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movareaa şi stimulaarea activittăţii biblioteecarilor şi a persoaneelor fizice sau
s
acțiunilee lor susținn dezvoltareea biblioteccii ca structtură infodoccumentară de
laureaţilor
– GALEX
gică, fiiind cel m ai importaant serviciuu civil Gala
de stocare
şi
ş premiilor
difuzaree naţionale
a
comunittate și în nuumele comunității.
GALEX –
o nouă viziune asupra relaţiilor bibliotecii cu societatea

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova
„Alexe Rău” organizează tradiţional, de Ziua
Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor şi
Ziua Bibliotecarului, Gala Laureaţilor Premiilor
Naţionale GALEX – manifestare importantă în
lumea bibliotecară de nivel naţional, având drept
obiectiv promovarea şi stimularea activităţii bibliotecarilor şi a persoanelor fizice sau juridice, care
prin acțiunile lor susțin dezvoltarea bibliotecii ca
structură infodocumentară de importanţă strategică, fiind cel mai important serviciu civil de stocare
şi difuzare a informaţiei dintr-o comunitate și în
numele comunității.

În scopul încurajării, cointeresării societății și
a cetățenilor în asumarea acestui rol important
de susținere a activității bibliotecilor, Biblioteca
Națională a Republicii Moldova în colaborare cu
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, organizând anual acest eveniment, se află
în ipostaza unui observator național în domeniul
cărții, bibliotecii și lecturii.
Gala Laureaților Premiilor Naționale GALEX
devine deja o tradiție, iar orice tradiție e ceva care
se consolidează, ceva care se transformă an de an,
rămânând totuși fidelă valorilor eterne. Și asta
pentru că lucrurile pe care le facem bine, frumos
și eficient, merită a fi apreciate, scoase la lumină,
astfel, încât să avem micile noastre fericiri care să
ne susțină în fața dificultăților de care este atât de
plină lumea contemporană.
Astfel, Gala Laureaților Premiilor Naționale
GALEX vine să încununeze o activitate în care ne
investim, cu regularitate, talentul, vocația, sufletul, reușind să producem servicii ce se află în slujba comunității, având principala sarcină oferirea
de servicii moderne și profesioniste utilizatorilor.
Denumirea premiului GALEX este compusă
din primele litere ale numelor directorilor Bibliotecii Naţionale ‒ „GALEX”: Gavriil Bilevici (primul
bibliotecar și director al Bibliotecii Guberniale în
perioada 1832-1835) și Alexe Rău (care a fost în
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meniul cărții, biblioteciii și
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fruntea BNRM din 1992-2015).
Premiul GALEX a fost instituit în 2010 de Liga
Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Naţională şi reprezintă un cub de cleştar luminescent. Luând în considerație că formele geometrice sunt considerate încă din cele mai vechi
timpuri simboluri care reduc la esență adevărurile
cele mai complexe, iar prin forma lor condensează tendințele ce ar putea renaște întregul adevăr,
la fel precum subconștientul rezumă în simboluri
ideile sau gândurile recepționate ‒ figurile geometrice sunt ca o schiță a realității. În acest context,
premiul GALEX, având forma unui cub, simbolizează împlinire în timp și în spațiu, perfecţiunea
umană şi perfecţiunea în devenire. Iar poetul Nichita Stănescu a îmbogățit-o cu noi sensuri relative
la perfecțiune. După cum a menționat Alexe Rău,
„…perfecțiunea supremă, divină este reprezentată
prin sferă. Ea este neschimbată. Perfecțiunea vie,
mișcătoare, căutătoare își are întruchiparea în cub,
simbol al devenirii reale, dar și virtuale. Premiile
GALEX semnfică modernitatea, calitatea și prosperitatea în domeniul nostru”.
Cubul, fiind logoul Bibliotecii Naționale din
anul 1992, are inscripțiile Liga Bibliotecarilor din
Republica Moldova „Alexe Rău” și Premiul GALEX,
având în centru un cub mai mic cu logotipul
BNRM pe toate laturile. Cubul este aşezat pe un
suport-postament, producător de lumină, care învăluie cubul GALEX într-un joc cromatic multicolor.
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Laureaților Premiului Național GALEX li se înmânează și câte un Testimoniu, cu sigiliile Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”
și Bibliotecii Naționale.
Premiile Naționale GALEX sunt decernate
anual în următoarele nominalizări: Cel mai bun
om politic susţinător al bibliotecilor, Cel mai bun
fondator de biblioteci, 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 al anului din Sistemul Național
de Biblioteci, Cel mai bun proiect biblioteconomic,
Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie. Sunt posibile, în funcție de specificul fiecărui
an, nominalizări speciale. Anul acesta au fost instituite două nominalizări speciale: Cel mai bun
cercetător științific în domeniul Biblioteconomie și
științe ale informării și Cel mai bun formator.
De asemenea, în fiecare an este realizat topul
GALEX al celor mai buni bibliotecari ai anului.

