
MUZEUL CĂRȚII 

 

Perioada de derulare:    2018 – prezent 

Sursa de finanțare Bugetul de stat 

Manager de proiect Veronica Cosovan, sef secție Carte veche și rară, BNRM 

Scopul proiectului Muzeul Cărţii a fost conceput să promoveze și să valorifice mărturiile 

trecutului, exprimate prin cea mai măreață invenție a umanității – cartea, 

ca obiect de unicat al patrimoniului cultural de importanță națională și 

internațională, ca sursă primară de informare, mijloc de educație și 

formare, obiect de studiu complex. 

 

Obiectivele proiectului  diversificarea formelor de promovare şi comunicare a patrimoniului 

documentar; 

 scoaterea din anonimat a moştenirii culturale milenare scrise; a 

 ccesul fără restricţii la documentele patrimoniale; 

 sensibilizarea opiniei publice asupra cărţii ca cel mai important 

fenomen al culturii şi ştiinţei istorice pentru o societate durabilă. 

Descrierea proiectului 

 

Crearea Muzeului Cărții în cadrul secției Carte veche și rară a  Bibliotecii 

Naționale a Republicii Moldova reprezintă  o nouă formă inovațională de 

promovare și valorificare a patrimoniului documentar.  

Implementarea unei astfel de experiențe a fost marcată de creșterea 

colecțiilor patrimoniale de unicat, interesul și grija față de valorificarea 

patrimoniului documentar, dar și de conturarea unei noi funcții a 

bibliotecii, cea memorială.. Pornind de la viziunea Muzeului Cărții, care 

vizează crearea legăturii între patrimoniu – educație – cultură, între trecut 

și prezent, Biblioteca Națională își consolidează poziția sa ca centru al 

culturii naționale și contribuie la revigorarea memoriei colective a 

societății moderne, la aprecierea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural. Noua formă inovațională de promovare și valorificare a 

patrimoniului cultural va permite includerea Bibliotecii Naționale în 

intinerarul turismului cultural moldovenesc. 

Muzeul Cărţii găzduieşte o sută de volume. Pentru că sunt fragile, ele 

necesită o atenţie deosebită, aşa că o dată la trei luni sunt înlocuite cu alte 

exemplare unice, din cele 30 de mii de cărţi din colecţiile secţiei „Carte 

veche şi rară”.  

 

Promovarea 

proiectului 

Muzeul Cărții. Disponibil:  https://www.facebook.com/muzeulcartiibnrm/ 

Muzeul Naţional al Cărţii. Disponibil: 

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=24&id=4393&t=/Locur

i/Cultura/Muzeul-National-al-Cartii 

[Foto] Curiozităţi despre Muzeul Cărţii. Disponibil: 

http://eucitesc.md/2019/07/05/foto-curiozitati-despre-muzeul-cartii/ 
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