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GALEX –
o nouă viziune asupra relaţiilor bibliotecii cu societatea

Fondată în anul 2010, Liga Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova, în colaborare cu Biblioteca Naţională, 
au elaborat şi au lansat o viziune nouă asupra srate-
giilor relaţionale ale bibliotecii cu societatea, aşezând 
în prim-plan ceea ce trebuie să ofere această instituţie 
comunităţii şi nu nevoile interne ale sale, iar rolul de 
a pune pe tapet starea de lucruri din bibliotecă şi de 
a promova acţiuni şi politici orientate spre susţinerea 
dezvoltării ei să aparţină, de asemenea, societăţii. Bibli-

oteca, inclusiv Biblioteca Naţională, nu este a biblioteca-
rilor, ci a cetăţenilor, a ţării. Iar bibliotecarii urmează să 

întemeieze strategia lor comportamentală pe întâietatea 
necesităţilor cetăţenilor, a utilizatorilor, şi nu pe aceea a do-

rinţei de autoconservare şi supravieţuire a lor. Bibliote-
ca va exista atâta timp cât slujitorii, servanţii ei se 

vor gândi mai întâi la ce să dăruiască şi apoi la 
ce să ceară.

În câmpul ontologiei bibliote-
conomice, Bibliotecii Naţiona-
le îi corespunde arhetipul de 
bibliotecă-turn. Determinările 
ontologice fundamentale ale 
ei sunt faptul de a fi văzută de 
departe, de pe toată întinderea 
câmpului, astfel încât ea este 
un element al imaginii lui, dar 
şi acela că din turn poate fi vă-
zut, observat întreg domeniul. 
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Biblioteca Naţională are, aşadar, datul şi misiu-
nea de a fi un observator naţional în domeniul 
cărţii, bibliotecii şi lecturii. Această ipostază a ei 
se circumscrie organic în noua viziune relaţio-
nală amintită mai sus.

Una din modalităţile principale de promova-
re a acestei viziuni, de cointeresare a societăţii şi 
a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou, sunt 
Premiile Naţionale GALEX, instituite de Liga Bi-
bliotecarilor şi de Biblioteca Naţională.

Cuvântul GALEX a fost compus pornind de la 
numele primului director al Bibliotecii Naţiona-
le, Gavriil Bilevici, şi actualul director al ei, Alexe 
Rău (Gavriil şi Alexe au dat GALEX).

Cubul, figură geometrică ce simbolizează 
perfecţiunea umană, perfecţiunea în devenire, 
este logoul Bibliotecii Naţionale din anul 1992. 
Ideea de cub este străveche, ea însemnând, în 
primul rând împlinire în timp şi spaţiu. Nichi-
ta Stănescu, în secolul trecut, a îmbogăţit-o cu 
noi sensuri relative la perfecţiune. După cum 
se ştie, perfecţiunea supremă, divină este re-
prezentată prin sferă. Ea este neschimbată. 
Perfecţiunea vie, mişcătoare, căutătoare îşi are 
întruchiparea în cub, simbol al devenirii reale, 
dar şi virtuale.

Premiul Naţional GALEX constă dintr-un 
cub de cleştar cu inscripţiile „Liga Bibliotecari-
lor” şi „Premiul GALEX”, având în centru un cub 
mai mic cu signeta BN pe toate laturile – logoul 
Bibliotecii Naţionale. Cubul este aşezat pe un 

suport-postament, producător de lumină, care 
învăluie cubul GALEX într-un joc cromatic mul-
ticolor. 