Aliona Tostogan,
președintele Ligii Bibliotecarilor din
Republica Moldova „Alexe Rău”
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX
NOMINALIZĂRI 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 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

●

Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

●

Cel mai bun bibliotecar din Sistemul Național de Biblioteci

●

Cel mai bun proiect biblioteconomic

●

Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie
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MEMBRII JURIULUI
● Ecaterina Rudakov,
consultant superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
● Elena Pintilei,
director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova
● Aliona Tostogan,
președintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”,
prim-director adjunct al BNRM
● Svetlana Barbei,
șef secție Dezvoltarea instituțională, BNRM
● Ecaterina Dmitric,
secretar al Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci,
șef secție Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării, BNRM
● Veronica Cosovan,
membru al Biroului Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”,
șef secție Carte veche și rară, BNRM
● Diana Silivestru,
președintele Clubului Tinerilor Bibliotecari
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CEL
L MAI
BUNOM
OM
POLITIC
C SUSȚIINĂTOR
R BIBLIOTECILOR
AL BIB LIOTECIILOR
CEL
MAI BUN
POLITIC
SUSȚINĂTOR
AL

Exce
elența Sa Dereck
D
J. HOGA
AN,
pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii
Excelența Sa Dereck J. HOGAN,
Naţionale în susținerea proiectului de salvgarAmbasador
Extraordinar
și Plenipotențiar
al
Amb
basador
Exxtraordina
ar și Plenip
potențiar
al SUA în Republicaa Moldova
a
dare a documentelor istorice.
SUA în Republica Moldova,

dat Bibliottecii Naţio
onale în su
usținerea proiectulu
ui
penttru suporttul substanţial acord
de salvgardare a docum
mentelor isstorice.
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CEL
L MAI
UN OM
POLITIC
C SUSȚINĂTOR
SUSȚIINĂTOR
R AL
AL BIB
LIOTECIILOR
CEL
MAIBBUN
OM POLITIC
BIBLIOTECILOR

Exceelența Sa Daniel
D
IOVIȚĂ,

Excelența Sa Daniel IONIȚĂ,

pentru contribuția deosebită la promovarea
naţionale
şi spiritului creaAmbasador
și și
Plenipotențiar
Amb
basadorExtraordinar
Exxtraordina
ar
Plenippotențiar aldiversității
Românieiculturii
în Repuublica
Mo
oldova
tor
românesc
şi
susţinerea
manifestărilor
culal României în Republica Moldova,
turale legate de Centenarul Marii Uniri.

