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Misiunea
Bibliotecii
Naționale a
Republicii
Moldova

1

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
reprezintă tezaurul moștenirii culturale scrise și
imprimate a Republicii Moldova și efectuează:
• completarea, deținerea și punerea la
dispoziția utilizatorilor a unei colecții
cât mai exsaustive de ediții naționale,
publicații străine valoroase, manuscrise,
materiale audiovizuale și multimedia
etc.;
• conservarea memoriei naționale cuprinsă
în patrimoniul imprimat, furnizarea ei
către beneficiari și transmiterea către
generațiile noi;
• valorificarea științifică a colecțiilor
patrimoniale de care dispune.
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♦ Continuarea şi aprofundarea activităţilor de
integrare europeană a BNRM.
♦ Extinderea Sistemului Informaţional Integrat
al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL) şi crearea
Catalogului Naţional Colectiv Partajat (CNCP).

Obiectivele
majore
ale anului
2010

2

♦ Asigurarea metodologică şi organizatorică a
procesului de reorientare a bibliotecilor publice
din republică către conceptul Biblioteca 2.0.
♦ Finalizarea cercetării naţionale „Timpul şi
spaţiul lecturii în Moldova”.
♦ Continuarea activităţii de organizare a
cursurilor naţionale pentru bibliotecarii din
bibliotecile publice.
♦ Întreprinderea unor măsuri speciale privind
situaţia colecţiilor BNRM în condiţiile de criză
economică.
♦ Atragerea atenţiei autorităţilor şi opiniei
publice asupra situaţiei critice a bazei tehnicomateriale a BNRM, în special în ceea ce priveşte
lipsa mijloacelor de transport necesare unei
biblioteci de acest tip.
♦ Reorientarea sistemului de management
spre adaptarea funcţională a lui la condiţiile
economice actuale ale ţării. Promovarea unui
regim de economie şi de eficientizare a utilizării
resurselor financiare, materiale, energetice.
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3.

Cele mai importante realizări ale anului

Aprofundarea activităţilor de integrare europeană a BNRM:

♦ Lansarea Bibliotecii Naţionale Digitale „Moldavica”, care reprezintă baza centrală de full
texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional „Memoria
Moldovei”, accesibilă pe site-l BNRM (www.moldavica.bnrm.md). Ea constituie, totodată,
o parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, un portal de acces prin serviciul Web
al acestei Biblioteci (www.theeuropeanlibrary.org), la colecţiile patrimoniale digitizate de
BNRM. În prezent „Moldavica” conţine 1000 de obiecte digitale şi are un volum de 120 mii
pagini digitizate, cuprinzând copiile digitale ale documentelor din 6 categorii de publicaţii
patrimoniale din fondurile BNRM: manuscrise, carte veche, publicaţii periodice naţionale
vechi, hărţi, cărţi poştale, ex-librisuri.
♦ Participarea BNRM la noul proiect european „Reading Europe: European culture
through the book” („Cultura europeană prin prisma cărţii”): prezentarea în Biblioteca
Europeană a primelor 10 cărţi patrimoniale de mare valoare.
♦ Dezvoltarea relaţiilor culturale cu bibliotecile de peste hotare (Italia, România, Rusia, Franţa
etc.) în scopul promovării culturii naţionale peste hotarele ţării.
♦ Organizarea expoziţiilor virtuale tematice în comun cu bibliotecile naţionale europene. În
perioada de referinţă Biblioteca Europeana a pus în circuit continental expoziţiile virtuale
ale BNRM consacrate lui Grigore Vieru şi Vasile Vasilache. Aceste expoziţii sunt accesibile
de pe site-ul Bibliotecii Europene tuturor ţărilor de pe continent.
♦ Prezenţa BNRM, în calitate de membru cu drepturi depline al Bibliotecii Europene, la
expoziţia virtuală comună a 47 de biblioteci naţionale consacrată lui Napoleon Bonaparte,
în cadrul căreia au fost expuse cărţile poştale cu imaginea împăratului francez păstrate în
colecţiile BNRM.
♦ Recondiţionarea sistemului de management al BNRM în contextul sistemului de indicatori
de performanţă pentru bibliotecile naţionale europene, încuviinţat de Comisia Europeană.
♦ Participarea la activităţile Conferinţei Bibliotecilor Naţionale Europene, la alte activităţi
de nivel internaţional.
Implementarea Sistemului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL):

♦ Convocarea şedinţelor Consiliului Coordonator SIBIMOL (3), în cadrul cărora au fost luate
decizii privind colaborarea şi integrarea bibliotecilor-participante la SIBIMOL;
♦ Testarea versiunilor soft-urilor TinREAD, SIBIMOL: 3.0.0; 3.0.1; 3.0.2, 3.1.0;
♦ Verificarea datelor bibliografice şi de autoritate în vederea corespunderii lor cu standardele
ce constituie suportul Sistemului (cca 12 mii înregistrări).
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Asigurarea metodologică şi organizatorică a procesului de reorientare a bibliotecilor
publice către conceptul „Biblioteca 2.0”:

♦ Elaborarea şi editarea publicaţiei „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci”.
♦ Demararea studiului de fezabilitate “Utilizatorul 2.0 în bibliotecile publice din Republica
Moldova”.
♦ Elaborarea Dicţionarului on-line de terminologie standardizată în domeniul informaţional,
biblioteconomic şi editorial, care include 800 de termeni din 10 standarde în vigoare
aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
♦ Crearea Blogului de biblioteconomie şi ştiinţa informării şi blogului Din pasiunile
bibliografului, intreţinerea blogului Clubului Tinerilor Bibliotecari a BNRM.
Inaugurarea Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice (raţionale, municipale,
orăşeneşti) – CoDiBiP Moldova.
Finalizarea studiului sociologic “Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova”.
Valorificarea şi promovarea patrimoniului naţional imprimat, deţinut de BNRM, precum şi
promovarea imaginii Bibliotecii în societate:

♦ Elaborarea / editarea (traditional/on-line) a unui şir de publicaţii: bibliografii, ediţii
periodice de specialitate, publicaţii de sinteză, ediţii promoţionale (24 titluri);
♦ Desfăşurarea simpozioanelor: „Anul bibliologic 2009 - anul promovării imaginii
bibliotecii publice în comunitate”, „Valori bibliofile”, ediţia a XIX-a.
♦ Organizarea activităţilor culturale (38): Salonul Internaţional de Carte 2010, consacrat
Anului Mihai Eminescu (au fost expuse cărţi tipărite la cca 300 de edituri din 14 ţări),
Zilele „Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu”, Zilele Europei; Zilele Francofoniei, Zilele
Culturii Evreieşti, Salonul de Artă etc. Infiinţarea Cenaclului Literar „Generaţia noastră” şi
a Clubului sănătăţii.
Îmbunătăţirea colecţiilor BNRM:

♦ Recepţionarea cu titlu de donaţie a unei părţi din biblioteca personală a regretatului savant
rus, poetului, traducătorului şi cercetătorului literaturii române Iurii Kojevnikov (1298
ex.). Inaugurarea Fondului Iurii Kojevnikov.
♦ Recepţionarea, cu titlu de donaţie, a colecţiei personale a disidentului om politic Alexandru
Şoltoianu (400 de cărţi rare, broşuri, albume despre istoria Basarabiei, numeroase articole
din ziare). Inaugurarea Fondului Alexandru Şoltoianu în cadrul colecţiilor speciale.
♦ Demararea proiectului de completare a colecţiei Literaturile lumii prin donaţii de peste
hotare, proiect sprijinit de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii
Moldova şi de ambasadele Moldovei în străinătate.
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Dezvoltarea, conservarea și comunicarea
colecțiilor

4.

Principalele prevederi din Programul de activitate:
Identificarea şi întreprinderea unor măsuri speciale, menite
să favorizeze intrarea documentelor curente şi retrospective
în colecţiile BNRM.
Controlul mediului de conservare a colecţiilor.
Elevarea culturii comunicării cu publicul în BNRM.
Colecţiile Bibliotecii Naţionale cuprind 2534,9 mii unităţi materiale (cărţi, publicaţii seriale,
documente de muzică tipărită, manuscrise, documente grafice, cartografice, audiovizuale,
electronice, microformate etc.). Ele sunt completate anual prin Depozitul legal, achiziţionare,
transfer, schimb interbibliotecar de publicaţii, precum şi din donaţii de carte şi sponsorizări.
Principalele acţiuni întreprinse în vederea realizării obiectivelor Programului de activitate în
domeniul dezvoltării colecţiilor sunt următoarele:
monitorizarea intrării exemplarelor de Depozit Legal; sesizarea factorilor culpabili de
lipsa exemplarelor prevăzute de actele normative;
orientarea sistemului de difuzare culturală spre îmbunătăţirea colecţiilor (obţinerea de
exemplare gratuite în cadrul lansărlor de carte şi a altor acţiuni, în special al Salonului
Internaţional de Carte);
cooperarea cu ambasadele acreditate în Republica Moldova;
intensificarea activităţii de schimb internaţional de publicaţii.
4.1. Dezvoltarea colecţiilor
Pe parcursul anului 2010 colecţiile Bibliotecii s-au completat cu 10,3 mii documente, faţă de 11,4
mii în anul anterior.
Dinamica completării colecţiilor în ultimii 5 ani arată astfel:
Anul
2006
2007
2008
2009
2010

Unităţi materiale
13879
13756
14559
11425
10359

Media exemplarelor per titlu achiziţionat în anul 2010 este de 1,4, în creştere faţă de 2009 (era de
1). Din numărul total de documente intrate în fond, 68 la sută sunt documente în limba română.
În funcţie de provenienţă, documentele intrate în anul 2010 în BNRM sunt prezentate în figura
imediat următoare:
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Schim b
internaţional
4,20%
Depozit legal
45,50%

Donaţii
44,70%
Achiziţii
5,60%

Depozit legal
Depozitul legal constituie o sursă constantă de creştere a volumului de publicaţii existente în
colecţiile Bibliotecii Naţionale. Conform Legii cu privire la activitatea editorială (din 2000, cu
modificările ulterioare), prin intermediul depozitului legal, BNRM recepţionează două exemplare
din toate ediţiile apărute în ţară: cărţi, publicaţii seriale, casete audio, CD-uri etc. Biblioteca
Naţională beneficiază de depozitul legal prin intermediul Camerei Naţionale a Cărţii, care este
responsabilă de colectarea şi repartizarea depozitului legal.
Pe parcursul anului, prin această sursă de completare, BNRM a acumulat în total 3072 titluri noi
de documente, ceea ce reprezintă 66 la sută din toate intrările anului.
Categorii de documente
Cărţi, broşuri
Reviste
Ziare
Documente AV ş.a.

Nr. de titluri
2303
220
214
335

Nr. de unităţi
4662 vol.
2436 nr.
14682 nr.
629 u.m.

Numărul cărţilor provenite din această sursă de completare în perioada ultimilor 5 ani constituie
circa 24,1 mii volume:
2006
→ 4926 u.m.
2007
→ 4923 u.m.
2008
→ 5071 u.m.
2009
→ 4510 u.m.
2010
→
4662 u.m.
Achiziţii
Politica de achiziţii a documentelor este orientată spre:
lichidarea lipsurilor din fondul de tipărituri naţionale;
îmbogăţirea colecţiilor speciale;
selectarea şi achiziţionarea celor mai bune lucrări din producţia editorială străină;
abonarea la publicaţii periodice;
achiziţionarea documentelor naţionale pentru schimbul internaţional şi Rezerva Naţională
de Publicaţii.
Dificultăţile financiare cu care se confruntă în ultima perioadă BNRM au îngreunat substanţial
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procesul de achiziţie. Volumul documentelor provenite din această sursă de completare este modest
şi constituie 159 de u.m., din care 81 la sută - cărţi. Biblioteca a achiziţionat 8 titluri de carte ale
laureatului Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2010 - Mario Vargas Llosa, 33 exlibrisuri
din colecţia personală a artistului plastic Leonid Nikitin, alte ediţii preţioase, ce ţin de istorie,
cultură, literatură. În 2010 mijloacele financiare pentru achiziţii de documente au constituit 8094
lei.
În scopul dezvoltării colecţiei de publicaţii periodice Biblioteca a fost abonată la 473 de titluri,
dintre care: 239 - reviste şi 234 - ziare.
Donaţii
Donaţiile sunt în continuare o importantă sursă de îmbogăţire a colecţiilor BNRM, având o pondere
semnificativă în completarea fondurilor. Printre donatori au fost atât instituţii (ambasade, redacţii,
edituri etc.), cât şi persoane particulare.
Instituţii donatoare: Asociaţia tinerilor istorici, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”
din Chişinău, Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, Asociaţia “Pro-Basarabia
şi Bucovina”, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi, Institutul de Arheologie Cluj-Napoca,
Editura „Pontos”, Institutul Naţional al Justiţiei, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca „V.
A. Urechia” Galaţi, Biblioteca de Stat a Rusiei, Societatea scriitorilor şi artiştilor aromâni din
Macedonia.
În cadrul proiectului de completare a colecţiei Literaturile Lumii prin donaţii din străinătate BNRM
a recepţionat în cursul anului publicaţii valoroase din partea următoarelor instituţii :
Biblioteca Naţională a Belarusiei
98 ex.
Biblioteca Naţională a Austriei
50 ex.
Biblioteca Naţională a Ungariei
40 ex.
40 ex.
Biblioteca Naţională a Azerbaidjanului
Ministerul Culturii al Turciei
18 ex.
Ambasada Turciei în R.M.
6 ex.
24 ex.
Ambasada Bulgariei în R.M.
94 ex.
Ambasada S.U.A. în R.M.
Donatori persoane particulare: familia Vieru, familia Vartic, Virgil Mândâcanu, Mihai
Dolgan (critic literar), Faifer Florin, Andrei Eşanu, Ioan Caproşu, Boris Druţă, Ioana Lătăreţu,
Paul Goma, Vasile Ilica, Simion Carp, Fiodor Angheli, Liviu Moldovanu, Efim Tarlapan, Emil
Childescu, Anton Moraru, Alexandru Moraru, Alexe Rău (cărţi cu autograf) ş.a.
O contribuţie deosebită la completarea fondului Bibliotecii a avut intrarea în colecţiile BNRM a
bibliotecilor personale ale lui Iurii Kojevnikov şi Alexandru Şoltoianu.

Raport anual

2010
10

Iurii Kojevnikov
În 2010, a avut loc transmiterea solemnă, cu titlu de donaţie, către BNRM a unei părţi a bibliotecii
personale a lui Iurii Kojevnikov, critic literar, scriitor din Federaâia Rusă, traducător şi cercetător
de vază a literaturii române. În cadrul colecţiilor speciale ale BNRM, donaţia a fost pusă la temelia
fondului Iurii Kojevnikov. Donaţia este constituită din 1298 ex. cărţi şi reviste în limba română,
editate în Republica Moldova şi în România şi cărţi în limba rusă, semnate de savant, editate în
Federaţia Rusă. Donaţia conţine multe ediţii rare, deosebit de valoroase, multe din care până acum
nu au existat în colecţiile Bibliotecii Naţionale, de ex.: „Mihai Eminescu. Poezii tipărite în timpul
vieţii” în trei volume, editate în a.a. 1939-1944 la Bucureşti; „Cronicile României. Letopiseţele
Moldovei şi Valahiei”, editate de Mihail Kogălniceanu în 3 volume la Bucureşti, între anii 1872 şi
1874; „Scrieri” de Ion Ghica, 1914, Bucureşti ş.a. În cadrul aceluiaşi eveniment, editorul Anatol
Vidraşcu a oferit o frumoasă donaţie pentru fondul Kojevnikov, exemplul acestuia fiind urmat şi
de alţi producători editoriali.

Alexandru Şoltoianu
La creşterea colecţiilor a contribuit substanţial şi donaţia de carte de mare valoare informaţională
transmisă de disidentul politic Alexandru Şoltoianu. Colecţia lui A. Şoltoianu cuprinde cărţi rare,
albume, broşuri în limbile română, rusă, germană, arabă (400 vol.), numeroase articole decupate
din ziare, adunate pe parcursul întregii sale vieţi. Printre materiale se află şi lucrări semnate
de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, scrise la sfârşitul secolului al XIX-lea, volumul
Transnistria în hărţi, un Jurnal politic, editat în anul 1975 la Amsterdam. În semn de recunoştinţă
pentru donaţie, Alexe Rău, directorul general al BNRM, i-a înmânat „Testimoniu de nobleţe şi
gratitudine” şi a inaugurat Fondul Alexandru Şoltoianu în cadrul colecţiilor speciale.
Schimbul internaţional de publicaţii
BNRM în activităţile de schimb intern şi internaţional de documente, foloseşte:
a) documente editate de BNRM;
b) documente achiziţionate special pentru partenerii de schimb.
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În anul 2010, prin activitatea de schimb internaţional s-a urmărit, ca şi în anii precedenţi,
scopul completării colecţiilor BNRM cu lucrări valoroase din străinătate. În anul de
referință, BNRM a colaborat eficient cu următorii parteneri străini:
Biblioteca Naţională a României;
Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti;
Biblioteca Centrală Universitară, Iaşi;
Biblioteca „V.A. Urechia”, Galaţi;
Biblioteca Naţională a Franţei;
Biblioteca Congresului S.U.A.;
Biblioteca Naţională a Belarusiei;
Biblioteca de Stat a Rusiei;
Biblioteca Naţională a Rusiei, Sankt Petersburg.

