CREAREA GALERIEI DE PORTRETE ALE SCRIITORILOR
LA BIBLIOTECA NAȚIONALĂ
Inițiator / organizator

Gheorghe OPREA

Coordonator

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Perioada de derulare

2016 -

Scopul proiectului

Promovarea scriitorilor români contemporani și familiarizarea
publicului cititor cu creaţia plasticianului Gheorghe Oprea.

Descrierea proiectului

În anul 2016 a fost inaugurată Galeria permanentă ale
scriitorilor români contemporani, formată din donaţiile
plasticianului Gheorghe Oprea (Sala de lectură nr.1, etajul 2,
sediul central). Colecţia reprezintă 36 de lucrări: portrete ale
scriitorilor, stiluri de compoziţii etc.

Linkurile la postările
despre acest proiect

Galeria scriitorilor români : Catalog Gheorghe Oprea / Dir. gen.
: Elena Pintilei; Alcăt. : Raisa Mahu; Prefaţă : Alexe Rău . ─
Chișinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017
84 p. : il., portr.
***

Citește și descoperă lumea pictorului national Gheorghe Oprea
– Mod de acces: https://youth.md/citeste-si-descopera-lumeapictorului-national-gheorghe-oprea/
Miron, Svetlana. Argument // Gheorghe Oprea. Biobibliografie/
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul Editorial „Moldavica” –
Chișinău: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017. –
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PROIECTE NAȚIONALE
FIȘA DE PROIECT
Denumirea proiectului

Incluziunea socială a persoanelor private de libertate programe
educaționale (Biblioterapie, e-Guvernare și Comunicare
asertivă – terapie prin lectură și scris)

Nivelul proiectului
Coordonator
Perioada de derulare
Sursa de finanțare
Volumul de finanțare
Manageri de proiect
Coordonator de proiect
Scopul proiectului

Național
Natalia Ghimpu – specialist principal și DVV Internațional, Germania
2020
DVV Internațional, Germania
4800 Euro
Aliona Tostogan, director adjunct
Natalia Ghimpu – specialist principal
Formarea abilităților IT pentru utilizarea e-servicii pe tot parcursul vieții în
scopul îmbunătățirii calității acesteia și depășirea situațiilor de criză cu
ajutorul cărții și lecturii (ședințe de consiliere psiholecturală în grup).
60 bărbați deținuți din Penitenciarul nr 3, Leova cu vârsta între 20-57 ani
care vor fi eliberați condiționat din detenție în anul 2020.
1. Cunoașterea serviciilor electronice care sunt oferite de către Portalul
Agenției de Guvernare Electronică și contribuirea la formarea unui
cetățean-consumator de eServicii avizat
2. Dezvoltarea competenţelor IT de utilizare a eServiciilor
3. Conștientizarea menirii cărții și lecturii de a influența
cititorul/pacientul în diverse situații de criză, adaptând și corectând
comportamentul său.
4. Învățarea unei forme de comunicare și susținerea propriului punct
de vedere cu fermitate și curaj, dar fără a deveni agresivi.
Au fost formate 3 grupuri care au beneficiat de 18 instruiri (6 instruiri per
grup) pe următoarele subiecte:
- e-guvernare;
- biblioterapie;
- comunicare asertiva.

Grup țintă
Obiectivele

Descrierea proiectului

Promovarea proiectului

https://www.facebook.com/bibliotecipublicerm/insights/?section=navPosts
(Impact 1028 persoane, Reacţii, comentarii şi distribuiri 79, Interacțiuni 169,
distribuiri 52; Clicuri pe postare 90; Vizualizări de fotografi 48)
https://www.facebook.com/bibliotecipublicerm/photos/pcb.171390503542961
5/1713899902096795
https://www.facebook.com/bibliotecipublicerm/photos/pcb.171390503542961
5/1713899898763462
4https://www.facebook.com/bibliotecipublicerm/photos/pcb.17139050354296
15/1713899975430121
5https://www.facebook.com/bibliotecipublicerm/photos/pcb.17139050354296
15/1713899968763455