penttru contribuția deosebită la ppromovare
ea diversittății cultu rii naţionaale şi
spiriitului creaator român
nesc şi sussţinerea manifestăr
m
rilor culturrale legate
e de
Centtenarul Marii
M
Uniri.
Ediția a IX-a, 2019
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MAI BUN
OMINĂTOR
POLITIC
AL BIBLIOTECILOR
MAI BUN CEL
OM POLITIC
C SUSȚI
R ALSUSȚINĂTOR
BIB LIOTECIILOR

nța Sa Kęstutis
K
s KUDZM
MANASS,

pentru
contribuția deosebită la susținerea doExcelența
Sa
sador Exxtraordina
ar și Plenip
potențiar al Lituanie
ei în Repuublica
Moldova

meniului biblioteconomic prin proiectul „Dezvoltarea democraţiei” și la dezvoltarea relațiilor
și Plenipotențiar al
u contribuțiaAmbasador
deosebităExtraordinar
la ssusținerea
a domeniu
ului bibliotteconomic
c prin între Biblioteca Națională a Rede colaborare
Lituaniei în Republica Moldova,
d
ea relațiiloor de
colab
borare
întreși Biblioteca Națională a Retul „Dezvoltarea democraţţiei” și la dezvoltare
publicii
Lituania
Moldova.
eca Națțională a Republicii
R
Lituania și
ș Bibliotecca Naționaalăpublicii
a Repu
ublicii

Kęstutis KUDZMANAS,

ova.
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CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ

LBIB ED ROTADNOF NUB IAM LEC

Tudor GOLUB,

președintele raionului Orhei,

,BULOG roduT

pentru susținerea activă a bibliotecii din
localitate prin implicare în modernizarea și
renovarea bibliotecii, pentru implicare în toate
proiectele implementate de bibliotecă.

iehrO iulunoiar eletnideșerp
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CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRȚII ȘI LECTURII

CELL MAI BUN SCR
RIITOR P
PROMOT
TOR AL CĂRȚII ȘI LECT
TURII

Aurelian
SILVESTRU,
Aurrelian
SILVESTR
RU,

pentru implicarea și contribuția la organizarea
și desfășurarea activităților de promovare a
scriitor, psiholog, publicist și pedagog român
scriiitor,din
psiho
log,
public
cist
și
ped
dagog
rom
mân
din
Rep
publica
Moldova
cărțiiM
naționale și lecturii în BNRM și în biblioRepublica Moldova,
tecile publice din Republica Moldova.

penttru implicarea și contribuția lla organizarea și desfășurareaa activitățților de
prom
movare a cărții naționale și leecturii în BNRM
B
și în
n biblioteccile publice din
Republica Mo
oldova.
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CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRȚII ȘI LECTURII

CELL MAI BUN SCR
RIITOR P
PROMOT
TOR AL CĂRȚII ȘI LECT
TURII

Valeriu
MATEI,
Valleriu
MA
ATEI,

pentru implicarea și contribuția la organizarea
și desfășurarea activităților de promovare a
academician, directorul ICR Chișinău, poet,
acad
demician,
directoru
l
ICR
Chiși
inău,
poet,
t,
istoric,
scriitor
cărții
românești și a lecturii în bibliotecile puistoric, scriitor,
blice din Moldova, pentru susținerea publicării
unor colecții de cărți cu un conținut deosebit și
a activitățților de
penttru implicarea și contribuția lla organizarea și de
desfășurarea
o ținută aleasă.

prom
movare a cărții rom
mânești și a lecturii în biblioteccile publicce din Moldova,
penttru susține
erea
publ
icării unorr colecții de
d cărți cu
u un conținnut deosebit și de o
Ediția
a IX-a,
2019
ținută aleasă.
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CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR

CELL MAI GENEROSS MECENA AL BIBLIOT
B
TECILOR

Niccolae DA
ABIJA,

pentru
suportul
substanțial
acordat BibliNicolae
acad
demician,
membruDABIJA,
de onoaree al Acadeemiei Române, poet,
t, romanci
ier, publici
ist,
otecii Naționale a Republicii Moldova prin
academician, membru de onoare al Academiei
eseisst, autor de
d manuale, traducător, reda
actor-şef al
a săptămâ
ânalului „LLiteratura
a şi
completarea colecțiilor cu alese cărți din
Române, poet, romancier, publicist, eseist,
arta
a”
literatura română.
autor de manuale, traducător, redactor-şef al
săptămânalului „Literatura şi arta”,