BNRM a stabilit relaţii de colaborare cu parteneri noi:
- Biblioteca Naţională a Azerbaidjanului;
- Centro Regionale di Catalogazione, Italia.
În 2010, prin schimbul internaţional de publicaţii Biblioteca a primit 438 cărţi, 737 reviste şi 141
ziare străine. Partenerilor de schimb le-au fost expediate 363 cărţi, 111 reviste şi 497 ziare.
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Din cele mai valoroase documente intrate în colecțiile BNRM
(vezi lista în Anexa nr.5)

Raport anual

2010
13

4.2. Conservare. Restaurare
Misiunea principală a Bibliotecii Naţionale este conservarea şi salvgardarea patrimoniului imprimat
al ţării.
Conservarea preventivă
Măsurile preventive de conservare a documentelor au inclus un şir de acţiuni de pevenire a
procesului de deteriorare şi distrugere a documentelor:
- monitorizarea microclimei din depozite;
- asigurarea funcţionalităţii clădirilor;
- protecţia colecţiilor faţă de factori biologici, praf, poluare (pe parcursul anului au
fost desprăfuite 40 mii metri liniari de raft);
- protecţia contra incendiilor, inundaţiilor;
- protecţia faţă de acţiunile deteriorante ale factorului uman (inclusiv sustragerile).
Anual Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare efectuează controlul fondurilor, ceea ce permite
de a determina starea de conservare a publicaţiilor şi a depista publicaţiile afectate şi deteriorate.
În 2010, au fost controlate 43000 mii de volume şi au fost depistate documente care necesită
restaurare (700 vol.), însă prioritate o are cartea suprasolicitată.
Conservarea curativă
Conservarea curativă cuprinde un ansamblu de măsuri menite să trateze publicaţiile afectate de
mucegai şi atacate de insecte, precum şi alte tipuri de tratamente (spălări, fixări ştampile, etc.),
repararea deteriorărilor de grad mic ale legăturilor ş.a.
Pe parcursul anului, Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a efectuat dezinsecţia a 2000 ex.
şi dezinfecţia a 512 documente. Au fost curăţate manual peste 2 mii vol. de cărţi.
Restaurare

În 2010, Centrul Tehnic de Conservare şi Restaurare a prelungit viaţa a peste 4,5. mii volume
de publicaţii. Au fost efectuate următoarele măsuri: restaurarea foilor deteriorate, consolidarea
paginilor de gardă, completarea părţilor care lipsesc din pagini, reconstituirea structurii cusăturii,
restaurarea legăturii ş.a. Cu ajutorul xeroxului au fost restabilite 10 mii de pagini, cu ajutorul
scanerului – 3,1 mii.
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4.3. Managementul colecţiilor
În 2010, gestiunea colecţiilor a întrunit un ansamblu de preocupări manageriale, printre care:
dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu bibliotecile din alte ţări ale lumii;
efectuarea controlului asupra respectării tehnologiei şi termenelor de verificare a colecţiilor;
asigurarea controlului asupra corectitudinii trierii şi eliminării documentelor din colecţiile
BNRM;
Pe parcursul anului a fost finalizat controlul fondurilor în serviciile:
- Conservarea şi Comunicarea Colecţiilor: colecţia de publicaţii în limbile minorităţilor naţionale
(3010 vol.), colecţia de microfilme (2210 u.m.) şi colecţia de carte, formatul III (68390 vol.);
- Literaturile Lumii: colecţia de seriale (6189 vol. legate);
- Audiovideoteca: colecţia de muzică tipărită (15200 vol.) şi colecţia de publicaţii periodice
(8160 vol.);
- Colecţie de Artă şi Hărţi: colecţia de albume şi cărţi (28080 vol.);
- Asistenţa Bibliografică şi Documentară: fondul de cărţi (9145 vol.);
- Lectura publică staţionar: fondul de autoreferate ale tezelor de doctorat (19150 vol.);
- Împrumut de Publicaţii (860 vol.).
Necesitatea îmbunătăţirii calităţii şi operativităţii servirii utilizatorilor a implicat efectuarea unei
verificări permanente a corectitudinii aşezării documentelor la raft. În acest scop, în 2010 au fost
verificate circa 1,5 mln documente. Aranjărea documentelor pe raft conforă standardelor este unul
din indicatorii de performanţă ai BNRM şi constituie 97 la sută.
4.4. Comunicarea colecţiilor
Preocuparea prioritară a Bibliotecii este satisfacerea necesităţilor de informare a beneficiarilor
existenţi, precum şi atragerea a noi categorii de cititori.
Indicii principali privind activitatea cu beneficiarii în anul 2010:
♦ Cititori înscrişi – 7636, din care 46% sunt intelectuali şi funcţionari.
♦ Vizite – 166268 beneficiari.
♦ Frecvenţă medie ponderată zilnică – 385 beneficiari.
♦ Documente consultate – 429726 u.m..
♦ Documente eliberate în medie pe zi – 1492 u.m..
Înregistrarea beneficiarilor
Numărul cititorilor activi a scăzut, faţă de anul 2009, cu 1100. Cititorii reînscrişi au fost în număr
de 2085, cu 1475 utilizatori mai puţin decât în anul anterior, însă numărul utilizatorilor noi înscrişi
s-a majorat – cu 430. Printre cauzele acestui regres putem numi toarele: reducerea programului
de lucru pentru cititori cu 2 ore în scopul economisirii energiei electrice; schimbarea preferinţelor
tineretului studios în condiţiile utilizării tot mai largi a Internetului în favoarea documentelor
electronice; lipsa alocaţiilor bugetare pentru achiziţionarea documentelor şi modernizarea BNRM;
dezvoltarea dinamică a colecţiilor bibliotecilor din instituţiile de învăţământ superior, etc.
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Ponderea utilizatorilor noi cu cei reînregistraţi
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În 2010, structura socioprofesională a publicului cititor nu a suferit modificări semnificative faţă
de anii precedenţi şi arată astfel:
Intelectuali, funcţionari
Muncitori, tehnicieni
Studenţi, liceeni
Pensionari, şomeri
Alte categorii
Total

3527
96
3645
286
82
7636

46,2 %
1,3 %
47,8 %
3,7 %
1,0 %
100 %

Ponderea cea mai mare revine studenţilor – cca 48 la sută, urmaţi de specialiştii din economia
naţională şi intelectuali - 46 la sută, în timp ce alte categorii de beneficiari au o cotă de 6 la sută.
Accesul la colecţii şi împrumut de publicaţii
În anul 2010 s-au înregistrat 166268 vizite ale beneficiarilor în Bibliotecă, din care:
• Vizite directe la BNRM – 86334
• Vizite virtuale - 44918
• Vizitarea manifestărilor culturale - 35016
Comunicarea colecţiilor în BNRM se realizează prin consultare în sălile de lectură, prin împrumut
la domiciliu şi împrumut interbibliotecar. În anul de referinţă, au fost înregistrate peste 429,7
mii documente împrumutate, dintre care 95 % - pentru consultarea lor în sălile de lectură. Fiecare
cititor a consultat în medie 56 documente. În comparaţie cu anul 2009, numărul documentelor
împrumutate a scăzut cu 9 la sută. Această reducere a fost cauzată de micşorarea numărului de
cititori. În ceea ce priveşte conţinutul lecturii, 35% din documentele consultate au fost din domeniul
ştiinţelor social-politice şi economice, iar ponderea cea mai mică a revenit literaturii din domeniul
sportului, religiei.
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După categoria documentelor, cartea ocupă un loc corespunzător ponderii pe care o are în totalul
colecţiilor Bibliotecii şi anume - 60 la sută, urmată de publicaţiile seriale - 32 la sută.
Din colecţia de documente în 30 de limbi, utilizatorii acordă prioritate limbii române – 49%,
urmată de limba rusă – 38 %. Celorlalte limbi le revin 13 la sută din documentele împrumutate.
Facilităţi
În perioada de raport, BNRM a fost deschisă pentru public 48 de ore pe săptămână, 6 din 7 zile.
Pentru utilizatorii BNRM sunt oferite următoarele facilităţi:
computerizare integrală;
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 si materiale video;
săli de audiţie muzicală;
445 locuri pentru lectură şi studiu în sălile de lectură;
15 staţii de lucru pentru beneficiari, conectate la Internet;
un aparat de copiat, trei instalaţii de citire a CD-ROM, un scanner, o imprimantă pentru
beneficiari;
acces liber la colecţiile ONU şi OSCE.
Activitatea BNRM în opinia cititorilor
Anual BNRM realizează sondajul sociologic „Activitatea Bibliotecii Naţionale în opinia cititorilor”.
În 2010, barometrul de opinie a fost efectuat în octombrie 2010 pe un eşantion de 100 utilizatori
prin metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Rezultatele sondajului şi aprecierile date de
beneficiari sunt reflectate în tabelul de mai jos:
Satisfacerea solicitărilor
utilizatorilor vizavi de:
Calitatea colecţiei
Spaţiile de lectură
Programul de lucru
Sistemul de informare
Asistenţă bibliografică
Dotarea tehnică
Amabilitatea bibliotecarilor
Profesionalismul personalului

Bun
48%
72%
62%
56%
70%
35%
78%
67%

Gradul de satisfacţie
Mediu
46%
25%
29%
41%
27%
38%
21%
25%

Slab
6%%
3%
9%
3%
3%
27%
1%
2%

Studiul arată că:
- majoritatea utilizatorilor, nouă din zece utilizatori, sunt satisfăcuţi de serviciile Bibliotecii,
de spaţiile de lectură, de profesionalismul personalului ş.a.;
- o treime din utilizatori nu sunt satisfăcuţi de dotarea tehnică (ca şi în anii precedenţi).
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Motivele pentru care utilizatorii vin la Bibliotecă Naţională sunt următoarele:
• pentru activitatea de cercetare
– 43 %
• pentru studiu
– 57 %
• pentru a lărgi orizontul de cunoaştere – 29 %
• altele
– 2%
Propunerile utilizatorilor vizează:
achiziţionarea mai multor exemplare pentru documentele foarte solicitate;
achiziţionarea unui printer pentru utilizatori;
organizarea centrelor media;
prelungirea programului de lucru;
împrumut la domiciliu;
înscrierea on-line a utilizatorilor ş.a.
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5.

Activitatea informaţională şi de informatizare
Principalele prevederi din Programul de activitate:

Crearea și dezvoltarea Bibliotecii Naționale Digitale „Moldavica”
Catalogarea, clasificarea şi indexarea operativă a intrărilor noi
Continuarea retroconversiei cataloagelor
Redactarea bazei de date
Reglarea modulelor sistemului local TINREAD
Înnoirea, întreținerea și exploatarea eficientă a rețelei de calculatoare
5.1. Crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica

Anul 2010 este şi va rămâne un an deosebit deoarece a fost realizat un obiectiv foarte important –
crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica. Lansarea primei biblioteci digitale de patrimoniu
a avut loc la 4 mai, în Palatul Republicii din Chişinău. La inaugurarea bibliotecii au paticipat
deputaţi, oameni de cultură, intelectuali, bibliotecari, jurnalişti.

Crearea BND Moldavica a fost posibilă datorită acţiunilor şi lucrărilor de cooperare şi integrare
efectuate de BNRM pe plan european. Noua bibliotecă cu adresa www.moldavica.bnrm.md, poate
fi accesată atât de pe site-ul BNRM, cât şi de pe site-ul TEL www.theeuropeanlibrary.org .
BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full texte ale documentelor patrimoniale
incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei. BND oferă posibilitatea de a
prelungi durata fizică a originalelor prin limitarea accesului direct la ele şi, totodată, deschide o etapă
radical nouă în ceea ce priveşte accesul populaţiei la moştenirea culturală scrisă şi imprimată.
La finele anului 2010, Bibliotecă Naţională Digitală dispunea de 120 mii pagini de copii digitale
ale documentelor patrimoniale din 6 categorii de publicaţii din fondurile BNRM:
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Colecţia manuscrise include manuscrise originale, copii, fotocopii din sec. XV-XX în limba
română, slavonă veche şi rusă de o importanţă deosebită pentru cercetătorii ştiinţifici.

Pe parcursul anului BNRM a supus digitizării doar cărţile patrimoniale din compartimentul
Registrului „Documente patrimoniale de importanţă naţională păstrate pe teritoriul Republicii
Moldova”, tipărituri ce provin de la diferite centre tipografice din ţară şi de peste hotare: cărţi
vechi tipărite cu caractere slavone şi caractere moderne (alfabet de tranziţie, latine, ruseşti),
care s-au păstrat până în prezent în exemplare numărate în republică, adevărate comori prin
valoarea şi importanţa lor, prin conţinutul textelor sau însemnărilor marginale.

Colecţia include reviste ştiinţifice din domeniul religiei, alte publicaţii periodice, care conţin
informaţii importante privind restituţia istorică a vieţii sociale, economice şi culturale a
ţării. Colecţia de reviste naţionale cuprinde perioada de la 1867 până la 1945.

Colecţia de hărţi şi atlase vechi aflate în posesia BNRM reprezintă diferite zone geografice
ale lumii. Originale, copii, imitaţii sau părţi ale atlaselor reeditate aparţin unor cartografi
şi editori cu renume mondial (A. Ortelius, I. Castaldo, G. Mercator, W. Lazius), hărţi
editate de Institutul Cartografic din Viena şi Institutul Geografic din Weimar, hărţi şi atlase
realizate de autori ruşi (sec. XVIII-XIX).

Colecţia reflectă imagini ale oraşului Chişinău de altă dată, însumează vederi editate, în
marea lor majoritate, de Casa editorială A.Wolkenberg, care deţinea monopolul în editarea
documentelor grafice în teritoriu, din perioada de pionerat (1883-1900) până în anii 20 ai
sec. XX.
Raport anual

2010
20

Tematica acestei colecţii este foarte variată: portrete ale unor mari personalităţi ale
vieţii politice şi culturale a vremii, peisaje, scene din viaţa socială, scriitorii şi opera lor,
aniversări şi comemorări personale etc. BND Moldavica include o colecţie de ex-libris-uri
realizate de maeştri contemporani ai acestui gen de grafică: Valeriu Herţa, Leonid Nikitin,
African Usov, Arcadie Antoseac, Nicolae Baciu, Vladimir Kravcenko ş.a.
Pentru constituirea şi distribuţia colecţiilor digitale, Biblioteca Naţională a adaptat softul
Greenstone Digital Library. Scanarea documentelor se face în două formate: TIFF – pentru
exemplarele de păstrare şi JPG – pentru publicarea informaţiei pe pagina web a BNRM. Pentru
descrierea documentelor digitale create de BNRM se utilizează un set de metadate Dublin Core.
La realizarea proiectului BND Moldavica vor participa şi partenerii BNRM la programul “Memoria
Moldovei”, urmând ca toate documentele incluse în registrul Programului să fie digitizate şi incluse
în BND.