FIȘA DE PROIECT

Denumirea proiectului
Nivelul proiectului
Durata proiectului
Solicitant de proiect
Participant
Scopul și obiectivele
proiectului

ȘCOALA DE VARĂ CU CEZARA KOLESNIK ”CLAUDE MONET –
SURSELE PICTURII MODERNE”
Național
5 zile (20 – 24 august 2018 )
Cezara Kolesnic

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Şcoala de Artă din oraşul Corneşti
Scopul Școlii de vară este de a oferi beneficiarilor cunoştinţe teoretice
despre pictura modernă, dar şi de a desfăşura ateliere practice de pictură
pentru a dezvolta capacităţile şi abilităţile copiilor şi adulţilor din Republica
Moldova, pasionaţi de pictură, de a motiva copiii şi tinerii talentaţi, să le
ofere şansa de a participa la astfel de ateliere creative (ART CLASS) şi să
fie puşi în valoare.

Finanțator

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Casa de avocatură
”Efrim, Roșca și Asociații”.

Beneficiar proiect

15 copii și adulți

Descrierea proiectului

La 20-24 august 2018, în scuarul Bibliotecii Naționale a Republicii
Moldova au fost organizate ateliere de pictură pentru copii și adulți.
Publicul a fost familiarizat cu opera şi parcursul artistic al pictorului francez
Claude Monet şi influenţele marelui artist în evoluţia picturii sec. XX;
contextul artistic şi istoric al epocii: principiile de bază ale picturii
impresioniste, influenţele şi interacţiunile epocii industriale în viaţa
artistică.
La dispoziţia publicului au fost puse materialele necesare practicilor
artistice (şevalete, pânze, hârtie, culori şi pensule), dar şi câteva din
reproducerile tablourilor lui Monet.
Primele zile ale atelierului practic au fost dedicate explorării culorilor şi
anume baza practicilor picturale: cercul cromatic, contrastele, amestecurile
de culori, interacţiunea culorilor şi efectele lor vizuale. După asimilarea
informaţiilor de bază participanții au lucrat asupra elaborării unei creaţii
personale, pe pânză, inspirate din opera marelui impresionist.
Publicul a avut ocazia să dobândească cunoştinţe inedite în domeniul
istoriei artelor şi istoriei culorilor, să cunoască opera şi personalitatea
marelui impresionist francez, dar şi să pună în practică experienţa unică a
picturii, prin depăşirea complexelor personale legate de „talent”, spre noi
posibilităţi de exprimare şi noi deschideri”, a menţionat reprezentanta
diasporei noastre din Belgia Cezara Kolesnik.

Promovarea
proiectului

ȘCOALA DE VARĂ CU CEZARA KOLESNIK ”CLAUDE MONET – SURSELE
PICTURII MODERNE”. – Mod de acces:

https://www.moldova.org/scoala-de-vara-cu-pictorita-cezara-kolesnikclaude-monet-sursele-picturii-moderne/;
https://noi.md/societate/scoala-de-vara-cu-pictorita-cezara-kolesnikclaude-monet-sursele-picturii-moderne;

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=31&id=4240&t=/Eveni
mente/Cultura/Scoala-de-vara-cu-pictorita-Cezara-Kolesnik-ClaudeMonet-sursele-picturii-moderne
Expoziție de pictură modernă în scuarul Bibliotecii Naționale. – Mod de
acces: http://ea.md/expozitie-de-pictura-moderna-in-scuarul-biblioteciinationale-lucrarile-au-fost-realizate-de-copii/

FIȘA DE PROIECT
Denumirea proiectului

„EDUCAȚIA MEDIATICĂ – PRIORITATE A SECOLULUI
AL XXI-lea”