14
penttru suporttul substanțial acorddat Bibliottecii Națio
onale a Reepublicii Moldova
M
prin
com
mpletarea colecțiilor
c
r cu alese ccărți din liiteratura română.
r
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MAI BUN PRO
OMOTOR ȘI SUSSȚINĂTO
OR AL B
BIBLIOTECILOR,,
CEL MAI BUN PROMOTOR ȘI SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR,
ȚII ȘI LECTURI
L CĂRȚII
II ȘI
ÎNLECTURII
MA
ASS-MED
ÎNDIA
MASS-MEDIA

lie GUȚȚU,

GUȚU,
MOLDOV
VA,Vitalie
produccător

pentru susţinerea informaţională a activităţii
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi
producător, TVR MOLDOVA,
promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii,
și lecturii
înpublicii
societate.
u susţineerea inforrmaţionalăă a activităăţii Bibliottecii cărții
Naţioonale
a Re

ova şi prromovareaa, reflectaarea imaginii bibliotecii, cărțiii și lecturiii în
tate.
Ediția a IX-a, 2019
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CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

CELL MAI BUN PRIE
ETEN FILANTRO
OP AL BIBLIOTEECII NAȚ
ȚIONA

Dan
niela GALAI,
GA
ALAI,
Daniela

pentru susținerea și încurajarea bibliotecarilor
coordonatorul Proiectului Internațional
în domeniu
și pentrumediatică
contribuția extraordicoor
rdonatoru
ul Proiectu
ului Internaațional
„EEducația
m
– prioritatte
„Educația mediatică – prioritate a secolunară la modernizarea spațiilor și dezvoltarea
lui
al XXI-lea”,
lansat
de IREX
Europede
în IR
seco
olului
al XX
XI-lea”,
lan
nsat
REXcolecţiilor
Europeedeînpublicații
Moldo
ova
seriale a Bibliotecii
Moldova,
Naționale.
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a

penttru susțineerea și înccurajarea bibliotecaarilor în do
omeniu și pentru co
ontribuț
extraordinarăă la moderrnizarea sppațiilor și dezvoltarea colecţi ilor de publicații
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CEL
L MAI
UN SUS
SŢINĂTO
OR AL
OLITICILLOR ŞI
PROGRA
AMELOR
R
CEL
MAIBBUN
SUSŢINĂTOR
AL PO
POLITICILOR
ŞI P
PROGRAMELOR
DEVALOR
VALORIFICARE
MOŞTENIRII
CULTURALE
DE
IFICARE
E AAMOŞ
ŞTENIRII CULTU
URALE

și echipa:
Nancy LEV-ALEXANDER, specialist, Stabilizare a colecțiilor și conservare preventivă;
Alan HALEY, specialist, Prezervare;
Susan PECKHAM, specialist senior, Conservare
carte rară;
Daniel PATERSON, specialist senior, Conservare carte rară

Jacob NADAL,

pentru suportul substanțial acordat Bibliotecii
Naționale a Republicii Moldova în susținerea
director pentru Prezervare, Biblioteca
proiectului de valorificare și promovare a doCongresului SUA,
Jac
ob NAD
DAL,
cumentelor patrimoniale „Salvgardarea hridirecctor pentrru Prezervvare, Bibliooteca Cong
gresului
SUA
S
soavelor basarabene
din perioada 1812-1917”.

și ecchipa:
Ediția a IX-a, 2019
Nan
ncy LEV-A
ALEXAND
DER, speccialist, Stabilizare a colecțiilorr și conserrvare

prevventivă;
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CEL MAI BUN CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ÎN DOMENIUL
BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII

LUINE MOD NÎ CIFIȚNIITȘ ROTĂTECREC NUB IAM LEC
I IRĂMROFNI ELA EȚNIITȘ IȘ EIMONOCETOILBIB

,NACRUȚ

ylleN

Nelly ȚURCAN,ratisrevinu roseforp ,.bah .rd
dr. hab., profesor universitar,

onocet oilbib iețniitș aeratlovzed nî ăvitacifinmes aițubirtnoc urtnep
iceps ed iițareneg rotlum iam a aeracude urtnep ,avodloM acilbupeR
.uinemod
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pentru contribuția semnificativă în dezvoltarea
științei biblioteconomice în Republica Moldova, pentru educarea a mai multor generații de
specialiști în domeniu.
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MAI BUNCEL
BIBLMAI
LIOTECA
AR AL ANULUI
A
2018 DIIN BIBLIIOTECA
BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN BIBLIOTECA
ONALLĂ ANAȚIONALĂ
REP
PUBLICIAIIREPUBLICII
MOLD
DOVAMOLDOVA

na GH
HEICEAN
NU,

Tatiana GHEICEANU,
ie Lecttura șef
public
că, BNRM
M
secție Lectura publică, BNRM,

pentru performanțe deosebite în activitatea
profesională, promovarea și diversificarea
activităților cu publicul, contribuție
substanțială la implementarea serviciilor
inovative în activitatea secției Lectura publică
și a pro
Centrului
de Informare
ONU.
înn activitatea profesiională,
omovarea
a și diversi
ifi-

perforrmanțe de
eosebite
ctivitățților cu pu
ublicul, contribuție substanția
s
ală la impllementare
ea serviciilor
Ediția a IX-a, 2019
secției Leectura pub
ve în activitatea
blică și a Centrului dde Informaare ONU.
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CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN SISTEMUL

CEL
L MAI BUN BIBLLIOTECA
AR AL ANULUI
A
NAȚIONAL DE BIBLIOTECI
DIN
N SISTEM
MUL NA
AȚIONALL DE BIB
BLIOTEC
CI

Maaria COJOCARU,

pentru
prestanța deosebită în realizarea progradirec
ctor al Bib
bliotecii Pu
ublice Raioonale „Iuliian Filip”,
Drochia
Maria
COJOCARU,

melor și proiectelor de bibliotecă, pentru activitatea prodigioasă în promovarea cărții și lecturii și
pentru
dezvoltarea
penttru prestaanța deose
ebită în reealizarea programel
p
or și proie
ectelor și
dediversificarea
bibliotecăă, serviciilor noi
de
bibliotecă.
penttru activitatea prod
digioasă înn promovaarea cărții și lecturii și pentru dezvoltarrea
director al Bibliotecii Publice Raionale
„Iulian Filip”, Drochia,

și diversificareea serviciilor noi dee bibliotecă.
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AI BUN BIBLLIOTECA
AR AL ANULUI
A
CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN SISTEMUL
STEM
MULNAȚIONAL
NA
AȚIONAL
DE BIB
BLIOTEC
CI
DELBIBLIOTECI

Elena Harconița,
Harcconița,
director al Bibliotecii Științifice a

al Bib
bliotecii
Șttiințifice
a „Alecu
Universit
tății
at
Universității
de Stat
Russo”
dinde Sta
Bălți,

pentru prestanța deosebită în realizarea programelor și proiectelor de modernizare a activității bibliotecii, activitate
prodigioasă
în promovarea cărții și
„Alecu
RRusso”
din
n Bălți
lecturii și fidelitate față de profesia de bibliotecar.

restaanța deose
ebită în reealizarea programel
p
or și proieectelor de
zare a activităț
ții abibliote
tate prodig
gioasă în ppromovarrea cărții și
Ediția
IX-a, 2019ecii, activit
i fidelitate fațăă de professia de bibliotecar.
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CEL MAI BUN FORMATOR

CELL MAI BUN FOR
RMATOR
R

Diaana SILIV
VESTRU
U,

Diana
șef
ssecțieSILIVESTRU,
Coleecții digitaale, BNRM
M
șef secție Colecții digitale, BNRM,

pentru implicarea activă în formarea profesională
continuă a personalului de specialitate din cadrul
BNRM.