5.2. Prelucrarea documentelor
Activitatea de catalogare, clasificare şi indexare a documentelor este o operaţiune complexă şi
deosebit de importantă, calitatea acesteia influenţează imaginea pe care o are Biblioteca în rândul
cititorilor săi.
Din totalul titlurilor noi intrate pe parcursul anului 2010 au fost prelucrate conform standardelor
bibliografice cca 10,2 mii titluri de documente, din care 6,3 mii – cărţi.
Concomitent cu catalogarea curentă s-a efectuat şi catalogarea retrospectivă în regim automatizat
a documentelor intrate în colecţii până la 1991. Pe parcursul anului în rezultatul catalogării
retrospective s-au realizat 9700 înregistrări. Procesul de catalogare retrospectivă se efectuează în
paralel cu atribuirea cărţilor codurilor de baze.
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În această perioadă, s-a efectuat consultarea şi fişarea a peste 2 mii titluri de publicaţii periodice
şi culegeri în diferite limbi. În rezultatul descrierilor analitice au fost efectuate peste 20 mii de
înregistrări bibliografice, surse importante pentru sistemul de informare a beneficiarilor.
5.3. Organizarea aparatului informativ
Aparatul informativ al BNRM include:
• Sistemul de cataloage şi fişiere;
• Baze de date;
• Pagina Web (site-ul);
• Fondul de referinţă;
• Resurse informaţionale pe CD, DVD.
Catalogul on-line
Catalogul on-line (OPAC), care conţine înregistrări ale achiziţiilor începând cu anul 1991, a
fost completat în 2010 cu 19,9 mii de înregistrări. La finele anului numărul total de înregistrări
catalografice constituia 324,5 mii,2ceea ce reprezintă 25 la sută din toate titlurile deţinute în
colecţiile Bibliotecii Naţionale.
Elementele componente ale bazei centrale de date
Documente

Înregistrări adăugate

Total înregistrări

14484
714
4713
19920

278074
9500
36989
324572

Cărţi, broşuri
Publicaţii seriale
Articole
Total

În 2010 a fost efectuat un volum mare de lucru legat de redactarea bazei de date supuse conversiei
din TinLIB în TinREAD (cca 10 mii înregistrări).
Accesarea Catalogului electronic de către beneficiari se face interactiv prin modulul OPAC la 15
computere şi este disponibil prin site-ul web al Bibliotecii.
Cataloage tradiționale
Cataloagele joacă un rol important în asigurarea accesului la informaţia stocată în colecţiile
Bibliotecii. Fiecare din cele 60 de cataloage existente în BNRM prezintă colecţiile sub un anumit
aspect.
Deşi Catalogul alfabetic pentru public şi Catalogul sistematic sunt „îngheţate”, ele au putut fi
consultate de către utilizatori. La finele anului 2010, aceste cataloage se aflau la etapa de redactare.
Pe parcursul anului s-a efectuat excluderea fişelor la exemplarele casate - 10,5 mii.
Baze de date
Utilizatorii BNRM dispun de acces la informaţia ce se conţine în baze de date: „MoldLex”
(Legislaţia Republicii Moldova şi Practica judiciară), ce inserează, actele legislative şi normative
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publicate în “Monitorul Oficial” şi alte publicaţii oficiale, şi Baza de date a Bibliotecii de Stat a
Rusiei, ce conţine disertaţii full text din toate domeniile ştiinţei susţinute în Rusia, începând cu
anul 1998.
Site-ul BNRM
Pagina web a BNRM reprezintă un sistem informatic complex ce asigură accesul la multiple
informaţii utile, baze de date şi alte surse informaţionale. Ea este structurată în 9 secţiuni, fiecare
dintre ele cuprinzând mai multe sub-secţiuni ce reflectă diferite aspecte legate de activitatea
BNRM.
În 2010, numărul total de vizite ale site – ului BNRM (www.bnrm.md) a ajuns la 44,9 mii, iar
numărul vizitatorilor unici a depăşit cifra de 22,6 mii.
Site - ul a fost accesat de vizitatori din 89 de ţări ale lumii:
• Ucraina - 312
• Italia - 286
• Fran a - 167
• Polonia - 109
• Alte ri - 1265

• Republica Moldova - 37192
• România - 3535
• Rusia - 1357
• Statele Unite ale Americii - 351
• Germania - 344

În luna mai, pagina web a BNRM a fost completată cu o nouă secţiune – Biblioteca Naţională
Digitală Moldavica.
Usage
Fondul de referinţă
În scopul asigurării serviciilor de referinţă BNRM organizează colecţia publicaţiilor de referinţă.
Pe parcursul anului acest fond s-a completat cu cca 150 de documente (enciclopedii, dicţionare,
legi, acte normative, anuare statistice etc.) în diferite limbi.
5.4. Servicii de informare şi cercetare bibliografică
În 2010, prin intermediul serviciilor de referinţă au fost soluţionate circa 22,5 mii de cereri. Este
de remarcat faptul că 41 % din serviciile oferite au fost realizate în regim automatizat, cu utilizarea
atât a bazelor de date stocate în sistemul propriu, cât şi a resurselor informaţionale pe suport CDROM, DVD-ROM , a bazelor de date externe. Pe parcursul anului au fost realizate peste 2000
referinţe virtuale.
În perioada de referinţă, BNRM a oferit şi servicii prin telefon, fax şi prin intermediul poştei
electronice. Zilnic pe adresa BNRM parvin cca 60 de întrebări pe diferite teme. Răspunsurile la ele
sunt expediate atât în formă electronică, cât şi cea tradiţională.
În anul de referinţă au fost elaborate 92 cercetări bibliografice tematice, în special la cererea
Parlamentului, Guvernului, Ministerului Culturii, între care:
• 50 ani de la inaugurarea Teatrului “Luceafărul” (506 descrieri bibliografice);
• Gheorghe Ghimpu – patriot al neamului (cu scanarea articolelor);
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•
•
•

Grigore Vieru. Publicistica (selectate 182 de surse);
Banca de Economie la 70 de ani (300 descrieri bibliografice);
Basarabia frumoasă ş.a.
Produse informaționale

BNRM are misiunea de a furniza informaţii referitoare la Republica Moldova, la cultura
naţională şi de a promova, la nivel naţional şi internaţional, studiile despre Moldova. Portofoliul
de produse informaţionale ale BNRM (vezi şi cap. Activitatea editorială) poate fi structurat în
următoarele categorii:
• lucrări bibliografice (bibliografia naţională, bibliografii tematice, biobibliografii,
buletine de informare);
• calendare, almanahuri;
• instrumente de lucru cu caracter informativ promoţionale (ghiduri, agende,
programe etc.);
• publicaţii periodice (reviste, ziare);
• cataloage şi baze de date;
• site-ul BNRM;
• alte produse (documente digitale, cataloage ale expoziţiilor, expoziţii virtuale ş.a.).
Cele 10 titluri de bibliografii elaborate Biblioteca Naţională, reprezintă un aspect deosebit
de important al activităţii BNRM. Pe parcursul anului serviciile bibliografice au lucrat asupra
elaborării următoarelor lucrări:
• Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2009
• Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale, 2007, 2008
• Bibliografia Naţională a Moldovei.. Teze de doctorat, 2006, 2007, 2008
• Cartea Moldovei. Vol. 3: Carte modernă: sec. XIX – 1917 (finisare)
• Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei (2009,
2010)
• Cultura în Moldova: Buletin de informare şi documentare (2009, 2010)
• Catalog al Colecţiei „Clara şi Pavel Balmuş”. Ed. a II-a
• Imaginea Republicii Moldova în străinătate, nr. 89
• Mihai Prepeliţă. Isaie Cârmu. Biobibliografie
• Biobibliografie „Nicolae Mătcaş” (în colaborare cu biblioteca ca din Crihana Veche)
• Calendar Naţional 2011
5.5. Infrastructura informatică
La 31.12.2010, sistemul informatic al BNRM cuprindea 5 servere, 82 computere funcţionale,
inclusiv 15 – pentru cititori, 15 imprimante şi 6 scannere.
În anul de referinţă, au fost reinventariate toate echipamentele IT din BNRM şi identificate
echipamentele care trebuie casate (depăşite fizic şi moral).
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6. 7.

Difuzarea culturală

Principalele prevederi din Programul de activitate
- Aplicarea mai intensă în activitatea de difuzare culturală a viziunilor ce ţin de
postmodernism şi de conceptul Bibliotecii 2.0.
- Studierea formelor şi procedeelor de difuzare culturală aplicate în Biblioteca
europeană şi implementarea creatoare a lor în BNRM.
- Participarea la expoziţiile virtuale organizate de către Biblioteca europeană.
- Relansarea conceptuală şi organizatoric-estetică a Salonului Internaţional de
Carte în colaborare cu Biblioteca Naţională a României.
- Organizarea unei suite de activităţi consacrate aniversării a 160-a a naşterii
lui Mihai Eminescu.
- Continuarea editării lucrărilor BNRM pe suport electronic.

6.1. Programe şi activităţi culturale
Anul 2010 a fost marcat printr-un bogat program de activităţi cultural-ştiinţifice, cu caracter
naţional şi internaţional, care au fost susţinute de uniuni de creaţie, ambasade străine, acreditate în
Republica Moldova, de oameni de cultură şi ştiinţă. Într-un an de criză financiară, BNRM a reuşit
să realizeze mai multe activitaţi culturale decât în anul 2009. Din 36 de manifestari planificate
pentru anul 2010 au fost realizate 60 de activităţi prilejuite de evinementele remarcabile din viaţa
culturală.
În ultimii ani BNRM se află în epicentrul vieţii cultural-spirituale a capitalei. Programele culturale,
organizate de Bibliotecă, au menirea de a contribui la valorificarea patrimoniului imprimat,
promovarea unei imagini pozitive a instituţiei şi dezvoltarea intelectuală a cetăţenilor. Fiind un
adevărat laborator de idei în această direcţie, BNRM caută permanent noi metode în realizarea
activităţilor şi noi forme de parteneriat. Abordarea curajoasă a elementelor de noutate, originalitate
contribuie la sporirea gradului de atractivitate a activităţilor culturale.
În anul de referinţă Biblioteca a oferit spaţiu de întâlniri pentru specialişti din diferite domenii.
Ea invită în permanenţă cercetători, scriitori, oameni de cultură la dezbateri, discuţii şi conferinţe
pe teme de literatură, artă, istorie, etc. Evenimentele culturale organizate de Bibliotecă au fost
reflectate pe larg în mass-media.
Printre manifestările principale ale anului se înscriu:
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Salonul Internaţional de Carte,ediţia
a XIX-a.
Consacrată Anului Mihai Eminescu, ediţia din
acest an a SIC a cuprins mai multe elemente
de noutate şi surprize. Au fost expuse cărţile
a circa 300 de edituri din 14 ţări. Împreună cu
majoritatea absolută a editurilor din Moldova şi
cu editurile de peste hotare, care au fost prezente
şi la alte ediţii, la Salon au participat pentru
prima dată edituri importante din Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Macedonia,
un şir de participanţi noi din Rusia, Ucraina,
Belarus, Ungaria. Pentru prima dată în ultimii
ani, au fost mai multe edituri din România.
Numărul acestora practic s-a dublat. Pe lângă
expoziţia de prezentare a producţiei editoriale,
realizată în răstimpul ce s-a scurs de la ediţia
din anul 2009, la SIC 2010 au fost inaugurate
şi au funcţionat pentru vizitatori expoziţiileeveniment: „Valori eminesciene” şi ”Salut! Aici
Europa!”; expoziţii: ”Tematica eminesciană în
pictura Valentinei Brâncoveanu”, „Maria Bieşu”,
”Compoziţii grafemice de V.Herţa”,”Grafica
lui Isaie Cârmu”, „Ei rămân vii în conştiinţa
neamului (in memoriam Grigore Vieru, Vasile
Vasilache, Andrei Vartic, Simion Ghimpu,
Anatol Codru, Iurii Grekov); ş.a.
În cadrul Salonului s-au desfăşurat manifestări
memorabile, întâlniri cu autori consacraţi,
evenimente care înviorat viaţa culturală
a capitalei, cum ar fi: şedinţa Ateneului
„Moldova”, în cadrul căreia Alex Ştefănescu,
critic literar din România, a ţinut conferinţa
„Cine mai are nevoie de literatură?”; o
conferinţă a cunoscutului poet român Emil
Brumaru, care are rădăcini basarabene; Atelierul
de creaţie al graficianului Isaie Cârmu; un
moment editorial şi etno-folcloric realizat de
oaspeţii din Macedonia; un moment omagial
Vasile Vasilache; un colocviu bibliologic şi
biblioteconomic cu reprezentanţii Bibliotecii
Naţionale a României, care a fost unul din
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coorganizatorii SIC; o revenire spectaculoasă de colaborare şi cooperare a partenerilor noştri de la
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” din Galaţi; două prezentări memorabile organizate de colegii
noştri de la Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi” din Iaşi; o expoziţie de prezentare a producţiei
editoriale româneşti din ultimii doi ani, desfăşurată de Biblioteca Naţională a României (care a
fost donată BNRM); o conferinţă jubiliară a cercetătorului Pavel Balmuş, preşedintele Societăţii
Bibliofililor din Moldova ş.a. La Salon s-au produs circa 200 lansări de cărţi noi.
Tot în cadrul Salonului Internaţional de Carte au fost prezentate o serie de volume, expuse de
ambasadele SUA, Germaniei, Turciei, Bulgariei, Chinei etc. În acest an pentru prima dată a
participat şi Ambasada Cehiei, cu un set impresionant de cărţi, printre care şi traduceri în limba
cehă a unor scriitori basarabeni. O parte din cărţile prezentate au fost donate Bibliotecii Naţionale:
dicţionare, enciclopedii, monografii, preţioase şi căutate de publicul larg.
Ca şi în anii trecuţi, în cadrul Salonului a avut loc şi Gala laureaţilor ediţiei a XIX-a a Salonului
Internaţional de Carte. Premiile au fost acordate de către Ministerul Culturii, Primăria municipiului
Chişinău, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova. La eveniment au participat: preşedintele interimar al Republicii Moldova, speakerul
Parlamentului Mihai Ghimpu, viceprim-ministrul Ion Negrei, ministrul Culturii Boris Focşa,
preşedintele Uniunii Scriitorilor Mihai Cimpoi, numeroşi scriitori, oameni de cultură şi artă,
editori, precum şi vizitatori ai Salonului. Un juriu special a evaluat producţia editorială expusă şi
a decernat premiile prevăzute de regulament.

Eminesciana
Împlinirea a 160 de ani de la naşterea marelui poet naţional Mihai Eminescu a fost marcată la
BNRM prin mai multe activităţi, printre care:
- Inaugurarea expoziţiei „Valori eminesciene” cu participarea scriitorilor, cercetătorilor ştiinţifici,
profesorilor, studenţilor, elevilor din colegiile capitalei, altor admiratori ai Luceafărului literaturii
române. La expoziţie au fost expuse circa 300 de cărţi ale lui Mihai Eminescu, culegeri despre
creaţia poetului. La deschiderea expoziţiei au luat cuvântul Ana Bantoş, doctor conferenţiar al
Universităţii de Stat, Pavel Balmuş, cercetător ştiinţific al Institutului Naţional de Filologie, Alexe
Rău, doctor în filosofie, director general al BNRM ş.a.
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- Organizarea Cenaclului Literar “Eminescu şi Basarabia”, în cadrul căruia au fost lansate
cărţile “Timpul lui Eminescu” de Andrei Vartic, editată în Bacău la Editura “Vicovia” şi poemul
“Luceafărul”, tradus în limba găgăuza de Fiodor Angheli, ex-ambasador al Republicii Moldova în
Turcia, Egipt şi Kuweit.
- Organizarea activităţilori pedagogice: “Eminesciana literară”, “Timpul lui Eminescu”,
“Valori eminesciene”, reviste bibliografice ş.a.
Pe 15 iunie 2010, în incinta Bibliotecii, a fost comemorat “Omul Eminescu — geniu de pretutindeni”.
Tema a fost dezbătută în cadrul mai multor activităţi în memoria marelui poet, cu invitaţi de seamă,
cu elogii, dar şi cu vernisajul de pictură “Eminescu în opera Valentinei Brâncoveanu”. În aceeaşi zi
BNRM a organizat o sesiune de comunicări, lansarea ultimelor volume ale colecţiei „Manuscrisele
Mihai Eminescu” şi a unui şir de alte apariţii editoriale din domeniul eminescologiei, printre care
„Ştim noi cine a fost Eminescu?” de Gregori Ilina, „Eminescu după Eminescu” de Adrian Dinu
Răchieru, „Eminescu şi India” de Amita Bhose etc.
Ateneul „Moldova”
Printre activităţile de succes din 2010 s-au numărat şi manifestările organizate în cadrul Ateneului
de cultura şi spiritualitate română “Moldova”. Printre acestea consemnăm următoarele:
- Conferinţa scriitorului Serafim Saka “Generaţia’ 60” şi organizarea expoziţiei de carte cu
genericul “Serafim Saka — un scriitor de azi şi de mâine”, dedicată împlinirii a 75 de ani de la
naşterea acestuia. Alături de omagiat, la eveniment au fost prezenţi scriitorii Leo Butnaru, Nicolae
Leahu, mulţi profesori şi bibliofili.
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- Conferinţa criticului literar, teoretician al literaturii, poetului, prozatorului şi
publicistului Ion Ciocanu “Cu faţa spre carte”.
- Conferinţa criticului literar Alex Ştefănescu „Cine mai are nevoie de literatură”.
- Şedinţa Ateneului „ Alexandru Şoltoianu. O viaţă sacrificată pentru ţară”.
- Şedinţă extraordinară a Ateneului „Moldova” cu genericul „Iuri Kojevnikov în destinele culturii
naţionale a R. Moldova” în legătura cu transmiterea solemnă, cu titlu de donaţie, a unei părţi
din biblioteca personală a regretatului savant şi eminescolog rus Iurii Kojevnikov şi inaugurarea
Fondului Iurii Kojevnikov. La manifestare au participat: prim-ministrul Vlad Filat, ministrul
Culturii Boris Focşa, Andrei Ţurcanu şi Nicolae Bileţchi, discipoli ai lui Iurii Kojevnikov, acad.
Mihai Cimpoi ş.a.