Nivelul proiectului

Național

Coordonator

IREX Europe

Perioada de derulare

2018

Sursa de finanțare

IREX Europe

Volumul de finanțare

1200 euro

Manager de proiect

Daniela Galai - coordonatorul IREX Europe Moldova,
Natalia Ghimpu – specialist principal, BNRM

Scopul proiectului
Descrierea proiectului

Oferirea accesului liber la publicații periodice și contribuirea la
dezvoltarea educației mediatice.
„Ungherașul media” este un spațiu destinat utilizatorilor Bibliotecii
Naționale, celor interesați să fie informați corect, inclusiv comunității
jurnalistice din Republica Moldova; oferă acces liber la publicații periodice
și contribuie la dezvoltarea educației mediatice.
Ungherașul Media oferă acces liber la publicații periodice (abonate cu
susținerea IREX Europe Moldova), oferindu-le vizitatorilor BNRM
posibilitatea de a fi la curent cu noutățile din presa periodică.

De asemenea, ungherașul creează un spațiu benefic comunicării cu
specialiștii creatori de produse media: jurnaliști, reporteri, fotografi etc.,
dezvoltarea competențelor privind „Educația mediatică”, etc.

Promovarea
proiectului

https://www.ipn.md/ro/ungherasul-media-inaugurat-in-incintabibliotecii-nationale-7967_1045892.html#ixzz6S4fI2JlN
https://radiochisinau.md/ungherasul-media-lansat-la-biblioteca-nationalaofera-acces-liber-la-publicatiile-periodice---79291.html

FIȘA DE PROIECT
CREAREA CLUBURILOR DE CETĂȚENIE ACTIVĂ

Denumirea proiectului:
Nivelul de proiect

Național

Inițiator de proiect

Centrul de Resurse umane ”Dialog-Pro”

Partener / Aplicator

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Perioada de derulare:

1 martie – 31 decembrie 2016

Scopul proiectului:

Încurajarea cetățeniei active și a participării la viața comunității

Obiectivele proiectului:



Manager de proiect:

Lilia Calancea ( Centrul de Resurse umane ”Dialog-Pro”)

Participanți la proiect

Elena Carauș (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)
Natalia Gulco (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)

Descrierea proiectului

Sloganul proiectului ”Dezvoltare prin participare”.
Cluburi pentru Cetățenie Activă ”Cetățenii informați dezvoltă
comunitățile” au fost create în 5 localități din Republica Moldova: în

Crearea în cinci localități pilot din Republica Moldova a Cluburilor
pentru Cetățenie Activă
 Sporirea rolului cetățeniei active în comunitate

orașele Cahul și Căușeni și în satele Elizaveta (mun. Bălți), Ciolacu-Nou
(Fălești), Costești (Ialoveni).
În cadrul proiectului, au fost organizate:
- trainingul ”Prin comunicare spre angajament civic” (Chișinău);
- seminarul ”Metode și instrumente de participare activă într-o
societate responsabilă” Chișinău)
- atelierul de instruire ”Să acționăm pentru viitor prin promovarea
poziției civice active” ( Căușeni)
- ateliere de instruire ”Cetăţenii activi dezvoltă comunităţile” (Cahul;
- Costești, Ialoveni; Ciolacu-Nou, Fălești)
- atelier de instruire „Schimbarea începe de la fiecare”, (Elizaveta,
mun. Bălți)
La etapa finală a proiectului au fost organizate dezbaterile cetățenilor
cu locuitorii comunităților în baza ideilor extrase din Boxe:
- Dialogul autorităţilor cu cetăţenii - crucial pentru dezvoltarea
comunităţii, Elizaveta;
- Cetăţeni implicaţi, probleme soluţionate, Căușeni;
- Satul este al nostru, Costești, Ialoveni;
- Exemplul propriu este cel mai motivant, Cahul;
- Doar împreună suntem o forță, Ciolacu-Nou, Fălești .
Realizări-cheie / Impact

