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GALEX –
o nouă viziune asupra relațiilor bibliotecii cu societatea
Fondată în anul 2010, Liga Bibliotecarilor din
Republica Moldova, în colaborare cu Biblioteca
Naţională, au elaborat şi au lansat o viziune nouă
asupra srategiilor 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. Biblioteca, inclusiv Biblioteca Naţională, nu este a bibliotecarilor,
ci a cetăţenilor, a ţării. Iar bibliotecarii urmează
să întemeieze strategia lor comportamentală pe
întâietatea necesităţilor cetăţenilor, a utilizatorilor, şi nu pe aceea a dorinţei de autoconservare şi
supravieţuire a lor. Biblioteca 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 biblioteconomice, Bibliotecii
Naţionale îi corespunde arhetipul de bibliotecăturn. Determinările ontologice fundamentale ale
ei sunt faptul de a fi văzută de departe, de pe toată
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întinderea câmpului, astfel încât ea este un element al imaginii lui, dar şi acela că din turn poate
fi văzut, observat întreg domeniul. Biblioteca
Naţională are, aşadar, datul şi misiunea de a fi un
observator naţional în domeniul cărţii, bibliotecii
şi lecturii. Această ipostază a ei se circumscrie organic în noua viziune relaţională amintită mai sus.
Una din modalităţile principale de promovare
a acestei viziuni, de cointeresare a societăţii şi
a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou, sunt
Premiile Naţionale GALEX, instituite de Liga Bibliotecarilor şi de Biblioteca Naţională.
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. Nichita Stănescu,
în secolul trecut, a îmbogăţit-o cu noi sensuri relative la perfecţiune. După cum se ştie, perfecţiunea
supremă, divină este reprezentată prin sferă. Ea
este neschimbată. Perfecţiunea vie, mişcătoare,
căutătoare îşi are întruchiparea în cub, simbol al
devenirii reale, dar şi virtuale.
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Premiul Naţional GALEX constă dintr-un cub de
cleştar cu inscripţiile „Liga Bibliotecarilor” 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 multicolor.

biblioteconomic, cea mai bună lucrare (publicaţie)
în bibliologie, biblioteconomie şi ştiinţa informării,
cel mai bun prieten filantrop al bibliotecilor, cel
mai bun susţinător şi promotor al politicilor şi
programelor de valorificare a moştenirii culturale
scrise în biblioteci. Sunt posibile, în funcţie de
specificul fiecărui an, nominalizări speciale.

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 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 proiect

În fiecare an este realizat, de asemenea, topul
GALEX al celor mai buni bibliotecari ai anului.
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Premiile GALEX, viziunea GALEX semnifică modernitatea, calitatea și prosperitatea în domeniul
nostru.

Dr. Alexe RĂU,
președinte al LBRM,
director general al Bibliotecii Naționale
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX
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 Naționale

●

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
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MEMBRII JURIULUI
●

Acad. Petru Soltan,
preşedintele Consiliului Ştiinţific al BNRM

●

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

●

Dr. H. C. Iurie Colesnic,
preşedintele Societăţii Științifice de Bibliofilie și Ex-libris “Paul Mihail” din Moldova

●

Petru Racu,
vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al BNRM

●

Aliona Tostogan,
director adjunct al BNRM

●

Aliona Mandea,
preşedintele Clubului Tinerilor Bibliotecari

●

Svetlana Miron,
preşedintele Comitetului sindical al BNRM

●

Ecaterina Dmitric,
secretar al CODIBIP
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Omul politic Excelenţa Sa

Violeta MOTULAITE,
ambasadorul Republicii Lituania
în Republica Moldova,
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pentru contribuţia deosebită la îmbogăţirea
colecţiilor BNRM cu literatură lituaniană,
la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între
bibliotecile Lituaniei şi cele ale Moldovei şi
la organizarea Salonului Internaţional de
Carte de la Chişinău
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ

Petru LANGA,
vicepreşedintele raionului Ungheni,
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pentru contribuţia deosebită la modernizarea
Bibliotecii Publice Raionale “Dimitrie Cantemir”
şi a bibliotecilor publice săteşti din raionul Ungheni
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRŢII ŞI LECTURII

Monica STĂNILĂ,
referent al Cenaclului Republica
şi editorialist la Cotidianul Naţional Timpul,
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pentru implicarea şi contribuţia la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de promovare a cărţii naţionale şi a lecturii în Biblioteca Naţională şi în bibliotecile publice
din Moldova
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN EDITOR SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Ioan CRISTESCU,
directorul Editurii Tracus Arte,
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pentru crearea oportunităţilor de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă prin publicarea unor colecţii de cărţi de un conţinut
deosebit şi de o ţinută aleasă de arta cărţii,
inclusiv creaţii moderne şi postmoderne ale
scriitorilor din Republica Moldova
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR

Radu MOŢOC,
preşedinte al Asociaţiei Culturale
Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala Galaţi,
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pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi
multor biblioteci din oraşele şi raioanele republicii la completarea colecţiilor cu alese
cărţi din literatura română şi universală
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROMOTOR ŞI SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR,
CĂRŢII ŞI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

Emisiunea

CULTURA AZI, TV Moldova 1,
echipa dnei Lidia POPODNEAC,
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pentru cea mai bună emisiune de promovare şi reflectare a activităţilor culturale
ale bibliotecilor publice din Moldova
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

Zamfira MIHAIL,
doctor, cercetător ştiinţific
la Institutul de Filologie,
Filiala Iaşi a Academiei Române

EDIŢIA a IV-a, 2014

pentru contribuţie substanţială la îmbogăţirea colecţiilor speciale ale Bibliotecii Naţionale
prin donarea unor cărţi patrimoniale de valoare
deosebită, în numele tatălui dumneaei, preotul
cărturar Paul Mihail şi al său personal, inclusiv
ediţii faximilate ale unor manuscrise rare
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SUSŢINĂTOR AL POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR DE
VALORIFICARE A MOŞTENIRII CULTURALE SCRISE ŞI IMPRIMATE
ÎN BIBLIOTECILE DIN MOLDOVA

Acad. Valeriu MATEI,
directorul Institutului Cultural Român „Mihai
Eminescu” din Chișinău,
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pentru susţinerea politicilor şi programelor
de valorificare a moştenirii culturale scrise
şi imprimate în bibliotecile din Moldova
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2013 DIN BIBLIOTECA
NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Diana LUPUŞOR,
şef serviciu, BNRM
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pentru contribuţia remarcabilă la digitalizarea și prezervarea patrimoniului naţional
scris şi imprimat, crearea şi dezvoltarea Bibliotecii Naţionale Digitale, consolidarea şi
afirmarea în societate a unei imagini postmoderne a Bibliotecii Naţionale, Ligii Bibliotecarilor şi Clubului Tinerilor Bibliotecari
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2013 DIN BIBLIOTECILE
PUBLICE

Maria FURDUI,
directorul Bibliotecii Publice Raionale
“Vasile Alecsandri” din Teleneşti,
pentru prestanţa deosebită în realizarea
programelor şi proiectelor de modernizare
a activităţii bibliotecilor din raion, munca
prodigioasă în promovarea cărţii şi lecturii
în comunitate şi fidelitate faţă de profesia
de bibliotecar
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Alexandru RUSU,
șeful Bibliotecii Publice din satul Izbişte,
r-nul Criuleni,

pentru prestanţa deosebită în dezvoltarea şi modernizarea bibliotecii publice
Izbişte, r-nul Criuleni
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

Programul Novateca al IREX
Moldova director dl Evan TRACZ,
pentru organizarea
”TÂRGULUI INOVAŢIILOR DE
BIBLIOTECĂ 2013”
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

Proiectul Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate
din Moldova (SIBIMOL)
echipa: Alla PANICI, Ludmila ARTEMII, Ana PISNIC, Raisa LEANCĂ, Liliana
CLIMA

pentru relansarea şi dezvoltarea platformei unice şi integrarea în sistem a
bibliotecilor publice din Moldova
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

Biblioteca Publică din satul Băhrinești,
r-nul Florești, șef dna Aliona CIOBANU

pentru crearea sălii multimedia în cadrul Proiectului “Intersecții culturale” în vederea
dotării cu echipament modern şi implementării serviciilor moderne de bibliotecă
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEA MAI BUNĂ LUCRARE (PUBLICAŢIE) ÎN BIBLIOTECONOMIE

Albumul monografic “BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
PE CALEA INTEGRĂRII EUROPENE. Vol. 1”
(alcătuit şi îngrijit de Centrul de management al BNRM, coordonator
dna Svetlana BARBEI)
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TOPUL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2013
Diana LUPUȘOR,
şef serviciu Numerizare
Raisa MELNIC,
şef serviciu Programe Culturale
Veronica COSOVAN,
şef serviciu Carte veche şi rară
Valeria MATVEI,
şef serviciu Cercetări bibliografice
Elena TURUTA,
şef serviciu Editura
Ala COZAC,
şef serviciu Conservare şi comunicare a colecţiilor
Victoria STANCHEVICI,
specialist principal, serviciul Colecţie de arte şi hărţi
Natalia CRESCIUC,
specialist principal, serviciul Catalogare şi clasificare
Liliana CLIMA,
şef serviciu Coordonare bibliografică
Valentina POPA,
şef serviciu Centru de statistică
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