Zile ale Culturii
Ca şi în anii precedenţi, în 2010, BNRM a organizat o suită de acţiuni consacrată culturii şi
civilizaţiei ţărilor lumii:
Zilele Europei
Programul Zilelor Europei la Chişinău a inclus şi manifestările, care au avut loc la BNRM:
expoziţia-eveniment, vernisaj de fotografii “Drepturile Omului văzute de copii”, expoziţia “Salut!
aici Europa!”.
BNRM a participat în calitate de coorganizator la Expoziţia Internaţionale cu genericul „Hărţi
istorico-etnografice (Republica Moldova, spaţiul etnic românesc din sud-estul Europei), consacrată
Zilelor Europene ale Patrimoniului şi desfăşurată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală.
Zilele Francofoniei
La 20 martie 2010 BNRM a organizat un şir de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Francofoniei
şi aniversării a 40-a a creării Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Printre acţiunile ce se
inscriu în cadrul acestor evenimente au fost două expoziţii de carte în limba franceză, dedicate
clasicilor literaturii universale Guy de Moupassant şi Emil Zola.
Zilele Culturii Evreiești
În perioada desfăşurării Zilelor Culturii Evreieşti în Moldova, la BNRM au avut loc: vernisarea
expoziţiei de carte, audiţii muzicale, lansarea cărţii „Sub steaua lui David, cu Dumnezeu” de Boris
Druţă.
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Maluri de Prut – porţi europene
Cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la prima ediţie a Podului de Flori, la BNRM au fost organizate
următoarele activităţi:
- expoziţia: “Maluri de Prut – porţi europene”, care a reunit peste 350 de cărţi, studii, monografii
ce reflectă legătura spirituală dintre Republica Moldova şi România. La vernisaj au fost prezenţi
scriitori, editori, bibliotecari, oameni de cultură interesaţi de promovarea valorilor naţionale. Invitaţii
au remarcat importanţa acestui eveniment pentru integrarea culturală în spaţiul european.

serata omagială consacrată interpretei de muzică populară Maria Lătăreţu, numită şi
„Privighetoarea Gorjului”. În cadrul manifestării a avut loc lansarea unei cărţi dedicate marei
cântăreţe şi a fost derulat un film despre viaţa şi activitatea acesteia. La serată au fost prezenţi
oaspeţi de peste Prut, printre care şi Ioana Lătăreţu, nora vestitei interprete şi Maria-Beatrice
Bandoiu, deţinătoarea Marelui Premiu al Festivalului „Maria Lătăreţu” din 2007. Orchestra de
muzică populară „Mugurel” condusă de maestrul Ion Dascăl a prilejuit publicului clipe de adevărată
revelaţie. Soliştii Maria Sarabaş, Larisa Ungureanu, Rodica Buhnă, Cezara-Elena i-au delectat pe
cei prezenţi cu melodii de pe meleagurile olteneşti.
-

Acţiuni în cadrul campaniei internaţionale „16 zile de acţiuni împotriva
violenţei în bază de gen” (a opta ediţie în Republica Moldova).
În 2010, campania s-a desfăşurat sub genericul „Uniţi pentru o societate fără violenţă”. În cadrul
acesteia BNRM a organizat o expoziţie-eveniment cu genericul “Indiferenţa susţine violenţa”
cu participarea reprezentanţilor ministerelor Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Educaţiei,
Sănătăţii, Misiunii OSCE în Moldova, UNFPA, PNUD Moldova. În incinta BNRM s-a desfăşurat
şi festivitatea de premiere a câştigătorilor Concursului republican „Indiferenţa susţine violenţa”.
Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific „Basarabenii în lume”
Având ca scop cunoaşterea mai bună a personalităţilor originare din Moldova, care s-au stabilit
cu traiul peste hotarele ţării, manifestarea din anul 2010 a avut ca temă „Călătorie în realitate şi
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în vis” (conferinţă) cu basarabeanul Emil Brumaru, stabilit de mulţi ani în România. A avut loc şi
întâlnirea acestuia cu iubitorii de poezie.
Cenaclul Literar „Mioriţa”
În 2010, în cadrul Cenaclului a fost omagiat scriitorul Serafim Saka, care a implinit 75 de ani. Pe
lista invitaţilor de marcă s-au aflat L.Butnaru, E.Lungu; M.Ciobanu, N. Leahu, V. Burlacu, V.
Vasilache, I. Ciocanu ş.a. La expoziţia organizată cu acest prilej a fost prezentată şi cartea ”Aici:
atunci şi acum” - cartea prin care Serafim Saka a făcut epocă în literatura română din Republica
Moldova.

În cadrul Cenaclului a avut loc şi lansarea cărţii tinerei poete Nina Caraman „Poeta fără nume...”,
la care au participat N.Dabija, N. Ciobanu, V. Ciobanu, A. Cupcea ş.a.
Cenaclul Literar „Generaţia noastră”
Şedinţele Cenaclului, lansat în 2010, au avut ca teme: „Femeia, dragostea, primăvara”, „Generaţia
noastră”, „Revista „Generaţia noastră”. În cadrul SIC a fost organizată o întâlnire cu scriitorul
rus Ivan Golubnici. Moderatorul cenaclului - scriitorul Gheorghi Kaiurov, redactor-şef al revistei
„Generaţia Noastră” (Наше Поколение), membru al Uniunii Scriitorilor din Federaţia Rusă şi al
Uniunii Jurnaliştilor din Ucraina.
Salon de Artă
În 2010, Salonul de Artă a găzduit 11 vernisaje personale de pictură, grafică şi artă decorativă (în
colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici). Un eveniment de excepţie a fost vernisajul de pictură
a doi membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, fondatorii Saloanelor Profesorilor de
Arte Vizuale din Iaşi, Mariea Boz şi Ofelia Huţul. Moderatoarea vernisajului a fost Eleonora
Brigalda-Barbas, doctor în studiul artelor. Mariea Boz a făcut şi un cadou Bibliotecii - un tablou
cu denumirea „Perle vegetale”.
În cadrul Salonului a fost organizat Atelierul de creaţie al graficianului Isaie Cârmu, la care a fost
lansată biobliografia „I. Cârmu”. Moderatorul Atelierului a fost criticul de artă Tudor Braga. La
discuţie au participat Gheorge Vrabie, artist plastic, grafician, Constantin Spânu, doctor în studiul
artelor, decan la UTM, Simion Zamşa, grafician, profesor universitar UPS „I.Creangă” ş.a.
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La şedinţele Salonului au fost comemorate două personalităţi în domeniul artelor: graficianul şi
designerul Valeriu Herţa, în legătură cu împlinirea vârstei de 50 de ani, pe care a serbat-o împreună
cu prietenii şi discipolii săi (moderatorul evenimentului a fost Ana Simac, doctor în studiul artelor,
conferenţiar universitar) şi meşterul popular florist Galina Kopteva la 60 de ani.
Salonul de Artă se înscrie în tradiţia manifestărilor expoziţionale găzduite de BNRM prin care se
urmăreşte susţinerea tinerilor artişti şi promovarea tuturor formelor de expresie vizuală, mai ales
în rândul publicului larg.
Expoziţia personală a Nataliei Nîş -„Inspirată de Dumnezeu” - a dat posibilitate vizitatorilor să
vadă frumuseţea unică a mănăstirilor Moldovei, care a fost pusă pe pânză de pictoriţă.

În cadrul Salonului de Artă au fost organizate în total 12 expoziţii personale de pictură, grafică şi
artă decorativă, printre care: expoziţiile personale de pictură ale artiştilor plastici Lili Prisoraru,
Silvia Enache, Igor Dublenco, expoziţia profesorilor şi elevilor de la Şcoala Medie nr.52 cu profil
de arte plastice ş.a.
Salon Muzical
În anul de referinţă au fost organizate două şedinţe ale Saloanului Muzical dedicate Mariei Lătăreţu
şi Galinei Koşina, artist al poporului din Federaţia Rusă.
Activităţi pedagogice
Organizate la cererea instituţiilor de învăţământ, aceste activităţi includ lecţii, excursii, reviste şi
prezentări bibliografice. Scopul acestor activităţi este aprofundarea cunoştinţelor în diferite domenii
ale culturii. În anul ce s-a scurs, în afara activităţilor, dedicate special lui Mihai Eminescu, care
sunt prezentate în secţiunuea „Eminesciana” a acestui Raport, au mai avut loc câteva manifestări
cu temele: „Spiru Haret – 150 ani de la naştere”, „Grigore Vieru”, „Adrian Păunescu – o viaţă
dedicată poeziei”, „M. Sadoveanu”, „Difuzarea culturală”. În cadrul acestor acţiuni au fost
organizate excursii prin Bibliotecă, reviste bibliografice, audiţii muzicale, expoziţii de carte etc.
La ele au participat studenţi de la Academia de Arte, elevi ai liceelor şi colegilor din capitală.
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Seară colocvială
Printre activităţile organizate de BNRM în 2010 un loc deosebit îi revine serii colocviale cu
genericul „Dimensiunea operei lui Paul Goma”, moderată de jurnalistul Ghenadie Brega, membru
al Asociaţiei civice Hyde Park.
Clubul sănătăţii
Clubul sănătăţii al cărui scop este propagarea grijii faţă de sănătate şi faţă de un mod sănătos de viaţă
a fost fondat în anul 2010. În cadrul acestui Club au avut loc 4 şedinţe cu următoarele teme: „Cum e
să fii sănătos”, „Un mod de viaţă sănătos”, „Apă pură”, „Apa de Coral. Medicina naturistă”.
Suita de acţiuni culturale cu genericul „Cartea deschisă a Marii Victorii –
anul al 65-lea”
In cadrul acţiunilor culturale dedicate aniversării a 65-a a victoriei în cel de-al Doilea Război
Mondial, au fost organizate audiţii muzicale, o seară poetică, o expoziţie de carte, o întâlnire cu
veteranii de război.
Ore politice
În BNRM au avut loc întâlniri cu liderii partidelor politice înregistrate în calitate de concurenţi
electorali la alegerile parlamentare anticipate din anul 2010: Marian Lupu, Serafim Urecheanu,
precum şi fruntaşi ai PLDM.
Primul Festival de Film “AMATORU”
În 2010, BNRM, în parteneriat cu Asociaţia Civică Hyde Park, Primăria mun. Chişinău, Amnesty
Internaţional, CReDO, Memoria, Monitorul civic a organizat proiecţia de filme şi decernarea
premiilor primei ediţii a Festivalului de Film „Amatorul”. Acesta a fost lansat în 2010 şi reprezintă
primul Festival de film pentru începători. Autorii a 9 din cele 25 de filme care au concurat în etapa
finală s-au învrednicit de premii.
Lansări de carte
Programul Salonului international de Carte – 2010, în cadrul căruia au fost organizate circa 200
lansări de carte, a fost completat cu o puternică secţiune de lansări de carte, care au avut loc pe
parcursul anului, dintre care:
- „Eu mă duc, Codrul rămâne...”, volum de lucrări şi compoziţii corale ale maestrului în
artă, dirijorului de cor şi compozitorului Victor Creangă (ediţia a II-a, revăzută şi completată),
apărută la Editura Graefema libris din Chişinău.
- „Afară din întuneric”, carte scrisă de studentul Rodion Burcă, apărută la Editura „Prut
Internaţional”. Lansarea s-a produs în cadrul acţiunilor de popularizare a cărţii recent apărute
în scopul optimizării condiţiilor de desfăşurare a sondajului sociologic “10 cele mai citite cărţi
ale anului”.
- “ Oni srajalisi protiv faşizma” de Nicolae Guţul
- „Artişti şi ţărani” (dialoguri, medalioane, eseuri) de Nicolae Roibu, editată la Tipografia
Centrală, Chişinău.
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- „Alfabetul în versuri” de Olga Pascari.
- „Biserica şi şcoala în politica Rusiei de la Lenin la Kuraev”, lucrare semnată de ieromonahul
Savatie Baştovoi şi apărută la editura Cathisma din Bucureşti.
- „30 de întrebări de acasă” - 38 de interviuri cu personalităţi marcante din republică,
originare din raioanele Orhei, Rezina, Şoldăneşti şi Teleneşti, semnate de jurnaliştii Tudor
Iaşcenco, Ion Cernei şi Victor Sofroni, care au fost publicate în săptămânalul „Cuvântul” în
anii 2007-2010.
- Revista „Crizantemes”,
- Lansarea noilor apariţii editoriale PNUD.
Din alte acţiuni semnificative, care au avut loc în 2010, consemnăm următoarele:
- Simpozionul „Nobilimea Moldovei”;
- Microrecitalul Constantin Rusnac;
- Valeriu Boboc - in memoriam;
- Conferinţa de presă „Ai dreptul să ştii”.
Expoziţii
Cea mai răspândită şi mai populară activitate desfăşurată de Bibliotecă este activitatea expoziţională.
În 2010, au fost organizate 132 de expoziţii, având ca orientare tematică generală datele remarcabile
şi evenimentele anului.
În perioada de raport, BNRM a organizat lunar expoziţii-eveniment de interes naţional şi
internaţional:
-

Valori eminesciene
Taina, care mă apără (către aniversarea 75-a de la naşterea marelui poet Grigore Vieru)
Johann Sebastian Bach - 325 ani de la naştere
Maluri de Prut – porţi europene
Veşnicia clipelor de glorie
Europa în constelaţia ţărilor europene
Anton Pavlovici Cehov
Paul Goma
Mihail Sadoveanu
In memoriam Adrian Păunescu
Indiferenţa susţine violenţa
Tradiţii de Crăciun

Organizate în colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii, inclusiv muzee, arhive şi personalităţi
dinn diferite domenii, expoziţiile-eveniment au fost însoţite de manifestări culturale solemne ce
au cuprins acţiuni ştiinţifice, informaţionale şi publicitare. În urma expoziţiilor-eveniment au fost
editate cataloage.
Începând cu 2006, BNRM face cunoscute expoziţiile sale prin organizarea expoziţiilor virtuale,
disponibile pentru toţi cei care nu au posibilitatea să vină personal să admire comorile patrimoniale
ale Bibliotecii Naţionale.
O formă eficientă de integrare europeană sunt expoziţiile virtuale online organizate în comun de
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toate bibliotecile naţionale participante sau lansarea în spaţiul virtual european a unor expoziţii
virtuale originale şi reprezentative ale unor biblioteci naţionale aparte.
Către aniversarea a 75-a a naşterii marelui poet Grigore Vieru, Biblioteca Naţională a realizat o
expoziţie virtuală intitulată „Taina care mă apără”. În cele şapte compartimente ale expoziţiei au
fost prezentate, în formă animată, cărţile şi fotografiile lui Grigore Vieru, momente iconografice
din viaţa, activitatea de om al cetăţii şi de mare creator ale lui Grigore Vieru.
Biblioteca Europeana (TEL) a pus în circuit continental şi expoziţia virtuală a BNRM consacrată
lui Vasile Vasilache.
BNRM este prezentă la expoziţia virtuală comună a 47 de biblioteci naţionale consacrată lui
Napoleon Bonaparte, fiind expuse cărţile poştale cu imaginea împăratului francez păstrate în
colecţiile instituţiei chişinăuiene.
Aceste expoziţii sunt accesibile pe site-ul Bibliotecii Europene pentru toţi vizitatorii. Ele sunt
accesate zilnic de mii de vizitatori virtuali din Europa şi de pe alte continente.
Afişe ale expoziţiilor virtuale

Raport anual

2010
35

6.2. Activitatea editorială
În 2010 Biblioteca Naţionala a elaborat şi editat 24 titluri de publicaţii, cu un volum editorial de peste
205,2 coli de tipar. Din cauza finanţării limitate a activităţii editoriale a BNRM, tirajele publicaţiilor
au fost mici, dar au fost distribuite în fiecare Bibliotecă publică raională şi orăşenească din ţară,
subordonate Ministerului Culturii al Republicii Moldova, iar pentru a satisface nevoia informaţională
a publicului larg au fost postate pe site-ul BNRM (WWW.bnrm.md.) compartimentul Publicaţii.
Produsele bibliografice ce acoperă funcţia BNRM de centru naţional de informare bibliografică
şi documentară constituie 40 la sută din totalul produselor editoriale ale Bibliotecii. Fascicolele
Bibliografiei Naţionale a Moldovei: Publicaţii oficiale, Teze de doctorat şi Moldavistica (Exteriorica)
sunt publicaţiile ce fac parte din bibliografia de stat. În anul de referinţă a fost editată Bibliografia
Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale, 2007, Moldavistica (Exteriorica), 2007, 2008 . În format
electronic au apărut ediţiile 2007 şi 2008 ale Bibliografiei Naţionale. Teze de doctorat.
O altă publicaţie ce face parte din bibliografia sintetico-analitică este Cronica vieţii politicoadministrative, social-economice şi culturale a Moldovei – o lucrare anuală, care are menirea
să informeze cititorii despre cele mai importante evenimente din domeniile politic, economic şi
social ale Moldovei. Anul trecut a fost publicată ediţia 2009, care conţine 1300 date factografice
selectate din ediţii periodice.
Pentru asigurarea documentării beneficiarilor în problemele de cultură şi artă BNRM a continuat
editarea buletinului de informare şi documentare „Cultura în Moldova”. În anul de referinţă a fost
editată în format electronic fascicula 2009.
Există câteva publicaţii care au devenit deja o carte de vizită a BNRM şi sunt bine
cunoscute în ţară şi peste hotarele ei. Una dintre ele este Calendarul Naţional, care se
află la a XIX-a ediţie. Această lucrare colectivă reprezintă o „carte de învăţătură şi
de memorie, de reflectare a lumii, a cunoştinţelor şi frumosului pe principiul clasic:
despre ”multe pe scurt” (V.Pohilă). Ea propune o imagine de ansamblu a datelor
aniversare ale anului, prezentând evenimente sau nume de referinţă din domeniul
culturii universale şi autohtone: scriitori şi publicişti, pedagogi şi istorici, autori de
manuale şi ziarişti, arhitecţi şi artişti plastici, compozitori şi regizori, artişti lirici şi
interpreţi de folclor, bibliotecari, oameni de ştiinţă cu realizări în toate domeniile
etc. Scopul acestei lucrări este nu numai de a prezenta recunoaşterea mondială a unor
nume notorii, dar şi de a introduce în patrimoniul nostru utilizabil contribuţiile reale
ale celor din preajma noastră, despre care poate nu s-a prea ştiut sau poate nu s-au
scris prea multe. Ediţia 2011 include peste o mie de nume de personalităţi marcante
şi evenimente culturale şi are un volum de 25,5 coli de tipar. În prezent, „Calendarul
Naţional” este solicitat în 17 ţări ale lumii.
Un gen deosebit de lucrări bibliografice îl constituie biobibliografiile consacrate unor personalităţi.
În 2010, BNRM a editat biobibliografia „Isaie Cârmu”, realizată în baza arhivei personale a
maestrului, cărţilor ilustrate de el, cataloagelor Bibliotecii Naţionale şi fondurilor Muzeului
Naţional de Arte Plastice. Această lucrare bibliografică a fost realizată în cadrul Proiectului editorial
„Moldavica” din seria „Plasticienii Moldovei”, iniţiat de Biblioteca Naţională şi destinată tuturor
celor interesaţi. Scopul biobibliografiei a fost de a valorifica patrimoniul naţional prin prezentarea
operei sale într-un volum aparte, deoarece lucrările lui Isaie Cârmu au fost apreciate la cele mai
importante expoziţii internaţionale: vestitul Târg de Carte de la Leipzig, Expoziţia de carte pentru
copii din Bolonia, Bienala de afişe din Varşovia, etc.
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Întru promovarea imaginii Republicii Moldova în străinătate, Biblioteca Naţională a elaborat şi
editat nr. 8 al Almanahului Imaginea Republicii Moldova în străinătate. Concepută drept anuar, de
formatul unei reviste, lucrarea include publicaţii despre Moldova şi oamenii ei consacraţi, apărute
în străinătate şi prezentate fragmentar în limbile engleză, franceză şi germană.
Printre succesele anului se numără şi noua ediţie a Catalogului Colecţiei “Clara şi Pavel Balmuş” din
cadrul fondurilor speciale ale Bibliotecii Naţionale. Aceasta ediţie include şi cărţile cu autograf oferite
dlui Pavel şi dnei Clara de către scriitori şi de către alte personalităţi ale culturii noastre naţionale.
În această perioadă a apărut volumul 5 al colecţiei de materiale şi documente “Basarabenii în
lume”, care a înmănuncheat luări de cuvânt, atitudini, opinii, mărturisiri ale numeroşilor basarabeni,
risipiţi în lume, dar şi ale cercetătorilor, istoricilor şi filosofilor noştri despre ei.
În 2010, au fost editate de asemenea un şir de publicaţii de specialitate: „Bibliotecile publice din
Republica Moldova: Situaţii statistice”, „Buletin bibliologic nr. 16”, „Gazeta bibliotecarului”,
„Magazin bibliologic”, o ediţie prilejuită de aniversarea a 50-a a învăţământului biblioteconomic
universitar din Republica Moldova şi un număr ce conţine materiale ştiinţifice din domeniul biblisofiei,
istoria cărţii româneşti, cartofilie, cercetări istorică-bibliografice şi un dialog al profesionaliştilor.
BNRM a editat şi un număr mare de publicaţii cu caracter publicitar: pliante pentru popularizarea
produselor şi serviciilor BNRM, invitaţii şi programe, utilizate în cadrul manifestărilor de anvergură
organizate de BNRM: Salonul Internaţional de Carte 2010, lansarea Bibliotecii Naţionale Digitale
„Moldavica”, crearea CoDiBiP, simpozion ştiinţific „Valori bibliofile” ş.a.
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7.