Promovarea proiectului

 68 membri ai Cluburilor au învățat să mobilizeze comunitatea
pentru dezbaterea problemelor locale și consolidarea cooperării cu APL;
 100 de publicații/materiale cu tematică europeană distribuite de
CPESC în bibliotecile localităților participante la proiect;
 45 membri ai Cluburilor instruiți ca formatori în domeniul
cetățeniei active și comunicării eficiente;
 300 de locuitori au participat la dezbateri publice privind
dezvoltarea comunităților;
 Peste 20000 persoane sensibilizate despre beneficiile cetățeniei
active prin intermediul rețelelor de socializare.
Cluburile pentru Cetăţenie Activă – CPESC. – Mod de acces:
http://cpescmdlib.blogspot.com/2016/07/cluburile-pentru-cetatenieactiva.html

Cluburi pentru Cetățenie Activă. – Mod de acces:
https://www.facebook.com/cetatenieactivamd/

FORUMUL MANAGERILOR DIN CADRUL SISTEMULUI
NAȚIONAL DE BIBLIOTECI (FMSNB)

Perioada de derulare
Nivelul proiectului
Scopul proiectului

Noiembrie 1995 - prezent
Instituțional
□
□
Național
 Internațional
Determinarea priorităților și axelor pentru Anul Biblioteconomic ce
urmează, de a centra eforturile bibliotecilor pentru conexiunea priorităților
naționale, teritoriale și instituționale.

Obiectivele proiectului





Finanțator /volumul de
finanțare
Inițiator de
proiect
Parteneri

Cercetarea stării de lucruri în domeniu în ansamblu pe ţară;
Depistarea aspectelor vulnerabile de activitate;
Racordarea activităţii bibliotecilor țării la tendinţele biblioteconomice la
nivel internaţional.
Bugetul de stat
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Centrele Biblioteconomice
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
Autorul concepției – Alexe Rău
Manager de proiect
Manager de proiect – Elena Pintilei
Participant/participanți de Manageri superiori și funcționali din cadrul bibliotecilor naționale,
raionale/municipale/orășenești, din învățământ (universitare, de colegii),
proiect
specializate; responsabili din cadrul APL; cadre didactico-științifice ai
Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM ș.a.
Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știinșe ale
Executanți
Informării
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/fmsnb
Activitățile proiectului

FIȘA DE PROIECT
Denumirea proiectului
SISTEMUL INTEGRAT AL BIBLIOTECILOR
INFORMATIZATE DIN MOLDOVA (SIBIMOL)
Nivelul proiectului

Național

Durata proiectului

2008 - prezent

Coordonator de proiect Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Autorul concepţiei

Alexe Rău

Parteneri de proiect

Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova

Scopul proiectului

Integrarea bibliotecilor informatizate din Moldova într-o reţea naţională
prin intermediul Internet-ului

Obiectivele proiectului







Integrare informaţională;
Crearea Catalogului Electronic Virtual al instituţiilor
infodocumentare;
Formarea spaţiului virtual de metadate;
Preluarea datelor bibliografice din CNCP. Economisire resurse;
Instruirea specialiştilor din instituţiile beneficiare prin intermediul
unui Sistem gratuit de şcolarizare.

Sursa de finanțare

Fundația SOROS Moldova
Ministerul Culturii şi Turismului ( în prezent - Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării), alte ministere
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Valoarea proiectului

Costul primei etape a proiectului SIBIMOL a fost evaluat la suma de
314.000 de dolari americani. Fundaţia SOROS Moldova a oferit un grant
de 142 mii dolari americani., celelalte ministere şi departamente care au în
subordine biblioteci, autorităţile publice locale, Biblioteca Naţională au
cofinanţat, parţial şi în mod eşalonat, pregătirea bazei tehnice, lucrările de
informatizare în bibliotecile implicate în sistem în vederea compatibilizării
lor.