Premiile Naţionale GALEX sunt decernate 
anual în următoarele nominalizări: cel mai bun 
bibliotecar din bibliotecile naţionale, cel mai 
bun bibliotecar din bibliotecile publice, cel mai 
bun om politic susţinător al bibliotecilor, cel mai 
bun fondator de bibliotecă, cel mai bun scriitor 
promotor al cărţii şi lecturii, cel mai bun edi-
tor susţinător al bibliotecilor, cel mai generos 
mecena al bibliotecilor, cel mai bun promotor 
şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în 
mass-media, cel mai bun proiect bibliotecono-
mic, cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblio-
logie, biblioteconomie şi ştiinţa informaţiei, cel 
mai bun prieten filantrop al bibliotecilor, cel mai 
bun susţinător şi promotor al politicilor şi pro-
gramelor de valorificare a moştenirii culturale 
scrise în biblioteci. Sunt posibile, în funcţie de 
specificul fiecărui an, nominalizări speciale.

În fiecare an este realizat, de asemenea, to-
pul GALEX al celor mai buni bibliotecari ai anu-
lui.

Premiile GALEX, viziunea GALEX semnifică 
modernitatea, calitatea şi prosperitatea în do-
meniul nostru.

Dr. Alexe Rău, 
preşedinte al LBRM, 
director general al Bibliotecii Naţionale

NOMINALIZĂRILE   PRINCIPALE:

•	 Cel mai  bun om politic susţinător al bibliotecilor

•	 Cel mai bun fondator de bibliotecă

•	 Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii

•	 Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor

•	 Cel mai generos mecena al bibliotecilor

•	 Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media

•	 Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naţionale

•	 Cel mai bun susţinător al politicilor şi programelor de valorificare a moştenirii  
  culturale scrise şi imprimate în bibliotecile din Moldova

•		 Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională

•		 Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice

•	 Cel mai bun proiect biblioteconomic

•	 Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie

PREMIILE  NAŢIONALE  GALEX
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•	 Acad. Petru Soltan, 
	 preşedintele	Consiliului	Ştiinţific	al	BNRM

•	 Dr. Alexe Rău, 
	 directorul	general	al	BNRM,	preşedintele	Ligii	Bibliotecarilor	din	Republica	Moldova

•		 Dr. H.C. Iurie Colesnic, 
	 preşedintele	Societăţii	Bibliofililor	din	Moldova	„Paul	Mihail”

•		 Petre Racu, 
	 vicepreşedintele	Consiliului	Ştiinţific	al	BNRM

•		 Aliona Mandea, 
	 preşedintele	Clubului	Tinerilor	Bibliotecari

•		 Alla Panici, 
	 vicepreşedintele	Ligii	Bibliotecarilor
 
•	 Raisa Melnic,
	 membru	al	Consiliului	LBRM

•	 Elina Bolgarina, 
	 membru	al	Consiliului	LBRM
 
•	 Diana Lupuşor, 
	 membru	al	Consiliului	LBRM

MEMBRII  JuRIuLuI
CEL MAI BUN OM POLITIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR
PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

Omul politic Excelenţa Sa 
Tong MINGTAO, 
Ambasadorul	Republicii	Populare	Chineze	
în	Republica	Moldova,

pentru contribuţia deosebită la completarea 
fondului de literatură chineză din cadrul colec-
ţiilor BNRM şi sprijinirea activităţilor de difuzare 
culturală ale acestei biblioteci

Omul politic Excelenţa Sa 

Namig Hasan Oglu ALIYEV, 
Ambasadorul	Republicii	Azerbaidjan	în	Republica	
Moldova,

pentru contribuţia deosebită la completarea 
colecţiilor BNRM cu literatură azeră şi persană, la 
dezvoltarea relaţiilor de colaborare între bibliote-
cile Azerbaidjanului şi Moldovei şi la organizarea 
Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău
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CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ 
PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

Efrosinia GREŢu, 
preşedintele	raionului	Leova,

pentru schimbarea radicală a politicii raionale în 
domeniul dezvoltării bibliotecilor din raion şi ini-
ţiativa computerizării tuturor bibliotecilor publice 
comunale şi săteşti

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

pentru implicarea şi contribuţia la organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor de promovare a 
cărţii naţionale şi a lecturii în BNRM, Bibliote-
ca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi în 
bibliotecile publice din republică

pentru implicarea şi contribuţia la organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor de promovare a 
cărţii naţionale şi  a lecturii în BNRM şi în  bibli-
otecile publice din Moldova