penttru implicarea activvă în formaarea profe
esională continuă a personalu
ului de
speccialitate din cadrul BNRM.
B
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CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC
SALVGARDAREA HRISOAVELOR BASARABENE
DIN PERIOADA ȚARISTĂ (1812-1917)
CELL MAI BUN PRO
OIECT BIIBLIOTEECONOM
MIC
și echipa:
Mariana KIRIAKOV,
specialist principal, secția Dezvoltare
instituțională, BNRM, coordonator de
proiect;
Veronica Cosovan,
șef secție Carte veche și rară, BNRM;
Valentina Granaci,
șef Centrul tehnic de conservare și restaurare a documentelor, BNRM;
SALLVGARD
DAREA HRISOA
H
AVELOR BASARA
ABENE D
DIN PER
RIOADA
A
ȚAR
RISTĂ (1
1812-19
917)

Aliona Tostogan,
director adjunct BNRM, manager de
proiect

Elena PINTTILEI,

direcctorul gen
neral al Bib
bliotecii N
Naționale a Republiccii Moldovva, directo
or de proieect,

Elena PINTILEI,

pentru inițierea și implementarea proiectului
„Salvgardarea hrisoavelor basarabene din perioada
general al Bibliotecii Naționale a
țaristă (1812-1917)”.
Republicii
Moldova,
director
proiect,
Mar
riana KIRIA
AKOV,
speecialist
priincial ,de
seccția
Dezvo
oltare instiituțională,, BNRM,
și
ecchipa:
directorul

coorrdonator de
d proiect;
t;
Vero
onica Coso
ovan, șef secție
s
Carrte veche și
ș rară, BN
NRM;
Valeentina Gra
anaci, șef Centrul teehnic de co
onservare
e și restaurrare a doccumentelo
or,
BNR
RM;
Aliona Tostog
gan, director adjuncct BNRM, manager de proiectt
pent
tru inițiere
și imple
ementareea proiectu
ului „Salvgardarea hrisoavelo
or
Ediția
aeaIX-a,
2019
basaarabene din perioad
da țaristă (1812-191
17)”.
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CEA MAI BUNĂ LUCRARE (PUBLICAȚIE) ÎN BIBLIOTECONOMIE
CEA
A MAI BUNĂ
B
LU
UCRAREE (PUBLLICAȚIE) ÎN BIBLLIOTECO
ONOMIEE

Marrea Unire a românillor de la 11918 : Con
ntribuții biibliograficce / Bibl. Naț.
N a Rep
p.
Moldova ; aut.- alcăt.: Maria Sarrgun ; coo
ord., red. șt.,
ș st. intrrod.: Ion Negrei
N
;
red. bibliogr.:: Valeria Matvei.
M
– Chișinău : BNRM, 2018.
2
– 6226 p.
Marea
Unire
a românilor
de la 1918 : Contribuții bibliografice / Bibl. Naț. a Rep. Moldova ;
ISBN
N 978-997
75-3205-7-3

aut.- alcăt.: Maria Sargun ; coord., red. șt., st. introd.: Ion Negrei ; red. bibliogr.: Valeria
Matvei. – Chișinău : BNRM, 2018. – 626 p.
ISBN 978-9975-3205-7-3
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TOPUL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2018
Tatiana Gheiceanu, șef secție Lectura publică
Tatiana Bahmuteanu, șef Centrul editorial-poligrafic
Elina Bolgarina, șef secție Literaturile lumii
Margareta Cebotari, specialist principal, secția Dezvoltare în biblioteconomie
Veronica Cosovan, șef secție Carte veche și rară
Natalia Gulco, șef Centrul Pro-European de servicii şi comunicare
Mariana Kiriakov, specialist principal, Dezvoltare instituțională
Tatiana Kulinski, specialist superior, secția Carte veche și rară
Vera Osoianu, director adjunct, Direcția dezvoltare și cercetare în biblioteconomie
Feodora Țurcan, specialist principal, secția Dezvoltarea și evidența colecțiilor
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Bun de tipar: 18.04.2019
Apărut: 2019
Coli de tipar: 1,6
Tiraj: 25 ex.
Tiparul sub comanda nr. 10,
executat la Primex.com,
Chişinău
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