Descrierea proiectului

SIBIMOL integrează bibliotecile informatizate din Moldova într-o reţea
naţională prin intermediul Internetului. Partea principală, integratoare a
sistemului o constituie Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP), în
care sunt reflectate colecţiile şi bazele de date ale Bibliotecilor Publice
Teritoriale din Moldova, accesibil în orice localitate: în biblioteci şi la
domiciliu. Orice locuitor din orice oraş ori sat va putea căuta prin Internet
publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin
modulul automatizat de împrumut interbibliotecar. Iar la etapa a doua de
realizare a proiectului cititorul va putea comanda în biblioteca din
localitatea sa ori la calculatorul de la domiciliu, texte depline (full-text) ale
articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto,
înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a
Moldovei, care va fi una din părţile componente ale sistemului.
Softul SIBIMOL a fost elaborat de SA Imesoft România.
http://sibimol.bnrm.md/

Promovarea
proiectului

Sarcini şi activităţi de integrare a bibliotecilor publice în SIBIMOL.
Disponibil: https://www.slideshare.net/ALLPANI/sarcini-i-activiti-deintegrare-a-bibliotecilor-publice-n-sibimol.

Panici, Alla. SIBIMOL. dezvoltare durabiă şi strategii competitive . Disponibil:
https://www.slideshare.net/ALLPANI/sibimol-dezvoltare-durabi-istrategii-competitive-perspective-14340203.

PROIECTE INTERNAȚIONALE
FIȘA DE PROIECT
Denumirea proiectului
în limba română
Denumirea proiectului
în limba lituaniană
Aplicant/solicitant

INSTITUȚIA: BIBLIOTECA NAȚIONALĂ – POTENȚIAL ȘI
OPORTUNITĂȚI
INSTITUTION NATIONAL LIBRARY – POTENTIALS AND
POSIBILITIES
Biblioteca Națională a Lituaniei “Martynas Mažvydas”.

Partener de proiect

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Durata proiectului

2 luni (septembrie – octombrie 2018)

Nivelul proiectului

Internațional

Scopul proiectului

Extinderea cooperării Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu
Biblioteca Națională a Lituaniei “Martyna Mažvydas” prin împărtășirea
experienței specialiștilor lituanieni în domeniul organizării unor servicii
inovative, menite să consolideze societatea bazată pe cunoaștere.

Obiectivele proiectului

 Schimb de experiență între cele 2 Biblioteci Naționale.
 Elaborarea unui studiu de fezabilitate a BNRM cu ajutorul experților din
Biblioteca Națională a Lituaniei “Martynas Mažvydas”.

Finanțatori

 Ambasada Lituaniei în Republica Moldova
 Ministerul de Externe a Republicii Lituaniene

Volumul de finanțare

10.000 EUR

Manager de proiect

Jolita Steponaitiene (Biblioteca Națională „Martynas Mazvydas” a Lituaniei)
Vera Osoianu (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)

Descrierea proiectului

Proiectul a fost elaborat în baza Acordului de colaborare, semnat în anul 2017
între Biblioteca Națională a Lituaniei „Martyno Mazvydo” și Biblioteca
Națională a Republicii Moldova.
În faza inițială a proiectului o delegație din 10 bibliotecari, constituită din
manageri de nivel superior din cadrul BNRM (Vera Osoianu, Ecaterina
Dmitric, Ludmila Corghenci, Veronica Borș, Aliona Tostogan, Aliona
Muntean, Sergiu Elașco, Cristina Caterev, Veronica Bantoș) a efectuat o
vizită de studiu şi documentare la Biblioteca Națională a Lituaniei “Martyna
Mažvydas”.
Cea de-a doua fază a proiectului (octombrie 2018) a inclus vizita la Chișinău a
unui grup de experți ai Bibliotecii Naționale „Martynas Mažvydas” în
componența: Jolita Steponaitienė, directorul Departamentului resurse
informaționale, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, directorul Departamentului de Științe
ale Informației, Viktorija Pukėnaitė, directorul Departamentului Comunicare și
Marketing. Specialiștii lituanieni au fost informați asupra serviciilor, prestate
de colegii moldoveni, modul în care acestea sunt organizate și făcute publice.
Cea mai mare parte a timpului fiind dedicată evaluării activității Bibliotecii
Naționale a Republicii Moldova. O prezență deosebită a vizitei experților –
organizarea conferinței publice (la 18 octombrie 2018), cu următoarele axe de
discuții:
Experții Bibliotecii Naționale a Lituaniei au elaborat un set de recomandări
menite să perfecționeze activitatea instituției, procesul de comunicare cu
publicul, să identifice mijloacele capabile să consolideze managementul
instituției etc.

