PROGRAMUL NAȚIONAL ”LECTURACENTRAL”,
EDIȚIA A 3-A, 2020

Aplicant

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”

Parteneri

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova,
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Comisia Națională a
Republicii Moldova pentru UNESCO în partenierat cu Biblioteca
Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Autoritățile publice locale,
Direcțiile/Secțiile Cultură, Centrele Biblioteconomice Departamentale,
Centrele Biblioteconomice Teritoriale Uniunea Scriitorilor din Moldova,
Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Uniunea
Editorilor din Republica Moldova, Uniunea Artiștilor Plastici din
Republica Moldova, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
Moldova, Uniunea Oamenilor de Teatru din Moldova, Uniunea
Internațională a Oamenilor de Creație
11 luni (februarie-decembrie 2020)

Durata proiectului

Scopul proiectului:

Toate localitățile Republici Moldova în care există biblioteci, cuprinzând
tot Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova.
Centrarea contribuțiilor bibliotecilor din cadrul Sistemului Național de
Biblioteci, ale comunității, ale factorilor de resort pentru minimizarea
analfabetismului funcțional, promovarea lecturii, dezvoltarea competenței
de cultura lecturii.

Obiectivele proiectului



Localizare







reliefarea rolului și a implicațiilor bibliotecii privind formarea și
educarea unui comportament civilizat al cetățenilor prin însușirea
bunelor maniere;
dezvoltarea comunităților prin promovarea științei participative în
cadrul bibliotecilor;
cooperarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, uniunilor
de creație, institutelor de cercetare în promovarea/acceptarea lecturii
drept indispensabilă dezvoltării unei personalității active civic și
educate;
creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectură, de
dezvoltare a competențelor de cercetare participativă prin intermediul
bibliotecii;
cunoașterea/promovarea valorilor documentare naționale și
internaționale.

Susținătorul financiar

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Volumul planificat al
finanțării

140 000,00 lei

Manager de proiect:
Potențialii beneficiari
/grupul-țintă
Rezultatele proiectului

Activitățile proiectului

Aliona Tostogan, director adjunct, Biblioteca Națională a Republicii

Moldova, președinte al Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova
Membrii comunităților, utilizatori și non-utilizatori ai bibliotecilor din
SNB din Republica Moldova.
Ggrupuri-țintă: copii, adolescenți, adulți
Prima etapă: Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor:
 Organizarea a 4 traininguri în cadrul Centrului de Formare
Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării
privind dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea
realizării proiectului.
 Organizarea conferințelor zonale în patru zone ale republicii.
 Elaborarea unei publicații metodologice/ghid în ajutorul
bibliotecarilor referitor la elaborarea unei strategii de promovare a
lecturii.
 Elaborarea publicației metodologice „Biblioteca – contribuții la
dezvoltarea comunității armonioase, de ordine și respect”.
Etapa a II-a: Centrarea eforturilor bibliotecilor pentru dezvoltarea unei
comunități participative, armonioase, de ordine și respect reciproc:
 Organizarea
Conferinței
Internaționale
cu
participarea
specialiștilor din domeniul biblioteconomic din străinătate cu
genericul: Lectura – interferențe biblioteconomice, pedagogice,
psihologice și filosofice.
 Organizarea Campaniilor:
- „Septembrie – nici o zi fără lectură”;
- „10 scriitori / 10 întâlniri / 10 localități”;
- „ 10 experți / 10 întâlniri / 10 localități”;
- „Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect
reciproc”
 Ciclul de activități „Strategii câștigătoare pentru comunitate –
Știința participativă sau Știința cetățenilor
Etapa a III-a: Organizarea festivității de totalizare a rezultatelor
Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, promovarea
rezultatelor Topului celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2019, studiu
sociologic realizat anual de către BNRM.
Vezi:
 Grupul public pe Facebook LecturaCentral
https://lecturacentral.wordpress.com/
 https://www.facebook.com/fncl.bnrm/

