chişinău: Ed. BNRM, 2008. – P. 112-114.
Melnic, R. Povara bunătăţii noastre // Salon expres. – 2008. – Nr. 4. – P. 1.
Melnic, R. Un secol cu revista „Luminătorul” // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr.1,2. – P.9.
Muratova, M. Abris sud’by – Analecta catholica // Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. – Ch.: S.n., 
2008. – Vol. 3. – P. 469-476.
Negru, N. Biblioteca Centrală din Chişinău în căutarea identităţii // Cercetare şi dezvoltare în bibliote-
cile naţionale ale României şi Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed. BNR; Chişinău: Ed. BNRM, 2008. 
– P. 135-143.
Negru, N. De la Neamţ la Noul Neamţ: secularizarea ca prilej pentru înstrăinarea de valori patrimoni-
ale româneşti // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr. 1 – 2. – P. 41-49. 
Negru, N. Formarea bazei poligrafice a RSSM după cel de-al Doilea Război Mondial (Problemele presei 
sovietice din RSSM în anii 1944-1946) // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr. 3 – 4. – P. 86-95. 
Osoianu, V. Acces deschis: explorarea comunicării ştiinţifice // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr. 
6-7. – P. 9-10.
Osoianu, V. Anul Bibliologic 2007 // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr. 3. – P. 2.
Osoianu, V. Memorie virtuală // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr. 3-4. – P. 82-85. 
Osoianu, V. Probleme ale promovării limbii şi culturii naţionale în mediul virtual în lumina reglementărilor 
UNESCO şi ale Comisiei Europene // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale României şi 
Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed. BNR; Chişinău: Ed. BNRM, 2008. – P. 91-97.
Osoianu, V. Proiectul FUMAGABA  // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Nr. 4-5. – P. 4.
Osoianu, V. “Suntem şi noi un neam al cărţii?” // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr. 1-2. – P. 59-63. 
Panici, A. Evoluţia tehnologiilor informaţionale contemporane. Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Mol-
dova // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr. 1-2. – P. 37-40. 
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Panici, A. Metode, soluţii şi standarde // Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile naţionale ale României 
şi Republicii Moldova. – Bucureşti: Ed.BNR; Chişinău: Ed. BNRM, 2008. – P. 67-73.
Plăieşu, R. „Cartea este un miracol al lumii...” (Masa rotundă „Suntem şi noi un neam al cărţii) // Ga-
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