Scriitorul 

Spiridon VANGHELI,
Scriitorul 

Vasile CăPăŢÂNă,

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRȚII ȘI LECTURII
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PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN EDITOR SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Acad. Demir DRAGNEV, pentru editarea şi distribuirea gratuită către bi-
bliotecile din Moldova a manualelor universitare 
şi liceale de istorie a românilor elaborate de pe 
poziţiile adevărului istoric

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

pentru suportul acordat Bibliotecii Naţionale a 
Republicii Moldova şi altor biblioteci din Moldova 
la completarea colecţiilor

pentru deschiderea şi completarea colecţiilor 
filialelor de carte românească 
în Republica Moldova

Alexandru SOLCAN
director	POLISALM		S.R.L.,	

Ilie ZANFIR
directorul	Bibliotecii	Judeţene	
„V.A.	Urechia”,	Galaţi,

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR
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Revista 

CONTRAFORT
director:	
Vasile	GÂRNEŢ,

Săptămânalul	

LITERATuRA 
ȘI ARTA,
redactor-şef:	
acad.	Nicolae	DABIJA,

Emisiunea 

CuLTuRA AZI,
TV	Moldova	I,	
redactor:	Nelly	Canţer,

Emisiunea 

COOL 
PuBLIKA,

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN PROMOTOR ȘI SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, 
CĂRȚII ȘI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

pentru sistemul de informare a cititorilor asu-
pra noutăţilor editoriale, promovarea valorilor 
literaturii naţionale şi universale, în special a celei 
moderne şi postmoderne şi orientarea lecturii 
întemeiată pe viziunile noi privind înţelegerea şi 
interpretarea textului

pentru susţinerea informaţională a Salonului 
Internaţional de Carte, a activităţilor culturale ale 
Bibliotecii Naţionale şi a altor biblioteci, sistemul 
de informare şi orientare a cititorilor în valorile 
literaturii româneşti şi în noutăţile editoriale

pentru cea mai bună emisiune consacrată aniver-
sării a 180-a  a BNRM

pentru cea  mai bună emisiune
consacrată  aniversării a 180-a a BNRM

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

pentru galeria de portrete ale scriitorilor creată 
pentru BNRM

Gheorghe  OPREA
Artist	plastic	
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CĂRȚII ȘI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

pentru sistemul de informare a cititorilor asu-
pra noutăţilor editoriale, promovarea valorilor 
literaturii naţionale şi universale, în special a celei 
moderne şi postmoderne şi orientarea lecturii 
întemeiată pe viziunile noi privind înţelegerea şi 
interpretarea textului

pentru susţinerea informaţională a Salonului 
Internaţional de Carte, a activităţilor culturale ale 
Bibliotecii Naţionale şi a altor biblioteci, sistemul 
de informare şi orientare a cititorilor în valorile 
literaturii româneşti şi în noutăţile editoriale

pentru cea mai bună emisiune consacrată aniver-
sării a 180-a  a BNRM

pentru cea  mai bună emisiune
consacrată  aniversării a 180-a a BNRM

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

pentru galeria de portrete ale scriitorilor creată 
pentru BNRM

Gheorghe  OPREA
Artist	plastic	
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PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL  MAI  BUN  SUSȚINĂTOR  AL  POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR  
DE  VALORIFICARE  A MOȘTENIRII  CULTURALE  SCRISE  ȘI 
IMPRIMATE ÎN BIBLIOTECILE  DIN  MOLDOVA 

