MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
COMUNICAT FINAL PE MARGINEA LUCRĂRILOR
SIMPOZIONULUI NAȚIONAL
IDENTITATEA BIBLIOTECII ÎN NOUA NORMALITATE:
TENDINȚE ȘI PRIORITĂȚI 2021
PROIECT NAȚIONAL 2021:
ANUL FORTIFICĂRII DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR
Organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național
(CBN), Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM);
Genericul ediției a 31-a : „Anul 2021 – Anul fortificării digitalizării activității bibliotecilor”;
Scopul simpozionului anual ca parte integrantă a sistemului reuniunilor științifice, organizate
sub egida BNRM:









retrospecția anului profesional 2021, impactul activității bibliotecilor SNB (Sistemului Național
de Biblioteci) în contextul direcțiilor prioritare ale anului profesional 2021;
monitorizarea/sinteza activității bibliotecare în contextual priorităților declarate ale anului
profesional 2021, reliefarea progreselor privind realizarea acestora;
identificarea problemelor cu care se confruntă domeniul biblioteconomic și ale domeniilor, care
solicită intervenții profesionale pentru îmbunătățiri;
stabilirea modalităților de soluționare a problemelor identificate;
abordare de perspectivă a tendințelor domeniului biblioteconomic și științelor informări în
corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030 și prioritățile de țară”, „Strategiei Naționale
de Dezvoltare „Moldova 2030”, „Manifestului Bibliotecii Europene”;
încurajarea cunoașterii și stimularea creativității;
crearea unui mediu benefic de comunicare profesională;

Forme de organizare: sesiune de comunicări (moderatori: Elena Pintilei, director general BNRM,
Vera Osoianu, director adjunct; comunicări prezentate de către Victoria Popa, Ludmila Corghenci,
Diana Silivestru); sesiunea „Implementarea priorităților profesionale ale anului 2021: istorii de
succes și probleme” (prezentări de către: Elena Pintilei, BNRM, Eugenia Bejan, BNC „Ion
Creangă”, Ecaterina Dmitric, BNRM, Lilia Dogoter, BCU USM, T. Ambroci, CEC, Chișinău,

Ecaterina Scherlet, BȘ a UPS „Ion Creangă”, Lina Mihaluță, BȘ US „Alecu Russo”, Bălți, Elena
BORDIAN, BRTȘ, AȘM, Institutul Național de Cercetări Economice; finalități
Mesaje de inaugurare: Elena Pintilei, director general BNRM;
















Evaluarea lucrărilor Simpozionului:
număr participanți – 260 persoane: manageri superiori și funcționali din cadrul bibliotecilor
naționale, raionale/municipale/orășenești, din învățământ (universitare, ale centrelor de excelență și
colegiilor, școlare), specializate, Camerei Naționale a Cărții, reprezentanți ai administrației publice
locale;
componenţa participanţilor:
 după statutul funcțional – directori, directori adjuncți, șefi servicii, șefi de bibliotecă,
bibliotecari-formatori ai centrelor de excelență și raionale, responsabili pentru activitatea
bibliotecară din cadrul APL;
 după criteriul geografic: participanții au reprezentat toate zonele republicii;
 după tipul bibliotecii: din biblioteci naționale – 34 persoane; din biblioteci publice teritoriale –
99; din biblioteci din învățământ – 94 (inclusiv: universitare – 65, din colegii și centre de
excelență – 12, din școli, licee – 17); din biblioteci specializate – 15, alte structuri – 18;
comunicări: prezentate publicului 11 comunicări;
transmisiunea
in
direct
a
lucrărilor
Simpozionului
https://www.facebook.com/anul.bibliologic/videos/845108970218575
https://www.youtube.com/watch?v=SBvcP7OvzhE
colectarea și diseminarea ePortofoliului Simpozionului (informații utile comunității profesionale);
Impactul lucrărilor Simpozionului:
re-axarea participanților pe prioritățile Anului Biblioteconomic 2021;
cunoașterea/diseminarea experiențelor, rezultatelor statistice profesionale ale bibliotecilor din cadrul
tuturor tipurilor de biblioteci;
lărgirea cercului de participanți la lucrările Simpozionului prin intermediul transmisiunii în direct,
posibilități de revenire la mersul lucrărilor https://www.youtube.com/watch?v=SBvcP7OvzhE ;
prezentarea indicatorilor statistici, a celor de performanță privind activitatea SNB în anul 2021 și
încurajarea reprezentanților comunității profesionale pentru valorificarea datelor statistice,
efectuarea cercetărilor statistice atât în interiorul rețelei, cât și comparate la nivel de diferite rețele;
încurajarea bibliotecilor pentru augmentarea rolului în realizarea strategiilor de dezvoltare ale
comunităţilor prin organizarea şi implementarea noilor servicii, atragerea resurselor locale,
dezvoltarea parteneriatelor, măsurarea/promovarea rezultatelor, promovarea experiențelor de succes
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