Rezultatele proiectului
(impactul)

 cunoașterea bunilor profesioniști, deschiși comunicării și diseminării
cunoștințelor și deprinderilor;
 elaborarea instrumentelor documentare (sinteze, evaluări, propuneri,
recomandări) de către experți și beneficiari ai proiectului, acestea fiind puse
la dispoziția gestionarilor de grant, factorilor de decizie, administrațiilor
instituțiilor, precum și personalului de specialitate ai instituțiilor implicate
(pentru asigurarea transparenței);
 utilizarea recomandărilor experților din cadrul Bibliotecii Naționale din
Lituania „Martyno Mazvydo” drept suport pentru planificarea activității
pentru anul 2019 și de perspectivă;

 stabilirea de noi perspective, colaborări în contextul Acordului de
colaborare, semnat în anul 2017 între Biblioteca Națională din Lituania
„Martyno Mazvydo” și Biblioteca Națională din Republica Moldova
(activități educaționale, reuniuni profesionale organizate în comun etc.).

Promovarea/asigurarea  CORGHENCI, Ludmila. Parteneriat ce deschide perspective în evoluția
bibliotecii: viziune comună și încredere // Magazin biliologic. – 2018. – Nr.
vizualizării proiectului

3-4. – P. 15-18
 Conferință publică în cadrul Proiectului „INSTITUTION NATIONAL
LIBRARY – POTENTIALS AND POSIBILITIES“, 18 octombrie 2018.
Disponibil: https://www.facebook.com/events/741390902874978/
 Vizita Ambasadorului Republicii Lituania, Kestutis Kudzmanasîn
Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Disponibil:
https://www.facebook.com/search/top/?q=lituania%20in%=SEARCH_BOX

FIȘA DE PROIECT
EUROPEANA

Denumirea proiectului
Nivelul proiectului

Internațional

Coordonator /
finanțator

Comisia Europeană

Parteneri

Biblioteca Națională a Republicii Moldova; alte biblioteci, muzee, arhive
europene

Perioada de derulare

2016 – prezent

Scopul proiectului

Colaborarea cu biblioteci, arhive, și muzee europene pentru a împărtăși
moștenirea culturală în scopuri educative, de cercetare și divertisment.

Obiective

1. Agregare – construirea unei surse deschise de încredere pentru
conținutul cultural și științific european;
2. Facilitare – să sprijine sectorul patrimoniului cultural și științific prin
permiterea transferului de cunoștințe, inovație și promovare;
3. Distribuire – facilitatea accesului utilizatorilor la patrimoniu oriunde și
oricând doresc;
4. Angajament – identificarea unor noi metode care să le permită
utilizatorilor să participe la dezvoltarea patrimoniului cultural și
științific din care provin.

