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Catre directorii centrelor biblioteconomice nafionale,
departamentale, teritoriale, Camera Nalionald. a Cd\ri,

cadrele Etiinlifico-didactice, reprezentanlii administrafiei publice locale

Stimali colegi,

Vd adresdm invitalia de a participa la Simpozionul Anul Bibliologic 2021, edilia a
XXXI-a. Potrivit concepliei Simpozionului, acest eveniment reprezintd o platforma de
comunicare pentru comunitatea profesionald bibliotecar[, intrunind manageri ai bibliotecilor
publice, specialiqti responsabili de activitatea bibliotecilor din cadrul administraliei publice
locale c6t ;i alli specialiqti din domeniul biblioteconomie gi Etiinla informdrii, precum Ei din

domenii adiacente.
Scopul evenmentului line de totalizarea/reliefarea rezultatelor aplicdrii de cdtre biblioteci
a prioritdfilor anului 2021, identificarea reugitelor qi a problemelor care necesitd concentrarea
eforturilor actorilor responsabili. in aceastd ordine de idei, conlinutul evenimentului va fi focusat
pe genericul anului 2021 care a fost ,,Anul fortificdrii digitalizdrii activitdlii bibliotecii".
Dezbaterile profesionale vor fi concentrate asupra implementarii prioritalilor profesionale 2021
in activitatea bibliotecilor axate pe urmdtoarele subiecte:
. Tehnologiile informafionale in activitatea bibliotecilor - imperativul supravieluirii
. Incluziunea digitald a personalului de specialitate din biblioteci
. Dezvoltarea serviciilor in bazd de TIC, accesibile de la distanld
. Dezvoltarea qi promovarea $tiinfei Deschise
r Promovarea lecturii cabazd,pentru dezvoltarea multilaterald
Experienfele avansate gi bunele practici, dar qi problemele din domeniu care vor fi abordate
in cadrul Simpozionului, vor reprezenta fundamentele de bazd. in identificarea progreselor
privind realizarea prioritdlilor anului 2021, evaluarea Ei determinarea domeniilor de intervenlii
profesionale pentru imbundtdliri qi luare de decizii manageriale.
Simpozionul va avea loc la 31 martie 2022, cu incepere de la ora 10.00, formatul online.
Link-ul pentru conexiune prin intermediul aplicaliei zoom, va fi transmis ulterior.
Pentru informalii suplimentare:
Direclia Cercetare gi Dezvoltare in Biblioteconomie gi $tiinfe ale Informdrii
Tel.: 022 240070
e-mail:
lcorehenci@bnrm.md

Cu multd preluire,

Elena PINTILEI
Director general
Biblioteca Nalional6 a

