
PROIECTUL NAȚIONAL”NOCTURNA BIBLIOTECILOR” 

 

Inițiatori  Scurt istoric: 

“…“Nocturna Bibliotecilor” este o nouă abordare creativă a activităţii pe 

timp de seară/noapte a instituţiilor de bibliotecă, iniţiată de Asociaţia 

Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 

(ANBPR), care deruleaza această campanie simultan în România şi 

Republica Moldova, în cadrul unui parteneriat între Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Asociaţia 

Bibliotecarilor Moldoveni (ABRM)…” 

Organizator  ABRM, Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

Coorganizator Ministreul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova “Alexe Rău”, 

ERIM în Moldova (2020), 

Bibliotecile publice teritoriale 

Perioada de derulare   Nocturna Bibliootecilor se organizeaza din anul 2014 anual. 

În 2020 Nocturna Bibliootecilor s-a derulat la 25-26 septembrie. 

Sursa de finanțare Bugetul propriu al bibliotecilor-partcipante; 

Premii pentru cele mai creative programe organizate de biblioeci – 

abonemente anuale Zoom, finanțate de către ERIM în Moldova (2020). 

Scopul proiectului 

(2020) 

 Promovarea bibliotecilor și a activităților creative gândite cu drag 

de bibliotecari pentru toate categoriile de utilizatori; 

 Promovarea accesului utilizatorilor la informații veridice; 

 Aducerea la cunoștință a mijloacelor de protecție împotriva 

efectelor nocive ale infodemiei; 

 Întărirea poziției bibliotecilor în societate ca instituții sigure de 

informare. 

 

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-a-

dat-startul-campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020-

7967_1076416.html  

 

Descrierea proiectului “…Biblioteca Națională a Republicii Moldova a dat startul Campaniei 

Nocturna Bibliotecilor 2020. Prima parte a evenimentului de lansare avut 

loc ieri seara, 25 septembrie, în aer liber, iar cea de-a doua se va desfășura 

în după-amiaza zilei de astăzi, 26 septembrie, în scuarul Bibliotecii, 

transmite IPN. 

În cadrul evenimentului, directorul general al Bibliotecii Naționale, Elena 

Pintilei, a menționat că genericul campaniei, „Rezistăm Infodemiei”, este 

specific anului 2020. ,,Noi, bibliotecarii, suntem acei prieteni ai cărți care 

ajutăm utilizatorii să selecteze informația verifică. Bibliotecarii trebuie să 

poată să ajute utilizatorul de informație să consume doar informația 

adevărată, trecută prin sită”, a spus Elena Pintilei…” 

 

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-a-dat-startul-
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campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020-

7967_1076416.html#ixzz7B2mnXRla 

 

Program Nocturna Bibliotecilor 2020…- Mod de acces: 

 http://www.bnrm.md/files/biblioteca/noutati/Program-Nocturna-

Bibliotecilor-2020.pdf 

 

Evenimentele Nocturnei, pot să includă activităţi, precum: 

 ,Întâlnire cu personalităţi (scriitori, artişti, istorici, cercetători, profesori  ܀

bibliotecari, jurnalişti, oameni de cultură), evocări, lecturi publice; 

 ;Lansări şi prezentări de carte   ܀

 Expoziţie de carte/publicaţii (cu vănzare) cu participarea unor  ܀

importante edituri şi expoziţii de pictură, grafică, sculptură, fotografie; 

 ;Miniconferinţe, prelegeri   ܀

 ;Omagii unor personalităţi   ܀

 ;Recitaluri de poezie   ܀

 ;Program artistic oferit de artişti consacraţi, elevi şi studenţi   ܀

 ;Artă decorativă şi arta aranjamentelor florale   ܀

 ;Proiecţii şi prezentări de filme   ܀

 Concursuri cu premii de cărţi/materiale oferite de biblioteci, editurile  ܀

participante, autori, sponsori; 

 .Vizitarea bibliotecii ş.a   ܀

 

Realizări  În cadrul “Nocturnei Bibliotecilor 2020” a avut loc și o lansare de carte - 

un roman autobiografic cu titlul: „Prin nori de lapte și venin” de Nicoleta 

Negrescu. Publicația este susținută de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, care a contribuit la editarea primelor 300 de exemplare. 