7Dezvoltarea Sistemului Integrat
al Bibliotecilor din Moldova

Principalele prevederi din Programul de activitate:
Activizarea continuă a gestionării sistemului SIBIMOL.
Consolidarea Sistemului SIBIMOL.
Întreţinerea Catalogului Naţional Colectiv Partajat.
Marketingul şi efectuarea publicităţii acestui sistem.
Școlarizarea continuă a personalului bibliotecilor-participante la SIBIMOL.
Gestionarea sistemului SIBIMOL pe parcursul anului a fost realizată în colaborare cu S.R.L.
IMESOFT Moldova.
În scopul consolidării SIBIMOL au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- convocarea şedinţelor Consiliului Coordonator SIBIMOL (3), în cadrul cărora au fost
luate deciziile menite să consolideze procesul de colaborare şi integrare a bibliotecilorparticipante la SIBIMOL (realizarea conversiei bazelor de date pentru Biblioteca
Universităţii Pedagogice Bălţi, Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF „N.Testemiţanu”,
prezentarea versiunilor demonstrative de oprare ale soft-urilor TinREAD şi SIBIMOL,
luarea deciziei de integrare online a bibliotecilor-participante la SIBIMOL);
- testarea versiunilor soft-urilor TinREAD, SIBIMOL: 3.0.0; 3.0.1; 3.0.2, 3.1.0; indentificarea deficienţelor de program, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire ale softurilor;
- verificarea datelor bibliografice şi de autoritate în vederea corespunderii lor cu standardele
ce constituie suportul Sistemului, în particular cu UNIMARC A (220 înregistrări) şi
UNIMARC B (12000 înregistrări);
- continuarea elaborării unor materiale instructive de ghidare a întregului spectru de activităţi
ce ţin de SIBIMOL: elaborarea Instrucţiunii de structurare a înregistrărilor;
- elaborarea unei structuri noi a site-ului SIBIMOL în format de bază de date.
Activitatea de întreţinere a Catalogului Naţional Colectiv Partajat (CNCP) s-a manifestat prin
următoarele acţiuni:
- monitorizarea procesului de comasare a bazelor de date ale bibliotecilor-participante la
SIBIMOL (în scopul comasării bazelor de date ale bibliotecilor-participante la SIBIMOL
a fost iniţiată conversia bazelor de date a Bibliotecii Universităţii Pedagogice Bălţi şi
Bibliotecii Universităţii de Medicină);
- instruirea personalului implicat în crearea CNCP în vederea aplicării ISBD-ului
consolidat;
- exercitarea controlului asupra procesului de redactare a înregistrărilor bibliografice şi de
autoritate realizată de BNRM, care constituie actualmente baza SIBIMOL;
- redactarea bazei de date SIBIMOL (au fost redactate 12000 înregistrări bibliografice;
220 – înregistrări de autoritate).
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Marketingul şi efectuarea publicităţii acestui sistem au însumat:
- elaborarea Proiectului Imaginea SIBIMOL în lumea biblioteconomică;
- elaborarea concepţiei de prestare a serviciilor comunitare în SIBIMOL.
Şcolarizarea continuă a personalului bibliotecilor-participante la sistem a fost realizată prin:
- acordarea ajutorului consultativ colaboratorilor bibliotecilor-participante la SIBIMOL
interesaţi în urgentarea integrării, inclusiv colaboratorilor Bibliotecii Academiei de Muzică
şi arte în vederea exploatării soft-ului SIBIMOL;
- actualizarea permanentă a cunoştinţelor personalului implicat în utilizarea soft-ului în
conformitate cu versiunile testate;
- continuarea elaborării unor metode şi materiale instructive de ghidare a întregului spectru
de activităţi ce ţine de SIBIMOL: elaborarea Instrucţiunii de structurare a înregistrărilor
bibliografice în cazuri dificile de catalogarea Mostrelor de structurare ale notiţelor
bibliografice pentru înregistrări analitice şi publicaţii seriale.
La 31 ianuarie 2010 baza de date SIBIMOL conţinea 323350 înregistrări bibliografice şi 173560
înregistrări de autoritate.
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8.

Cercetare și dezvoltare în biblioteconomie
Principalele prevederi din Programul de activitate:

Asigurarea consultativă și documentară a procesului de reorientare
a activității bibliotecilor publice în vederea împlementării serviciilor
specifice conceptului „Biblioteca 2.0”.
Definitivarea prelucrării datelor cercetării naționale „Timpul și spațiul
lecturii”.
Continuarea studiului „Istoria scrisului, a tiparului și a bibliotecilor din
R. Moldova”.
Organizarea activităților științifice:
– Anul bibliologic 2009: Simpozion
– Valori bibliofile: Simpozion.
9.1. Dezvoltare în biblioteconomie
Reorientarea activităţii bibliotecilor publice în vederea împlementării serviciilor
specifice conceptului „Biblioteca 2.0”
“Biblioteca 2.0” a fost una dintre priorităţile de activitate a bibliotecilor publice în anul 2010.
BNRM şi-a anunţat aderarea la mişcarea
Biblioteca 2.0 prin următoarele activităţi:
• Elaborarea publicaţiei „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci”, al cărei scop a fost
asigurarea consultativă şi documentară a procesului de reorientare a activităţii bibliotecilor
publice în vederea implementării serviciilor specifice Bibliotecii 2.0. Lucrarea include un şir de
articole elaborate în baza comunicărilor prezentate în cadrul Seminarului Naţional al Managerilor
de Biblioteci Publice 2009, precum şi alte materiale relative la tema seminarului.

•

Iniţierea procesului de elaborare a unui Dicţionar on line de terminologie standardizată
în domeniul informaţional, biblioteconomic şi editorial (http://dic.andries.eu). În prezent
Dicţionarul include terminologie de specialitate definită în standardele utilizate pe teritoriul
Republicii Moldova. Pentru fiecare termen este indicat numărul de identificare a standardului,
inclusiv anul elaborării, precum şi numărul articolului din standard. La 01.01.2011 Dictionarul
a inclus cca 790 de termeni din 10 standarde.
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•

•
•
•

Crearea unui Blog de biblioteconomie şi ştiinţa informării ( http://clubbib.wordpress.com).
Pe blog au fost postate 284 materiale, traduceri, informaţii în care au fost luate în dezbatere
diverse probleme de Web 2.0, Biblioteca 2.0, Utilizatorul de bibliotecă 2.0, Bibliotecarul 2.0,
reţelele sociale, experienţa bibliotecilor de peste hotare, evenimente importante din activitatea
bibliotecilor, publicaţii de specialitate etc.
Crearea unui blog „Din pasiunile bibliografului”, care a fost accesat 500 ori (http://
cercetaribibliografice.blogspot.com/).
Crearea unei minibiblioteci de specialitate pe platforma www.slideshare.net/cdbclub unde au
fost plasate 20 prezentări în PowerPoint, 12 documente, 1 film.
Crearea unui cont pe youtube.com, unde au fost plasate 3 albume de fotografii în programul
Proshow.
Comunicarea şi dezvoltarea profesională

În domeniul valorificării şi promovării experienţei avansate un rol deosebit îi revine comunicării
profesionale prin pagina Web a Bibliotecii, organizarea unor bloguri, editarea publicaţiilor de
specialitate, organizarea şedinţelor în cadrul Clubului biblioteconomiştilor.
În cadrul Salonului Internaţional de carte a fost organizat Colocviul de specialitate cu genericul “Proiecte
europene” cu participarea reprezentantului Bibliotecii Naţionale a României Tabitei Chiriţa.
Specialiştii BNRM au participat în calitate de formatori la următoarele conferinţe, seminare,
ateliere profesionale:
• “Biblioteca 2.0 în contextul tranziţiei de la modelul tradiţional de bibliotecă la cel modern” ULIM.
• “Biblioteca 2.0 – o noua generatie de servicii de bibliotecă” - BPR Ungheni.
• “Biblioteca 2.0 in contextul tranzitiei de la Modelul traditional de biblioteca la cel modern”BM Bălţi.
• „Bibliotecile ca instrument de dezvoltare a comunităţii ”- BPR Hâncesti .
• “Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare” - BPR Străşeni.
• „Biblioteca în contextul societăţii multiculturale” - BPR Călăraşi.
• „Biblioteca si comunitatea: tangenţe în spaţiul virtual” - BPR Ungheni.
• “Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de servicii bibliotecare” - BPR Stefan Voda.
• “Biblioteca din învăţământ şi mişcarea Web 2,0, Biblioteca 2.0, Utilizatorul de bibliotecă 2.0”
– Seminar pentru bibliotecarii din bibliotecile liceale din Chişinău.
• “Evidenţa colecţiilor de bibliotecă - element important în asigurarea securităţii” - ASEM.
• „Etnia romă la ea acasă”– BPR „A. Donici” Orhei.
• Simpozionul dedicat lui Paul Goma - Liceul „M.Eliade”.
• Simpozionul dedicat lui Vasile Stroescu – Edineţ.
• Simpozionul dedicat folcloristei Emilia Comişel, organizat de Muzeul Național de Arheologie
și Etnografie din Chișinău.
• Simpozionul „Alexandru Baltaga, un fiu al satului”, organizat de Liceul „Nestor Vornicescu”
din s. Lozova, Străşeni.
BNRM elaborează o serie de publicaţii de informare profesională în ajutorul specialiştilor din
domeniu: „Magazin Bibliologic”, „Gazeta bibliotecarului”, „Buletin bibliologic” şi altele,
acestea fiind accesibile atât în format tradiţional, cât şi electronic.
Biblioteca Naţională asigură funcţionarea Centrului de Informare şi Documentare în Bibliologie,
care oferă bibliotecarilor, studenţilor etc. acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţei informării. Centrul deţine aproape trei mii de publicaţii în domeniu.
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Recepţionarea şi sintetizarea datelor statistice
Statistica de bibliotecă are menirea de a scoate în evidenţă natura multidimensională a serviciilor
de bibliotecă şi impactul instituţiei bibliotecare asupra societăţii. Turbulenţele şi criza financiară
din ultimii ani au sporit importanţa statisticii de bibliotecă şi a indicatorilor de performanţă,
folosiţi tot mai insistent în demersul managerial.
În anul de referinţă, în acest domeniu au fost realizate următoarele acţiuni:
• recepţionarea situaţiilor statistice şi informaţionale privind rezultatele anului 2009 (nr. 6-c
privind activitatea bibliotecilor, nr. 7-c privind activitatea caselor şi căminelor de cultură,
nr. 1şmc privind şcoli de muzică pentru copii, şcoli de arte şi arte plastice), cumularea
informaţiilor şi prezentarea materialului de sinteză pentru Ministerul Culturii şi Biroul
Naţional de Statistică;
• analiza rapoartelor textuale ale bibliotecilor publice;
• recepţionarea şi totalizarea situaţiilor statistice din bibliotecile – centre biblioteconomice
(pentru Biroul Naţional de Statistică);
• elaborarea raportului statistic privind activitatea sistemului naţional de biblioteci;
• actualizarea tipizatelor şi a „Raportului statistic centralizator” privind activitatea bibliotecilor,
a caselor de cultură şi a şcolilor de muzică pentru anul 2010;
• asistenţa de specialitate privind acest aspect al activităţii.
În 2010 a fost editată lucrarea “Bibliotecile
publice din Republica Moldova: Situaţii
statistice”, care reflectă activitatea bibliotecilor
publice în anii 2005-2008 conform tabelelor
centralizatoare anuale şi rapoartelor de
activitate ale bibliotecilor publice.

În 2010 a fost efectuată recepţionarea situaţiilor statistice privind activitatea caselor şi căminelor
de cultură, precum şi a şcolilor de muzică pentru copii, a şcolilor de arte şi arte plastice), cumularea
informaţiilor şi prezentarea materialului de sinteză pentru Ministerul Culturii şi Biroul Naţional
de Statistică.
6.2. Activitatea ştiinţifică
Activităţii ştiinţifice a BNRM îi sunt caracteristice următoarele direcţii:
- efectuarea studiilor ştiinţifice şi a sondajelor sociologice cu caracter naţional şi intern;
- organizarea activităţilor ştiinţifice.
Studii și cercetări
În 2010 BNRM a continuat lucru asupra două studii fundamentale.
Studiul „Istoria scrisului, a tiparului şi a bibliotecilor din Moldova”
Documentarea asupra felului în care s-a completat iniţial (în ultimele decenii ale sec.
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XIX) fondul de carte şi seriale ale bibliotecii măn. Noul Neamţ : cercetarea corespondenţei
stareţului cu diferite persoane din România şi Rusia.
Studiul sociologic „Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova”
Pe parcursul anului au fost efectuate următoarele lucrări:
• ilustrarea grafică a rezultatelor finale ale cercetării sociologice;
• interpretarea informaţiilor stocate în cele două baze de date (cititori, bibliotecari) în urma
răspunsurilor la întrebările deschise;
• consultarea literaturii sociologice şi redactarea concluziilor finale pentru o parte dintre
temii chestionarului;
• organizarea interviurilor de grup focalizate pentru a verifica rezultatele anchetei sociologice
naţionale, conform Programului studiului ( în mediul universitar, la USM, Facultăţile
de Jurnalism şi Sociologie , Asistenţă socială şi în mediul liceelor din Chişinău – „Gh.
Asachi”, „M.Eliade”, „Dante Alighieri”);
• elaborarea metodologiei popularizării rezultatelor cercetării în presă, în special în cea
culturală, participarea la o emisiune la Publika TV despre bibliotecile de la sate si
problemele care există în legătură cu criza financiară.
TOP-ul celor mai citite 10 cărţi ale anului
Tradiţional, în preajma sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi “Limba noastră” BNRM
efectuează TOP-ul celor mai citite 10 cărţi, editate în anul precedent. Scopul acestui Top este
stimularea şi încurajarea literaturii autohtone prin premierea de către organizatori a învingătorilor
TOP-ului 2009.
Pe parcursul anului a demarat activitatea de selectare a aparițiilor editoriale în scopul efectuării
TOP – ului celor mai citite 10 cărți ale anului 2009.
Sondajul “Barometrul de opinie” (vezi comp. 4.4)
Studiul de fezabilitate “Utilizatorul 2.0”
Un grup de tineri cercetători a început lucrul asupra studiului de fezabilitate “Utilizatorul 2.0”.
Acest studiu presupune cercetarea utilizatorului 2.0 din diferite puncte de vedere:
1. Abordările teoretice şi praxiologice :
• Istoricului termenului de utilizator 2.0;
• Conceptul de utilizator 2.0;
• Fenomenologia utilizatorului 2.0.
2. Modele de manifestare a „utilizatorului 2.0” în bibliotecile lumii.
3. Fezabilitatea fenomenului „utilizatorul 2.0” în bibliotecile Moldovei.
• Situaţia la zi;
• Evoluţii posibile.
Către reuniunea constituantă, inaugurală CoDiBiP Moldova au fost făcute primele bilanţuri, care sunt
prezentate în PowerPoint şi pot fi accesate pe: http://www.slideshare.net/cdbclub/presentations/.
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Activități științifice
În anul de referinţă Biblioteca Naţională a organizat ediţia a XIX-ea a
Simpozionului Ştiinţific „Anul Bibliologic 2009 ”, care şi-a desfăşurat
lucrările sub genericul „Anul Bibliologic 2009 − anul promovării imaginii
bibliotecii publice în comunitate”. Acest eveniment a întrunit o bună parte
a comunităţii profesionale bibliotecare atât din raioanele republicii, cât şi
din Chişinău. Comunicările prezentate în cadrul Simpozionului au fost axate
pe experienţele de calitate, realizările dar şi problemele specifice activităţii
bibliotecare în acest domeniu. Au fost oglindite, de asemenea, sinteze,
totaluri, precum şi rezultatele Concursului republican „Promovarea imaginii
bibliotecii publice în comunitate”.
Prin tradiţie, la 15 şi 16 iunie, Biblioteca Naţională a organizat în cadrul
manifestării Zilele Eminescu – Alecsandri simpozionul Valori bibliofile –
2010, ediţia a XIX-a. În acest an, simpozionul s-a axat şi pe subiecte de
apreciere în exterior a operei poetului: „Lecturile lui Eminescu la Viena şi Berlin”,
„Eminescu şi India” şi „Analiza de conţinut a unor opere din perspectiva psihologiei”.
De asemenea, a avut loc inaugurarea expoziţiei de pictură „Eminescu în opera
Valentinei Brâncoveanu”. Este important de menţionat participarea publicului larg
la dezbaterile culturale dedicate figurilor importante ale istoriei şi culturii noastre.

