
ORGANIZAREA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE „DEZVOLTAREA COLABORĂRII  

BIBLIOTECILOR EUROPENE  ÎN  SPAȚIUL VIRTUAL” 

 

 

Aplicantul 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

 

Durata proiectului     10 luni (martie – decembrie 2017) 

  

Localizare Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

 

Scopul proiectului Fortificarea relațiilor de colaborare dintre bibliotecile europene, membre 

ale Conferinței Bibliotecilor Naționale Europene (CENL). 

Obiectivele proiectului - Cunoașterea experiențelor reprezentative ale bibliotecilor europene 

privind cooperarea, diversificarea/personalizarea serviciilor în mediul 

virtual; 

- Vizita de studiu la Biblioteca Națională a Lituaniei”Martynas 

Mažvydas” 

 

Finanțator Erland Kolding Nielson Grant, Conferința Bibliotecilor Naționale 

Europene (CENL) 

 

Volumul de finanțare 5000 EUR 

 

Manager de proiect Elena Pintilei, director general al BNRM 

 

Rezultatele proiectului La Conferința Internațională cu genericul „Dezvoltarea colaborării 

bibliotecilor europene în spațiul virtual” din 1-2 noiembrie 2017 au 

participat reprezentanții din 5 țări europene: Suedia, Letonia, Lituania, 

Estonia, Ucraina. În cadrul Conferenței au fost discutate probleme legate 

de viziunea globală a bibliotecii, viitorul domeniului, diversificarea și 

eficientizarea serviciilor prestate de biblioteci. Număr de participanți: 130 

bibliotecari din SNB. 

 

Ca urmare a Conferinței internaționale, din cadrul acelueași grant a fost 

organizată o vizită de studiu la Biblioteca Națională a Lituaniei ”Martynas 

Mažvydas” în perioada 4-8 decembrie 2017 (E.Pintilei, V.Osoianu, 

V.Borș). Scopul vizitei: studierea experienței BN a Lituaniei în domeniul 

managementului strategic și dezvoltarea serviciilor moderne. 

 

Parteneriatele, în care sunt implicate bibliotecile, aduc beneficii instituției, 

personalului de specialitate, comunității servite, prin oportunități de 

învățare de înaltă calitate, validarea competențelor, strategii eficiente de 

integrare, informare și motivare. 

 

Promovarea 

proiectului 

Mulțumiri și într-un ceas bun! Conferinței anuale a Directorilor 

Bibliotecilor Naționale Europene (CENL). Disponibil: 

https://clubbib2.wordpress.com/2017/05/11/multumiri-si-intr-un-ceas-bun-conferintei-anuale-a-directorilor-bibliotecilor-nationale-europene-cenl/
https://clubbib2.wordpress.com/2017/05/11/multumiri-si-intr-un-ceas-bun-conferintei-anuale-a-directorilor-bibliotecilor-nationale-europene-cenl/


https://clubbib2.wordpress.com/2017/05/ 

Comunicat final pe marginea ciclului reuniunilor profesionale prilejuite de 

consemnarea a 185 de ani de la fondarea  Bibliotecii Naționale. 

Disponibil: 

https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicat-final-pe-marginea-

ciclului-reuniunilor-profesionale-prilejuite-de-consemnarea-a-185-de-ani-

de-la-fondarea-bibliotecii-naionale-12-noiembrie-2017 

 

 

 

”Conferința Internațională „Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spațiul virtual” a 

fost un eveniment de o înaltă ţinută profesională. Problemele puse în discuţie sunt de importanţă 

majoră în legătură cu modernizarea bibliotecilor din Republica Moldova. Experienţă şi ideile 

împărtășite sunt în beneficiul profesiei noastre şi pot stimula dezvoltarea bibliotecilor din 

Republica Moldova”. 

                                                         Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice a Moldovei 
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