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ro/biblioteca-nationala-a-dat-startul-

campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020-

7967_1076416.html#ixzz7B2p4gfm3 

 

Din colecţia bibliotecii a fost selectată şi desfăşurată o expoziţie de 

caricaturi din revista „Chipăruş", faimoasă altă dată. 

Citește mai mult:  

https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1480455888818559 

 

Secția de Carte Veche și Rară a organizat expozițiile “Dincolo de carte” 

(sculpturi și compoziții din pagini, coperte și cărți) și „Capodopere într-o 

palmă” (expoziție de mărci poștale și corăbii confecționate manual) 

Citește mai mult:  

https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1481810082016473 

 

Expoziția revistelor de modă  din aa. 1950-1990 „Frumosul nu prinde 

nicodată la rugină”.  
Citește mai mult:  
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https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1481502845380530 

 

Media Quest și excursie prin Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

cu elevii liceului “Pro Succes” 

Citește mai mult:  

https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/4713055942068264 

 

Linkurile la postările 

despre acest proiect  

Nocturna Bibliotecilor 2020 / Rezistăm infodemiei... Mod de acces: 

https://locals.md/2020/nocturna-bibliotecilor-2020-rezistam-

infodemiei/?fbclid=IwAR3Yecjt2SeJMBAOZbGu_gZhr1Eix07MyyCF8e

yjAlOlzNFSr7r1_373Iic 

 

Biblioteca Naţională a dat startul Campaniei Nocturna Bibliotecilor 

2020… – Mod de acces: https://trm.md/ro/cultura/biblioteca-nationala-a-

dat-startul-campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020 

 

Nicoleta Negrescu a trecut prin cancer și a lansat o carte autobiografică la 

numai 18 ani (Foto) … - Mod de acces: https://ea.md/nicoleta-negrescu-a-

trecut-prin-cancer-si-a-lansat-o-carte-autobiografica-la-numai-18-ani-foto/  

 

Inaugurarea Nocturnei Bibliotecilor, 25 septembrie 2020 / IDSI TV…  - 

Mod de acces: https://www.youtube.com/watch?v=lho36-n2Ck4  

 

Se îmtâmplă acum! Rezistăm infodemiei… Mod de acces: 

https://www.facebook.com/marketingbnrm/posts/1482272748636873 

Impresii a 

beneficiarilor 

proiectului 

„În situaţia în care ne aflăm nu se prea fac evenimente şi suntem dornici 

de socializare, de a ne exprima şi a ne asculta”, a spus Oxana Gherman, 

poetă… - Mod de acces: https://trm.md/ro/cultura/biblioteca-nationala-a-

dat-startul-campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020  

 

„Am aderat la această campanie naţională. Bibliotecile pot fi şi ele 

nonconformiste, inedite, creative şi iată că această formulă de nocturnă ne 

ajută ca să revenim din pandemie”, a afirmat Mariana Harjevschi, director 

Biblioteca „B.P. Hasdeu”…  - Mod de acces: 

https://trm.md/ro/cultura/biblioteca-nationala-a-dat-startul-campaniei-

nocturna-bibliotecilor-2020 

 

„Niciuna din caricaturi nu şi-a pierdut din valoare. Poate sunt vechi ca 

tehnică, desen, poate sunt vechi ca limbaj, fiindcă sunt cu caractere 

chirilice, dar sunt foarte actuale”, a menţionat Aliona Muntean, director 

adjunct Biblioteca Naţioanală…  

- Mod de acces: https://trm.md/ro/cultura/biblioteca-nationala-a-dat-

startul-campaniei-nocturna-bibliotecilor-2020 
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