În 2010 a avut loc Concursul republican pentru cea mai reuşită lucrare în domeniul bibliologiei,
organizat anual împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Serviciul Studii şi
Cercetări a participat la estimarea lucrărilor şi totalizarea rezultatelor Concursului.
6.3. Colaborarea internaţională
Integrarea europeană este un obiectiv strategic prioritar major pentru activitatea Bibliotecii Naţionale.
În scopul aprofundării activităţilor de integrare europeană au fost întreprinse următoarele acţiuni:
♦ Participarea la activităţile Conferinţei Bibliotecilor Naţionale Europene şi la cea de-a 24-a
reuniune anuală de la Londra;
♦ Conexiunea BND Moldavica la Biblioteca Europeană;
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♦ Dezvoltarea relaţiilor culturale cu biblioteci din alte ţări (Italia, România, Rusia, Franţa, SUA
etc.) în scopul promovării culturii naţionale peste hotarele ţării şi cu organisme internaţionale
(IFLA, CENL, BAE).
♦ Continuarea activităţii de organizare de filiale pentru diaspora moldovenească din ţările
europene.
♦ Participarea BNRM la noul proiect european „Reading Europe: European culture through the
book” („Cultura europeană prin prisma cărţii”). The European Library a organizat expoziţia
interactivă, care oferă acces la capodoperele a 23 de Biblioteci Naţionale europene, in 32 de
limbi. BNRM a fost prezentă la această expoziţie cu 19 cărţi vechi şi rare, care fac parte din
Programul Naţional “Memoria Moldovei”.
♦ Organizarea expoziţiilor virtuale tematice în comun cu bibliotecile naţionale europene.
Colaborarea cu Organismele internaţionale de profil
BNRM are relaţii cu numeroase organizaţii internaţionale de profil: Liga Bibliotecilor
Europene de Cercetare (LIBER), Biroul European al Asociatiilor de Bibliotecari şi Specialişti
în Ştiintele Informării şi Documentării (EBLIDA), Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene
(CENL), Asociaţia Euroasiatică (BAE) etc.
Conlucrarea cu organismele internaţionale se efectuează prin:
• Participarea colaboratorilor BNRM la reuniuni, seminare, conferinţe internaţionale;
• Furnizarea de către BNRM a informaţiilor către organismele internaţionale.
Participarea BNRM la proiecte europene
Biblioteca Naţională este implicată în proiecte internaţionale care au ca scop crearea de conţinut
digital relevant pentru memoria culturală europeană: The European Library – TEL (Biblioteca
europeană), Manuscriptorium, proiect coordonat de Biblioteca Naţională a Cehiei, proiect european
„Reading Europe: European culture through the book” („Cultura europeană prin prisma cărţii”).
Devenind membră cu drepturi depline a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Naţionale
Europene (CENL), Biblioteca Naţională a Republicii Moldova realizează un program de activităţi
şi lucrări care urmăresc scopul integrării europene multilaterale a acestei instituţii. Astfel, cu
sprijinul Comisiei Europene, s-au încheiat deja lucrările de creare a Bibliotecii Naţionale Digitale
Moldavica, concepută ca parte componentă a Bibliotecii Europene, care va însuma, în formă
digitală, moştenirea culturală scrisă şi imprimată a republicii noastre. BNRM, având un numeros
fond de patrimoniu, a demarat implementarea în cadrul Bibliotecii a noii politici europene privind
depozitarea, conservarea şi lărgirea accesului la valorile documentare patrimoniale.
În anul 2010 BNRM a fost invitată să participe la proiectul Bibliotecii Digitale Mondiale. În luna
iunie, conducerea instituţiei a fost invitată la Biblioteca Congresului din Washinghton pentru a
reglementa şi a da curs oficial acestei participări. Anterior a fost semnat de către direcţia generală
a BNRM acordul de participare la proiectul World Digital Library.
Participarea BNRM la reuniuni internaționale
În 2010, BNRM a asigurat participarea conducerii şi reprezentanţilor instituţiei la o serie de
reuniuni şi evenimente importante pe plan internaţional:
- Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Naţionale Europene (CENL);
- Conferinţa anuala a Asociatiei Bibliotecarilor Americani (ALA);
- Reuniunea reprezentanţilor BNRM participante la proiectul Europeana (în oraşul
Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina).
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Salariaţii BNRM au participat cu comunicări la Conferinţa Naţională la Cluj cu tema „Digitizarea
– o prioritate pentru instituţiile culturale în secolul 21?”).
În scopul cooperării culturale internaţionale, BNRM organizează programe culturale, colaborând
strâns cu instituţii şi organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova. Anual, în comun
cu ambasadele şi instituţiile culturale, BNRM organizează zilele culturii ale unor popoare sau
state, expoziţii-eveniment, alte activităţi cultural-ştiinţifice.
Colaborarea la nivel bilateral
Colaborarea externă a BNRM la nivel bilateral se dezvoltă în baza unor acorduri bilaterale
speciale. Biblioteca are acorduri (protocoale) bilaterale de colaborare cu:
- Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj (din 1996);
- Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi”Iaşi (din 1996);
- Biblioteca Naţională a Franţei (din 1999);
- Biblioteca Naţională din Varşovia (din 2001);
- Biblioteca de Stat a Rusiei (din 2003);
- Biblioteca Naţională a Belarusiei (din 2004);
- Biblioteca Naţională a României (din 2007);
- Biblioteca Congresului SUA;
- Biblioteca Naţională a Azerbaidjanului;
- Biblioteca Naţională a Cehiei;
- Biblioteca Naţională a Kazahstanului.
Colaborarea cu bibliotecile din străinătate se bazează pe:
- schimbul internaţionalf de publicaţii;
- împrumutul internaţional de publicaţii;
- organizarea manifestărilor comune;
- efectuarea schimbului de producţie editorială a bibliotecilor;
- schimb de experienţă.
Anual Biblioteca găzduieşte numeroşi oaspeţi şi delegaţii de peste hotare, primeşte donaţii
valoroase de carte, efectuează permanent schimb de materiale profesionale şi lucrări bibliografice
cu bibliotecile din alte ţări.
Legături cu diaspa
Începând cu anul 2006, la solicitarea diasporei, BNRM participă la crearea unor biblioteci în
Italia (Reggio Emillia), Grecia, Rusia, Ucraina prin completarea fondurilor acestora cu cărţi şi
ediţii periodice din R. Moldova. Pentru aceste biblioteci (urmare a Convenţiei ) s-au contractat şi
expediat abonamente la presa naţională şi publicaţii editate de Biblioteca Naţională.
Împrumutul interbibliotecar internațional de publicații
În cadrul împrumutului interbibliotecar internaţional de publicaţii s-au furnizat publicaţii şi
investigări bibliografice pentru Polonia, Spania, Canada, Belarus. Pentru abonaţii BNRM au fost
obţinute împrumuturi din Moscova şi Sankt Petersburg.
6.4. Cooperarea la nivel naţional
Pentru Biblioteca Naţională colaborarea profesională la nivel naţional este una din funcţiile sale
majore.
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Domeniile-cheie de activitate
• Inaugurarea Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice – CODIBIP Moldova.
• Crearea SIBIMOL;
• Crearea Catalogului general „Cartea Moldovei”;
• Împrumut şi schimb de publicaţii;
• Elaborarea documentelor (programelor, proiectelor, regulamentelor etc.);
• Organizarea în comun a activităţilor cultural-ştiinţifice;
• Organizarea în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor a concursurilor
naţionale;
• Crearea Rezervei Naţionale de Publicaţii.

În 2010, specialiştii Bibliotecii au fost implicaţi nemijlocit în activitatea:
• Consiliului Biblioteconomic Naţional (în CBN sunt 3 reprezentanţi);
• Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (6 reprezentanţi);
• Comitetului Tehnic nr.1 (1 reprezentant).
Crearea CoDiBiP Moldova
Reuniunea inaugurală, constituantă a Fundaţiei Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice
(raionale, municipale, orăşeneşti) – CODIBIP Moldova – a avut loc la 10 decembrie 2010. A fost
aprobată concepţia Statutului Fundaţiei şi componenţa Comitetul executiv al CoDiBiP Moldova.
În rezoluţia reuniunii inaugurale CODIBIP Moldova, anul 2011 a fost declarat anul Utilizatorului
(în special al Utilizatorului 2.0). În acest context activitatea tuturor bibliotecilor publice din
Moldova se va axa pe diversificarea serviciilor pentru public, experimentarea serviciilor noi, în
special a serviciilor bazate pe implementarea tehnologiilor şi instrumentelor Web 2.0, implicarea
utilizatorilor în crearea conţinuturilor, în activitatea bibliotecii şi în viaţa comunităţii.

Crearea Catalogului general „Cartea Moldovei”
În anul 2010 au fost finalizate lucrările asupra elaborării volumului 3 al Catalogului general “Cartea
Moldovei”. Ediţia, care include 3500 publicaţii, păstrate în 14 instituţii deţinătoare de colecţii
patrimoniale, va fi editată în viitorul apropiat.
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Rezerva Națională de Publicații (RNP)
Principala atribuţie a RNP este aceea de a prelua publicaţiile devenite disponibile în cadrul
Bibliotecii Naţionale, prin desfiinţarea unor biblioteci sau preluarea unor colecţii particulare.
Pe parcursul anului 2010 în colecţiile RNP au intrat 13 mii de volume, care au fost redistribuite
partenerilor din Republica Moldova. Beneficiarii RNP au fost:
• Biblioteca Naţională – 250 vol.;
• biblioteci publice – 3000 vol.;
• biblioteci de învăţământ – 250 vol.;
• biblioteci ale unităţilor militare – 6000 vol.
Seturi considerabile de literatură au fost transmise bibliotecilor din satele sinistrate din Hânceşti.
O mie de volume au fost transmise şi peste hotarele Republicii Moldova: în Italia (biblioteca
Asociaţiei moldovenilor din Italia), Ucraina (regiunea Cernăuţi), România.
Distribuirea donațiilor
În 2010 BNRM a recepţionat donaţii de carte în volum de 21 mii ex.:
- de la Ministerul Culturii – 10000 ex.;
- de la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova – 6600 ex.;
- de la alte surse – 4400 ex.
Aceste donaţii au fost repartizate bibliotecilor din Republica Moldova în felul următor:
- BNRM – 200 ex.;
- BN pentru Copii – 80 ex.;
- Bibliotecilor publice – 20660 ex.
Împrumutul interbibliotecar
În scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie, Biblioteca Naţională pune
la dispoziţia utilizatorilor săi serviciul de împrumut interbibliotecar. Împrumutul interbibliotecar
este una din cele mai vechi forme de cooperare bibliotecară.
În 2010, Biblioteca Naţională prin intermediul împrumutului interbibliotecar a executat cca 7,4
mii de comenzi şi a adresat altor biblioteci 7 cereri.
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9.

Dezvoltarea infrastructurii BNRM
9.1. MANAGEMENTUL BNRM
Principalele prevederi din Programul de activitate:

Adaptarea funcţiei de evaluare a sistemului de management
la specificul indicatorilor de performanţă avizaţi de Comisia
Europeană pentru Biblioteci Naţionale.
Recurgerea la formele de management corespunzătoare
perioadei de criză: managementul matriceal, managementul
de proiecte etc.
Resuscitarea regimului inovaţional în BNRM.
În anul 2010 BNRM şi-a confirmat reputaţia unei instituţii stabile, parte componentă a Bibliotecii
Europene. În pofida existentei unei multitudini de probleme şi dificultăţi ce ţin de criza financiară,
dinamica indicilor de bază care caracterizează activitatea BNRM confirmă capacitatea Bibliotecii
de a depăşi situaţiile dificile şi disponibilitatea unor posibilităţi potenţiale suficiente pentru
dezvoltarea ulterioară.
Strategia managerială a fost concentrată şi în anul 2010 pe creşterea responsabilităţii manageriale
în gestionarea resurselor materiale, financiare şi umane. În acest context am urmărit:
• Realizarea obiectivelor stabilite în Planul de activitate al BNRM pe 2010, practicând un
management eficient, întemeiat pe echilibrarea optimă a raportului dintre nevoi şi resurse,
dintre cheltuieli şi venituri;
• Deschiderea managementului instituţional spre mediul extern;
• Asigurarea gospodăririi responsabile a bazei materiale a Bibliotecii.
Structura organizatorică

Structura Bibliotecii este prezentată în Organigrama (vezi Anexa nr. 1) şi include:
• Direcţia Dezvoltarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor
• Direcţia Informaţională
• Direcţia Difuzare culturală
• Direcţia SIBIMOL
• Direcţia Dezvoltare în biblioteconomie
Implementată în 2008 structura BNRM şi-a demonstrat eficacitatea şi a asigurat realizarea
obiectivelor propuse pentru anul 2010.
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Managementul superior

Alexe Rău,
director general

Elena Sănduţă,
director adjunct

Elena Pintilei,
director adjunct

Vera Osoianu,
director adjunct

Alla Panici,
director adjunct

Nina Şeveliov,
director administrativ
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Dezvoltarea personalului
Funcţionarea eficientă a Bibliotecii este asigurată de un potenţial uman înalt profesionist. La
realizarea obiectivelor anului 2010 a contribuit echipa de 269 angajaţi ai Bibliotecii, din care 196
bibliotecari, inclusiv 182 - cu studii superioare de specialitate, şi 14 - cu studii medii.
Din numărul total al bibliotecarilor, 80 au grad de calificare, ceea ce constituie 41 la sută:
Grad de calificare superior
Gradul I de calificare
Gradul II de calificare

17
30
23

Dezvoltarea personalului în anul de raport a inclus următoarele măsuri organizatorice:
Perfecţionarea profesională a personalului;
Organizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului BNRM
conform unui sistem de evaluare, bazat pe rezultatele lucrului şi pe performanţele obţinute;
Perfecţionarea mecanismului de stimulare a activităţii inovaţionale în BNRM.
Îmbunătăţirea disciplinei de muncă;
Protecţia şi securitatea muncii.
•

Instruirea angajaţilor - paşi ai prezentului spre viitor

În anul 2010, a continuat procesul de perfecţionare a resursei umane în vederea creării în cadrul
BNRM a unui corp de bibliotecari profesionişti, orientat către necesităţile utilizatorilor. Instruirea
profesională în cadrul Bibliotecii a devenit un proces permanent, bine organizat. În anul de raport
BNRM a pus accentul pe diversificarea competenţelor specialiştilor săi print-un program de
instruire continue variat şi modern.
Metodele de pregătire profesională a salariaţilor sunt:
- pregătirea profesională la locul de muncă;
- participarea la forme de formare profesională continuă (Şcoala de management, Şcoala
fără de sfârşit a tinerilor bibliotecari, simpozioane, sesiuni de comunicări, Clubul
Biblioteconomiştilor, activităţi culturale etc.);
- participarea în grup la elaborarea de proiecte, lucrări, studii;
- înlocuirea temporară a conducătorului de subdiviziune;
- delegarea sarcinilor;
- autoperfecţionare.
Reprezentanţii BNRM au participat la un seminar de studiu cu privire la tematicile inerente relaţiilor
internaţionale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în special privind oportunităţile
de utilizare a fondurilor Europene, seminar promovat de către Ministerul Culturii al RM şi susţinut
de dna dr Annamaria Fumaio şi prof. Maurizio Vadacchino, Italia, experţi în domeniul gestionării
proiectelor UE.
•

Măsurarea şi evaluarea performanţelor

Evaluarea performanţelor reprezintă una din funcţiile principale ale procesului managerial,
desfaşurat în BNRM. În acest scop Biblioteca a introdus un sistem de evaluare a performanţelor
angajaţilor, care începe cu intocmirea fişelor de post şi se încheie cu completarea fişelor de evaluare.
Rezultatele evaluării performanţelor se iau în considerare pentru alte procese ce se circumscriu
managementului resursei umane, cum sunt: procesele de formare, promovare, recompensare etc.
şi contribuie la fundamentarea deciziilor specifice.
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Acțiuni sociale
Activităţile administraţiei BNRM în domeniul social 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 remunerarea
suplimentară a muncii din aceste surse;
• acordarea suplimentelor la salariul de funcţie, a primelor pentru toţi membrii colectivului şi
pentru activităţi deosebite, ajutoarelor materiale în cazurile prevăzute de Regulament
(accident, boală, starea materială grea în familie ş.a.).