Descrierea proiectului

Europeana.eu este un portal internet care funcționează ca o interfață către
milioane de cărți, picturi, filme, obiecte de muzeu și înregistrări din arhive
care au fost digitizate în Europa. Aproximativ 3000 de instituții din
Europa au contribuit la proiectul Europeana. Printre acestea se află și
Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Împreună, colecțiile acestora
permit utilizatorilor să exploreze patrimoniul cultural și științific din trecut
până în zilele noastre.
Europeana oferă acces la diferite tipuri de conținut din diverse instituții
deținătoare de patrimoniu. Obiectele digitale pe care utilizatorii le pot găsi
în Europeana nu sunt stocate pe un calculator central, ci rămân în cadrul
instituțiilor culturale, pe propriile rețele. Europeana colectează informații
contextuale sau metadata despre obiectele respective, inclusiv o imagine a
acestora.

https://www.europeana.eu/portal/ro/explore/sources.html

FIȘA DE PROIECT
PUBLICAȚII ȘI RESURSE ELECTRONICE ALE BIBLIOTECILOR
NAȚIONALE DIN ȚĂRILE CSI

Denumirea proiectului
în limba română
Denumirea proiectului
în limba originală
Inițiatorul proiectului

Издания и электронные ресурсы национальных библиотек стран СНГ

Partenerii

Biblioteca Națională a Republicii Moldova,
alte biblioteci naționale din țările SNG

Nivelul proiectului

Internațional

Termen de realizare a
proiectului
Scopul proiectului:

2004 - prezent

Obiectivele proiectului

Coordonator de
proiect
Susținătorul financiar
Activitățile proiectului

Asociația Bibliotecară Euro-Asiatică, Biblioteca de Stat a Rusiei

Crearea bazei de date bibliografice colective pentru specialiștii din
domeniul biblioteconomic și a științelor informării „Publicații și resurse
electronice ale bibliotecilor naționale din țările CSI”
- reflectarea activităților de editare (cu mai multe fațete) ale
bibliotecilor naționale din țările CSI în conformitate cu principalele
domenii de activitate (științifică, metodologică, informațională,
inclusiv bibliografică, etc.);
- identificarea și demonstrarea caracteristicilor specifice și tipologiei
publicațiilor și resurselor electronice ale fiecărei biblioteci naționale.
Ludmila Jukova, șef secției, Biblioteca de Stat a Rusiei
e-mail: zhukova@rsl.ru
Biblioteca de Stat a Rusiei
Проект реализовывается в форме обновляемого
библиографического указателя. Подготовленный и размещённый
на официальном сайте Российской государственной библиотеки
в 2006 году указатель в дальнейшем ежегодно пополняется
сведениями о вновь появившихся изданиях и электронных
ресурсах. В последней версии обновляемого указателя представлена
информация по 14 национальным библиотекам 10 государствучастников СНГ.

Informația despre
proiect

https://www.rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions/resursy-sng
http://bae.rsl.ru/programs/izdaniya-nazionalnyh-bibliotek

Acordurile cu Japonia pentru modernizarea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale,
ratificate de Parlament. – Mod de acces: http://www.interlic.md/2020-09-10/acordurile-cu-japoniapentru-modernizarea-echipamentului-de-digitalizare-al-bibliotecii-na-ionale-ra-64280.html
Fondurile Bibliotecii Naționale vor fi digitalizate cu ajutorul Japoniei. – Mod de acces:
https://m.stiri.md/article/hi-tech/fondurile-bibliotecii-nationale-vor-fi-digitalizate-cu-ajutoruljaponiei
Japonia a alocat un grant de 400 mii dolari pentru îmbunătăţirea echipamentului de
digitalizare al Bibliotecii Naţionale – Mod de acces:
https://unimedia.info/ro/news/5250a7518553ea6c/japonia-a-alocat-un-grant-de-400-mii-dolaripentru-imbunatatirea-echipamentului-de-digitalizare-al-bibliotecii-nationale.
Japonia va susţine un proiect de îmbunătățire a echipamentelor de digitizare din cadrul Bibliotecii
Naționale a Republicii Moldova. – Mod de acces: https://www.moldpres.md › news › 2020/07/20
Osoianu, Vera. Preistoria unui proiect cu țintă în viitor – Mod de acces:
http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1221/