Institutul Polonez 
din Bucureşti, 
director:		Maja	WAWRZYK,

Olga BÂRLAD,  
şef	al	Direcţiei	politici	culturale	în	teritoriu	şi	
cultură	scrisă,	Ministerul	Culturii,

pentru editarea şi distribuirea gratuită către bi-
bliotecile din Moldova a manualelor universitare 
şi liceale de istorie a românilor elaborate de pe 
poziţiile adevărului istoric

pentru susţinerea politicilor şi programelor de 
valorificare a moştenirii culturale scrise şi impri-
mate în bibliotecile din Moldova, pentru sprijinul 
acordat la asigurarea organizatorică şi financiară 
a Salonului Internaţional de Carte şi a Festivalului 
Naţional al Cărţii şi Lecturii

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2012 DIN BIBLIOTECA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

pentru activitatea de cercetare în realizarea  pro-
iectului de elaborare a Catalogului  de filigrane 
(identificarea şi clasificarea filigranelor), pentru 
elaborarea Catalogului Cărţi din biblioteca conte-
lui Alexandru Sturdza în colecţiile BNRM

Veronica COSOVAN, 
specialist	principal,	BNRM,
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PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI  2012
DIN BIBLIOTECILE PUBLICE

pentru prestanţă deosebită în realizarea progra-
melor şi proiectelor de bibliotecă, pentru activita-
tea prodigioasă în promovarea cărţii şi lecturii şi 
devotament faţă de profesie

pentru prestanţă deosebită în dezvoltarea şi 
modernizarea bibliotecii săteşti Bravicea

Lidia SITARu, 
directorul	Bibliotecii	Publice	Raionale	
„A.	Donici”,	Orhei,

Angela ZATIC, 
şefa	Bibliotecii	Publice	„George	Munteanu”,	
s.	Bravicea,	r-nul	Călăraşi

PREMIuL  NAŢIONAL  GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

 
Svetlana BARBEI, 
Laurenţiu MELNIC, 
Diana LUPUŞOR, 
Dragoş POPA MIU, 

Maria SOLTAN, 
Ariadna BIVOL, 
Irina BLÂNDA, 
Viorica CAZACU

MuZEuL VIRTuAL 
AL BNRM

Echipa	de	creaţie:
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ISTORIA BIBLIOTECII 
NAŢIONALE A REPuBLICII 
MOLDOVA ÎN DOCuMENTE 
DE ARHIVă 
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Colegiul de redacţie:

Alexe RĂU, doctor în filosofie
Andrei EŞANU, membru titular al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, membru de onoare al Acade-
miei Române, redactor ştiinţific
Pavel BALMUŞ, cercetător ştiinţific, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, redactor literar
Elena SĂNDUŢĂ, redactor bibliografic

Alcătuitori:

Elena SĂNDUŢĂ, 
Tatiana PLĂCINTĂ, 
Valentina FARMAGIU (BNRM) 
Dr. Claudia SLUTU-GRAMA (BŞC a AŞM)
Nina MATEI, 
Parascovia COJUHARI (BNRM)

CARTEA 
MOLDOVEI:

(sec.	XVII	–	înc.	sec.	XX).	
Vol.	3	:	Cartea	modern:ă	
(sec.	XIX	–	înc.	sec.	XX):	
Catalog		general		

CEA MAI BUNĂ LUCRARE (PUBLICAȚIE) ÎN BIBLIOTECONOMIE

Tatiana VARTA, Ion VARTA.

TOPuL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2012

Veronica COSOVAN,
specialist principal, serviciul Carte veche și rară

Raisa MELNIC,
şef serviciu Programe culturale
    
Diana LuPuȘOR,
şef serviciu Numerizare
    
Svetlana MIRON,
şef serviciu Colecţie de arte şi hărţi
    
Valentina POPA,
şef Centru de statistică și sondaje
    
Raisa LEANCA,
specialist principal, serviciul Coordonare bibliografică SIBIMOL
    
Valentina GRANACI,
şef Centru tehnic de conservare și restaurare
    
Prascovia CALEVA,
șef serviciu Asistență bibliografică și documentară

Elena TuRuTA,
șef serviciu Editura

Marina VOLCu,
bibliotecar, serviciul Catalogare și clasificare
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