Pe parcursul anului 2010 reprezentanţii colectivului BNRM au participat la acţiuni de protest
împotriva construirii neautorizate, în imediata vecinătate cu Biblioteca Naţională, a unei clădiri
cu nouă etaje şi cu parcare subterană de către firma “Green Hills Nistru”. La Bibliotecă a avut
loc o conferinţă de presă, pentru sensibilizarea opiniei publice, la care specialişti în domeniu au
arătat că proiectul ameninţă stabilitatea celor două clădiri în care este amplasată BNRM şi pune
în pericol colecţiile de patrimoniu ale ţării din Biblioteca Naţională şi securitatea oamenilor care
muncesc în edificiile acesteia.
9.2. Activitatea administrativ-gospodărească
BNRM îşi desfăşoară activităţile sale în spaţii proprii. În proprietatea şi în gestiunea Bibliotecii
se află două clădiri cu o suprafaţă utilă de 14530 m2.
Activitatea administrativă a fost orientată la:
• Administrarea, gestionarea şi întreţinerea sediilor BNRM;
• Asigurarea utilităţilor şi exploatării instalaţiilor şi a utilajelor din BNRM, în condiţii de
siguranţă;
• Controlul asupra utilizării telefoanelor şi consumului de resurse energetice;
• Evidenţa mijloacelor fixe;
• Stabilirea cu stricteţe a priorităţilor privind asigurarea materială;
• Punerea la punct a sistemului şi serviciului de pază şi securitate, de protecţie a muncii şi de
securitate antiincendiară;
• Procurarea bunurilor gospodăreşti, materialelor şi utilajului;
• Efectuarea reparaţiei edificiilor şi comunicaţiilor, utilizarea lor raţională şi gospodărească.
Pentru pregătirea BNRM către sezonul rece al anului au fost realizate următoarele măsuri:
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Curăţarea conformă a sistemului termic;
verificarea şi repararea instalaţiilor de măsurare a consumului de resurse energetice;
reglarea sistemului de încălzire conform temperaturii mediului ambiant;
aprobarea hidraulică şi spălarea sistemului de încălzire;
schimbarea ţevilor de încălzire în serviciile Audiovideoteca şi Moldavistica; reparaţia
geamurilor şi uşilor ş.a.
În scopul economisirii resurselor energetice a fost constituită o comisie specială, care a elaborat
planul de măsuri concrete privind economisirea resurselor energetice.
În 2010 au fost efectuate reparaţii curente a acoperişului legătoriei şi a sistemului termic (parţial)
în bl. nr.1 şi nr.2.
9.3. Managementul financiar
Resursele financiare ale BNRM provin, în proporţie covârşitoare, din alocaţiile bugetare. Celelalte surse
de completare a bugetului Bibliotecii sunt modeste şi includ încasările provenite din serviciile cu plată,
din darea în chirie a spaţiilor, de la vânzarea cărţilor eliminate din fond şi din sponsorizări / proiecte.
În 2010, BNRM a pus accentul pe utilizarea eficientă şi economisirea mijloacelor financiare
şi materiale ale instituţiei, atât prin respectarea strictă a indicatorilor economici prevăzuţi pentru
anul 2010, cât şi prin identificarea unor surse alternative de finanţare.
În anul de referinţă Guvernul a alocat Bibliotecii 8035,1 mii lei.
În perioada gestionară, încasările provenite din darea în chirie a spaţiilor au însumat 551,0 mii
lei, iar a celor provenite din taxele încasate de la utilizatori pentru servicii oferite: împrumut de
publicaţii în zilele când Biblioteca nu funcţionează pentru cititori, restaurarea publicaţiilor, internet
etc., - 111,0 mii lei.

Venituri proprii
7%

Alte venituri
3%

Bugetul de stat
90%

În 2010, cheltuielile BNRM au constituit 8764,0 mii lei. În structura cheltuielilor curente, ponderea
cea mai mare o au cheltuielile legate de retribuirea muncii salariaţilor şi pentru contribuţiile la
bugetul asigurărilor sociale şi medicale de stat.
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10.

Obiectivele prioritare pentru anul 2011

♦ Continuarea procesului de integrare a BNRM în Biblioteca Digitală Europeană şi în sistemul
managerial şi de activităţi al organizaţiei bibliotecilor naţionale europene, implementarea
metodologiilor şi practicilor avansate ale acestora.
♦ Aplicarea în practică a deciziilor şi recomandărilor reuniunii a 24-a a Conferinţei Directorilor
Bibliotecilor Naţionale Europene (CENL), în special în ceea ce priveşte perfecţionarea
indicatorilor de performanţă, programarea strategică a produselor şi serviciilor, sistemul de
publicaţii electronice, coordonarea activităţilor de digitizare din ţară.
♦ Trecerea la etapa a doua a dezvoltării Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica prin încadrarea
bibliotecilor şi muzeelor participante în Programul Naţional „Memoria Moldovei” şi în
primul rând a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Muzeului
Naţional de Istorie şi Arheologie.
♦ Continuarea celor două proiecte strategice demarate în 2010 cu sprijinul Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova ce ţin de cooperarea şi colaborarea cu
bibliotecile naţionale din străinătate şi de atragere a donaţiilor etranjere de publicaţii tradiţionale
şi electronice în vederea completării colecţiei Literaturile Lumii.
♦ Continuarea activităţilor de găsire şi atragere de donatori interni în vederea
îmbogăţirii colecţiilor patrimoniale şi speciale ale BNRM .
♦ Revizuirea şi modernizarea, sub toate aspectele, ale sistemului de comunicare a colecţiilor şi de
asistenţă informaţională. Prestarea unui pachet nou de servicii pentru utilizatori elaborat în baza
studiului cererii şi a elementelor acceptabile pentru o Bibliotecă Naţională prevăzute de către
platforma tehnologică Biblioteca 2.0 şi de paradigma noului modus uman Homo Numericus.
♦ Dezvoltarea Bibliotecii Electronice.
♦ Europenizarea relaţiilor cu publicul. Implementarea unor criterii noi privind calitatea serviciilor
prestate şi a unui comportament deontologic perfecţionat (în baza elaborării şi implementării
unui Cod deontologic al BNRM în colaborare cu Liga Bibliotecarilor şi Clubul Tinerilor
Bibliotecari).
♦ Continuarea procesului de informatizare a BNRM prin implementarea completă şi definitivă
a pachetului TinREAD şi prin adaptarea acestuia la condiţiile şi specificul instituţiei.
♦ Recondiţionarea substanţială a sistemului de întreţinere a site-ului BNRM şi de prestare a
serviciilor virtuale pentru utilizatori.
♦ Integrarea bibliotecilor informatizate în sistemul SIBIMOL (în ordinea adoptată de Consiliul
Coordonator SIBIMOL).
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♦ Relansarea activităţii legate de acoperirea atribuţiilor şi sarcinilor statutare ale BNRM privind
corelarea, coordonarea şi asigurarea metodologică a activităţii de cercetare ştiinţifică din
Sistemul Naţional de Biblioteci.
♦ Constituirea unui sistem instituţionalizat (centru sau cursuri) de formare profesională continuă
a bibliotecarilor din bibliotecile publice şi din BNRM.
♦ Asigurarea şi promovarea activităţii Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice (raionale,
municipale, orăşeneşti) - CODIBIP.
♦ Organizarea Festivalului naţional al cărţii şi lecturii cu participarea bibliotecilor publice
din teritoriu şi a comunităţilor moldoveneşti şi filialelor BNRM deschise pentru diaspora
moldovenească.
♦ Relansarea unor forme de difuzare culturală de importanţă deosebită pentru afirmarea identităţii
noastre naţionale şi promovarea valorilor europene: Salonul Melomanilor, Cafeneaua
Filosofică, Clubul literar Mioriţa, Ateneul de Cultură şi Credinţă Creştină ş.a.
♦ Implementarea managementului de proiecte, reactualizarea regimului inovaţional în
instituţie.
♦ Implementarea unor indicatori noi de evaluare a personalului, în special a managerilor din cele
trei nivele ale sistemului managerial, în baza criteriilor: economic, inovaţional, implementativ,
informativ şi cel calitativ.
♦ Elaborarea Indexului competenţelor în BNRM (în colaborare cu Liga Bibliotecarilor şi
Clubul Tinerilor Bibliotecari).
♦ Elaborarea şi implementarea unui proiect complex de promovare a imaginii instituţiei.
♦ Adoptarea şi promovarea unei noi abordări şi a unei noi viziuni în ceea ce priveşte activitatea
financiară şi administrativă, subordonată obiectivului de creare a unei ambianţe culturale de
calitate superioară atât în interiorul celor două sedii cât şi în mediul aferent.
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ANEXE:
Anexa nr.1
Organigrama generală
Anexa nr.2
Organele colegiale de conducere
Anexa nr.3
Biblioteca Naţională în cifre
Anexa nr.4
Indicatori de performanţă
Anexa nr.5
Cele mai valoroase documente intrate în colecţiile BNRM
Anexa nr. 6
Publicaţiile BNRM
Anexa nr.7
Lista publicaţiilor personalului BNRM
Anexa nr.8
Imaginea BNRM în societate
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Dezvoltarea
colecĦiilor

Centrul tehnic de
conservare üi
restaurare

ȱ Contabilitate
ȱ Centrul de management
ȱ
ȱ Difuzare culturalĆ.
ȱ Programe culturale
ȱ
Editura
ȱ
Imprimeria
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Conservarea üi
ȱ comunicarea
colecĦiilor
ȱ

Personal

Organigrama generală a BNRM

Centrul de
automatizare
SecĦia de
numerizare
Acces general

ColecĦii de artĆ
üi hĆrĦi

Depozit legal

Moldavistica

Carte veche üi rarĆ

Audiovideoteca

Împrumut de
publicaĦii

CercetĆri
bibliografice

AsistenĦĆ
bibliograficĆ üi
documentarĆ

PublicaĦii seriale

Literaturile lumii

Catalogare üi
clasificare

ACTIVITATEA
INFORMAĥIONALą

Director adjunct

Lectura publicĆ
staĦionar

DEZVOLTAREA,
CONSERVAREA ûI
COMUNICAREA
COLECĥIILOR

Prim director
adjunct

ȱ

AsistenĦĆ tehnicĆ
üi logisticĆ

Centrul de
coordonare
bibliograficĆ

SIBIMOL

Director adjunct

DIRECTOR GENERAL

ȱ

Centrul de statisticĆ
al Ministerului
Culturii

Studii üi cercetĆri

Dezvoltare în
biblioteconomie

CERCETARE ûI
DEZVOLTARE ÎN
BIBLIOTECONOMIE

Director adjunct

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ProtecĦia civilĆ

Securitatea
antiincendiarĆ

Securitatea
muncii

Aprovizionare

Servicii de
securitate

ConstrucĦii üi
reparaĦii

Servicii auxiliare

ACTIVITATEA
ADMINISTRATIVą

Director adjunct
pe gospodĆrie

CONSILIUL REDACĥIONAL

CONSILIUL ûTIINĥIFIC

COMITETUL DIRECTOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAĥIE

Organigrama generală
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ORGANELE COLEGIALE DE CONDUCERE
Activitatea ştiinţifică şi administrativă a BNRM este dirijată de către organele colegiale de conducere
(comitete, consilii şi comisiile de specialitate, cu rol şi funcţii consultative) şi de personalul cu
funcţii de conducere din cadrul Bibliotecii.

COMITETUL DIRECTOR

Osoianu Vera - vicepreşedinte
Ţurcanu Nelly - membru
Cheradi Natalia - membru
Sănduţă Elena - membru
Panici Alla - membru
Negru Nina - membru
Gologan Larisa - membru
Cozac Ala - membru
Matvei Valeria - membru
Plăcintă Tatiana - membru
Andrieş Ala - membru

Rău Alexe, directorul general
Sănduţă Elena, prim-director adjunct
Pintilei Elena, director adjunct
Osoianu Vera, director adjunct
Panici Alla, director adjunct
Malic Galina, contabil-şef
Şeveliov Nina, director administrativ
Miron Svetlana, preşedintele
Comitetului Sindical

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMISIA MARKETING

Rău Alexe, directorul general
Barbei Svetlana, şef centru
Bolgarina Elina, şef secţie
Brânzan, Maria, şef secţie
Burdilă Mihai, şef secţie
Calev Parascovia, şef secţie
Carp Elena, şef secţie
Cibotari Viorica, şef centru interimar
Clima Liliana, şef secţie
Cozac Ala, şef secţie
Ghilan, Maria, şef secţie
Gologan Larisa, şef secţie
Granaci Valentina, şef secţie
Lupuşor Diana, şef secţie
Malic Galina, contabil-şef
Matvei Valeria, şef secţie
Melnic Raisa, şef secţie
Miron Svetlana, şef secţie
Muntean Aliona, şef secţie
Neagu Cezara, şef secţie
Negru Nina, şef secţie
Osoianu Vera, director adjunct
Panici Alla, director adjunct
Pintilei Elena, director adjunct
Plăcintă Tatiana, şef secţie
Laşcu Sergiu, şef centru
Sănduţă Elena, director adjunct
Soltan Maria, şef secţie
Şeveliov Nina, director administrativ
Tostogan Aliona, şef secţie
Tuarov Ludmila, şef secţie
Turuta Elena, şef secţie

Barbei Svetlana – preşedinte
Melnic Raisa – vicepreşedinte
Mandea Aliona – membru
Calev Parascovia – membru
Bolgarina Elina – membru

CONSILIUL REDACȚIONAL
Turuta Elena - președinte
Badan Jana - secretar
Gologan Larisa - membru
Bulat Larisa - membru
Farmagiu Valentina - membru
Calev Parascovia - membru
Șveț Maria - membru
Scripnic Elisaveta - membru

COMISIA DE MUNCĂ

Lozan Boris - președinte
Cozac Ala - reprezentantul Comitetului sindical
Osoianu Vera - reprezentantul administrației
BNRM

COMISIA ACHIZIȚII

Rău Alexe - președinte
Osoianu Vera - vicepreședinte
Carp Elena - secretar
Lozan Boris - jurist
Secția achiziții publicații:
Sanduță Elena - membru
Ivanov Iulia - membru
Vicol Olga - membru
Plăcintă Tatiana - membru
Malic Galina - membru

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Soltan Petru, academician - preşedinte
Barbei Svetlana - secretar interimar
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COMISIA MANAGEMENTUL COLECȚIILOR
Sanduță Elena - președinte
Plăcintă Tatiana - vicepreședinte
Corobca Ludmila - membru
Ivanov Iulia - membru
Miron Svetlana - membru
Cozac Ala - membru
Balan Lilia - membru
Bolgarina Elina - membru

CONSILIUL ARTISTIC ȘI DE IMAGINE
Rău Alexe – președinte
Melnic Raisa - secretar
Popa-Miu Dragoș - membru
Vrabie Gheorghe - membru
Turuta Elena - membru
Soltan Petru - membru
Hodorogea Silvia - membru

CONSILIUL METODOLOGIC „CATALOGARE
ȘI CLASIFICARE”

Pintilei Elena – președinte
Muntean Aliona – vicepreședinte
Panici Alla – membru
Sănduță Elena – membru
Calev Parascovia – membru
Neagu Cezara - membru
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Anexa nr.3

Biblioteca Naţională în cifre
Colecţii
Intrări de documente (u.m.)
2008

2009

2010

14559

11425

10359

Structura achiziţiilor după conţinut (u.m.)
Domeniile de ştiinţă
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale
Matematică. Ştiinţe naturale
Geografie
Tehnică
Medicină
Agricultură
Artă. Sport
Limbă. Lingvistică. Literatură
Generalităţi
TOTAL

2008
6838
513
111
658
519
170
1191
3283
1276
14559

%
46,9
3,5
0,8
4,5
3,6
1,2
8,2
22,5
8,8
100 %

2009
5545
549
141
638
491
177
639
2052
1193
11425

%
48,5
4,8
1,2
5,6
4,3
1,5
5,6
18,0
10,5
100
%

2010
4329
376
94
564
533
150
514
2688
1111
10359

%
41,8
3,6
0,9
5.5
5,1
1,4
5,0
26,0
10,7
100 %

Structura achiziţiilor după limbi (u.m.)
Limbi
În limba de stat
În limbile minorităţilor naţionale
În limbi moderne
TOTAL

2008
7004
2474
5081
14559

%
48,1
17,0
34,9
100%

2009
6371
1980
3074
11425

%
55,8
17,3
26,9
100%

2010
7004
1558
1797
10359

%
67,6
15,0
17,4
100%

Publicaţii seriale curente (titluri)
Publicaţii seriale
Reviste
Ziare
TOTAL

2008
525
318
843

%
62,3
37,7
100 %

2009
493
252
745

%
66,2
33,8
100 %

2010
239
234
473

%
50,5
49,5
100 %

Eliminări (u.m.)
Categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale
Alte documente
TOTAL

2008
6238
6238
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5199
5199

2010
4062
4062
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Structura colecţiilor după categorii de documente (u.m.)
Categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale
Manuscrise
Teze de doctorat
Microformate
Documente cartografice
Documente de muzică tipărită
Documente audiovizuale
Documente grafice
Documente electronice
Alte documente
TOTAL

2008
2167420
216
3273
4700
689
61678
25791
137088
2161
119317
2522333

%
85,9
0,01
0,1
0,2
0,03
2,4
1,0
5,4
0,1
4,7
100%

2009
2171457
216
3533
4700
712
61747
25797
137460
2387
120550
2528559

%
85,9
0,01
0,1
0,2
0,03
2,4
1,0
5,4
0,1
4,8
100%

2010
2175833
218
3741
4700
752
61803
25817
137967
2420
121605
2534856

%
85,8
0,01
0,1
0,2
0,03
2,4
1,0
5,4
0,1
4,8
100%

Structura colecţiilor după conţinut (u.m.)
Domeniile de ştiinţă
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale
Matematică. Ştiinţe naturale
Geografie
Tehnică
Medicină
Agricultură
Artă. Sport
Limbă. Lingvistică. Literatură
Generalităţi
TOTAL

2008
740983
300415
23354
319919
100856
180029
338846
419502
97629
2522333

2009
745240
300548
23456
319483
100934
180500
339300
420406
98692
2528559

2010
748226
300684
23529
319168
101101
180028
339646
422814
99720
2534856

%
29,5
11,9
0,9
12,6
4,0
7,1
13,4
16,7
3,9
100%

Structura colecţiilor după limbi (u.m.)
Limbi
În limba de stat
În limbile minorităţilor
naţionale
În limbi moderne

2008
286774
2002743

%
11,4
79,4

2009
293133
1999537

%
11,6
79,1

2010
300116
1997057

%
11,8
78,8

232816

9,2

235889

9,3

237683

9,4

TOTAL

2522333

100%

2528559

100%

2534856

100%

rii și utilizarea Bibliotecii

Utilizatori şi utilizarea Bibliotecii
Utilizatori
Utilizatori

2008

2009

2010

Nr. de utilizatori noi
Nr. de utilizatori reînregistraţi
Nr. de utilizatori (total)

2922
7591
10513

5175
3559
8736

5551
2085
7636
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Vizite
Vizite

2008

%

2009

%

2010

%

Nr. de vizite directe
Nr. de vizite virtuale
Nr. de vizite la
manifestări
TOTAL

97246
39300
22968

61,0
24,6
14,4

78232
75465
32348

42,1
40,6
17,3

86334
44918
35016

55,3
28,7
16,0

159514

100

186045

100

166268

100

Împrumuturi (u.m.)
2008

Nr. de împrumuturi în săli de lectură 544502
Nr. de împrumuturi la domiciliu
16785
TOTAL
561287

2009

2010

449875
14642
464517

415705
14021
429726

Împrumuturi interbibliotecare (interne şi internaţionale)
ÎI intern

ÎI extern

Împrumuturi interbibliotecare

2009

2010

2009

2010

Nr. total de cereri primite
Nr. de împrumuturi
Nr. de cereri adresate altor biblioteci
Nr. de împrumuturi acordate de către
alte biblioteci

7416
7403
15

7423
7355
7
7

13
19
15
15

7
7
5
7

Difuzare culturală
Activităţi
Activități

2008

2009

Nr. de activităţi culturale
Nr. de expoziţii:
- expoziţii-eveniment
- expoziţii tematice
- expoziţii “Achiziţii noi”
Nr. de excursii

47

49

48

2010

12
121
20
20

13
120
19
20

13
132
24
20

Publicații

2008

2009

2010

Nr. de titluri
Nr. de ediţii
Volum (coli de tipar)

17
35
229

19
24
175

24
34
205,2

Activitatea editorială
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Activitatea informațională

Servicii informaţionale
Servicii

2008

2009

2010

Informaţii bibliografice
Informaţii în scris
Consultaţii
Reviste şi prezentări bibliografice

22456
58
11897
7

24054
71
12816
20

22548
92
12803
15

Organizarea sistemului de regăsire a informaţiei

Catalogul OPAC (total înreg.)
Înregistrări noi (total)
Retroconversia
Redactarea bazei de date
Consultarea şi fişarea presei
Intercalarea fişelor în cataloage
Excluderea din cataloage a fişelor:
- din Catalogul alfabetic general
- din Catalogul alfabetic public
- din Catalogul sistematic
Redactarea cataloagelor tradiţionale

2008

2009

2010

291611
49039
18730
9951
18311
24909
26050
7871
7971
10208
196500

304652
18420
10838
9000
19446
18551
14651
3695
3695
7261
20000

324572
19920
9700
10000
20118
19744
10493
3350
3350
3793
83418

Personal Bibliotecii
Personal

2008

2009

2010

Bibliotecari:
- cu studii superioare
- cu studii medii
Alt personal
TOTAL

206
187
19
76
282

206
198
8
78
284

196
182
14
73
269

Mijloacele financiare

Încasarea mijloacelor financiare (mii lei)
Încasarea mijloacelor

2008

%

2009

%

2010

%

Din bugetul republican
De la prestarea serviciilor
De la arenda spaţiilor
Sponsorizări/donaţii/proiecte
Alte venituri
TOTAL

7675,7
112,0
786,3
297,1
55,6
8926,7

86,0
1,3
8,8
3,3
0,6
100

7544,7
110,8
748,6
67,5
55,3
8526,9

88,5
1,3
8,8
0,8
0,6
100

8035,1
111,0
551,0
221,8
8918,9

90,1
1,2
6,2
2,5
100
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Utilizarea mijloacelor financiare (mii lei)
Utilizarea mijloacelor

2008

%

2009

%

2010

%

Cheltuieli de personal
Asigurări sociale
Cheltuieli pentru achiziţii de
сarte şi abonare
Cheltuieli pentru deplasări
Cheltuieli pentru automatizare
Cheltuieli pentru reparaţie
Alte cheltuieli
TOTAL

4809,2
1094,7
386,9

56,0
12,7
4,5

5079,0
1093,4
175,1

65,0
14,0
2,2

5863,0
1279,9
78,0

66,9
14,6
0,9

130,0
179,6
130,0
1860,9
8591,3

1,5
2,1
1,5
21,7
100

18,5
206,4
1248,2
7820,6

0,2
2,6
16,0
100

4,0
126,9
1412,2
8764,0

0,1
1,4
16,1
100
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Anexă nr. 4

Indicatori de performanţă
Indicatori

2010

2009

I. Dezvoltarea colecţiei naţionale
Procentul publicaţiilor naţionale achiziţionate de
96%
90%
BNRM
2. Asigurare a accesibilităţii colecţiei: catalogare
Procentul materialelor rare (vechi) catalogate,
29 %
28%
incluse în catalogul web
3. Asigurarea accesibilităţii colecţiei: rapiditatea accesului
Timpul mediu al prelucrării documentului
(perioada din ziua când documentul a ajuns în
30 zile
30 zile
BNRM şi ziua când este disponibil pentru utilizator
pe raft)
Exactitatea aranjării documentelor pe raft
97 %

97%

Timpul mediu de căutare a unui document în
25 min.
25 min.
depozitele închise
Timpul mediu de realizare a împrumutului
8 ore
8 ore
interbibliotecar
Accesul direct de pe pagina de start
55%
55%
4. Asigurarea accesibilităţii colecţiei: Utilizare
Utilizarea publicaţiilor străine, achiziţionate pe
37 %
30%
parcursul ultimilor 3 ani
Rata de ocupare a locurilor de utilizator:
20%
20%
- locurile nedotate cu echipament
50%
50%
- locurile dotate cu echipament
Numărul de participanţi per activitate culturală
130
146
Satisfacţia utilizatorilor
93%
92%
5. Asigurarea accesibilităţii colecţiilor: digitizarea
Numărul de documente digitizate per 1000 de
1
1
titluri din colecţie
Procentul de documente numerizate per colecţie
0,001
0;001
specială
6. Oferirea serviciilor de referinţă
Rata de răspunsuri corecte furnizate
92 %
93 %
Viteza (timpul mediu) tranzacţiilor de referinţe
6 min.
7 min.
Procentul informaţiilor realizate în format
49%
47%
electronic
7. Crearea potenţialului pentru dezvoltare
Procentul personalului bibliotecii care oferă
2%
servicii electronice (nr. de personal, care se
2%
ocupă de administrarea, furnizarea şi dezvoltarea
serviciilor tehnice raportat la nr. total de personal)
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Numărul de ore de frecventare a lecţiilor de
instruire formală per membru al personalului
Procentul mijloacelor primite prin intermediul
unor granturi speciale sau venituri generate
Procentul personalului implicat în proiectele
internaţionale

16

16

7%

12%

10%

4%

8. Prezervarea colecţiilor
90 %
Procentul materialelor unei colecţii care se află
într-o stare bună
Procentul tuturor materialelor, care necesită un
tratament de conservare sau restaurare raportat
1,5%
la toate materialele care au primit deja un astfel
de tratament
Procentul materialelor dintr-o colecţie depozitate
0
în condiţii adecvate
9. Managementul eficient
Cost per împrumut
20 lei
Productivitatea angajaţilor în prelucrarea
documentelor (nr. de documente achiziţionate
este împărţit la nr. de angajaţi implicaţi în
727
achiziţionarea şi prelucrarea documentelor, fără
catalogarea retrospectivă)

90%
1,5%
0
16 lei

761

Anexa nr.5
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Cele mai valoroase cărţi intrate în colecţiile BNRM
Cărţi vechi
• Călăuza în România veche pentru fraţii Basarabeni. Bucureşti: Guvernul Basarabean,
1919.
• Călinescu, George. Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu. – Bucureşti, 1923.
• Densuşianu, Ovid. Filosoful. – Iaşi, 1926.
• Eminescu, Mihai. Lanţul de aur: Nuvelă Svedia. – Cluj, 1927.
•
•

Kogălniceanu, Mihail. Chestiunea Dunării . – Bucureşti : Academia Română, 1882.
Kogălniceanu, Mihail. Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei: a doua
ediţiune, rev., înzestrată cu note, biografii şi facsimile, cuprinzându mai multe cronice
nepublicate încă, şi cu adaosu: Tablele istorice ale României de la 1766 până la 11 februarie

1866 : T. I- III . Bucureşti, 1872- 1874.
• Miron, George. Note din războiul pentru întregirea neamului. – Bucureşti : Atelierul
societăţii anonime „Adevărul”, 1923.
• Pilat, Ion. Poet şi eseist. Vol. I-III. – Bucureşti, 1944.
• Răpirea Bucovinei după documente autentice. Bucureşti, 1875.
Cărţi moderne
• Album de duminică: Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Târgu –Mureş.- TârguMureş: Cezara, 2009.
• Balada Mioriţa în limba cehă. Proha, 2006.
• Cazacu, Matei, Trifon, Nicolas. Un État en quête de nation: La République de Moldavie.
Paris, 2010.
• Constantin, Ion. România, Marile Puteri şi problema Basarabiei. – Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 1995.
• Kliusev, Nikola. Grăuntele de aur. – Bucureşti: ExLibris, 2008.
• Furtună, Iacob. Basarasia răpită sau Cât pământ îi trebuie unui rus: ghid istoric.- Bucureşti:
Semne, [s.a.].
• Lupan, Nicolae. Imagini Nistrene. – Bruxelles, 1989.
• Mihai Eminescu în cultura cehă. – Proha, 2000.
• Panaitescu, Petre P. Petru Movilă: Studii. – Bucureşti: Editura Enciclopedică,1996.
• Pop, Ioan C. Românii, Basarabia şi Transnistria. – Bucureşti: Fundaţia Europeană Titulescu,
2009.
• Alexianu, Şerban. Gheorghe Alexianu: Monografie: Transnistria, un capitol în istoria
omeniei româneşti. Bucureşti: Vremea, 2007.
• Tei, George. Fratele meu geamăn: Rondeluri. – Bucureşti: Uranus, 1995.
• Vargas Llosa, Mario. Adevărul minciunilor. – Bucureşti : Humanitas, 2006
• Vargas Llosa, Mario. Băieţii şi alte povestiri. – Bucureşti : Humanitas, 2009
• Vargas Llosa, Mario . Casa verde. – Bucureşti : Humanitas, 2006.
• Vargas Llosa, Mario. Lituma în Anzi . – Bucureşti : Humanitas, 2005
• Vargas Llosa, Mario. Pantaleón şi vizitatoarele. – Bucureşti : Humanitas, 2008
• Vargas Llosa, Mario. Rătăcirile fetei nesăbuite. – Bucureşti : Humanitas, 2009
• Vargas Llosa, Mario. Teatru. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2005
• Vargas Llosa, Mario. Tentaţia imposibilului. – Bucureşti : Humanitas, 2005
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Anexa nr. 5

Publicaţiile BNRM
Bibliografii
•
•
•
•
•
•

Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2009
Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale 2007
Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei (2009)
Cultura în Moldova: Buletin de informare şi documentare (2009)
Isaie Cârmu: Biobibliografie
Catalog al Colecţiei „Clara şi Pavel Balmuş”. Ed. a II-a

Publicaţii de sinteză
•
•

Imaginea Republicii Moldova în străinătate. Almanah nr. 8
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Raport anual 2009

•

Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci: (Materialele Seminarului Naţional al
managerilor de biblioteci publice 2009)
Basarabenii în lume (Colecţie de materiale şi documente prezentate la Polipticul
cultural-istoric şi ştiinţific omonim): vol.5

•

Publicaţii metodologice
• Calendar naţional 2011
• Bibliotecile Publice din Republica Moldova: Situaţii statistice (2005 – 2008)
• Imaginea bibliotecii publice în comunitate (materiale metodice), 2009

Ediţii periodice de specialitate
•
•
•

Magazin bibliologic, nr. 1-2, 3-4, 2010
Gazeta bibliotecarului, 2010, nr. 1 - 12
Buletin bibliologic nr.16

Cataloage ale expoziţiilor
•
•
•
•

Catalogul expoziţiei „Valori eminesciene”
Catalogul expoziţiei „Paul Goma”
Catalogul expoziţiei „Maluri de Prut – porţi europene”
„Eşti lacrima mea, Basarabie” – 70 de ani de la naşterea scriitorului Dumitru
Matcovschi

Ediţii promoţionale
•
•
•
•
•

Agenda culturală a BNRM 2010
Salonul Internaţional de Carte 2010. Ediţia a XIX-a: Program-catalog
Salon expres: ediţie specială a Salonului Internaţional de Carte 2010 (2 nr.)
CODIBIP Moldova
Programe, pliante, ghiduri de informare a beneficiarilor, invitaţii, diplome etc.
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Anexa nr. 6

Lista publicaţiilor personalului BNRM

Barbei, Svetlana. Crearea BND Moldavica: am măsurat de şapte ori şi am lansat o dată. În: Gazeta
bibliotecarului, 2010, nr. 4, 5, p. 18-19.
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Cozlov, Irina. Simpozion ştiinţific Anul Bibliologic 2009. În: Gazeta bibliotecarului, 2010, nr.4, 5, p. 1-2.
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6 apr. 2010.
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Matvei, Valeria. Calendar Naţional 2010. În: Gazeta bibliotecarului, 2010, nr.1, 2, 3, p. 2.
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Matvei, Valeria. Ediţia Calendar Naţional : [online]. În: http://clubbib.wordpress.com/2010/05/, 30 mai
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Melnic, Raisa. Clipele de graţie ale lui Serafim Saka. În: Gazeta bibliotecarului, 2010, nr.1, 2, 3, p. 8.
Melnic, Raisa. Grigore Vieru în lumea virtuală. În: Gaze
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Nastas, Tatiana. Ceva frumos şi curios : [online]. În: http://cercetaribibliografice.blogspot.com, 1 iul. 2010.
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wordpress.com, 19 iul. 2010.
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iun. 2010.
Osoianu, Vera. Michael Stephens – expert Web 2.0, Biblioteca 2.0, Bibliotecarul 2.0: [online]. În: http://
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2010.
Osoianu, Vera. Pe urmele unui concurs. În: Gazeta bibliotecarului, 2010, nr. 4, 5, p. 2-3.
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Pintilei, Elena. 50 de ani ai învăţământului biblioteconomic din Moldova. În: Gazeta bibliotecarului, 2010,
nr.11, p. 3.
Pintilei, Elena. Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor Americani (ALA) : [online]. În: http://clubbib.
wordpress.com, 12 iul. 2010.
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Vieru : [online]. În: http:// www.allmoldova.com/ro/moldova-news/ , 11 febr. 2010.
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