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ABREVIERI ȘI ACRONIME

ABRM Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova 

BNRM Biblioteca Națională a Republicii Moldova

BPT Biblioteci Publice Teritoriale

CCPBP Catalogul Colectiv Partajat al Bibliotecilor Publice

CBN Consiliul Biblioteconomic Naţional

CFPC
Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării

CPESC Centrul Pro-European de servicii și comunicare

CȘ Consiliul Științifi c

HG Hotărârea Guvernului

IP Instituția Publică

LBRM Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”

MC Ministerul Culturii

ODD  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030

SMC Sistemul de Management al Calității

SNB Sistemul Național de Biblioteci

SȘBE Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova

SWOT
Puncte tari („Strenghts”), Puncte slabe („Weaknesses”), Oportunități („Oppor-
tunities”) și Amenințări („Th reats”)

U.m. Unități materiale
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MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL
____________________

Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), 
templu cultural cu o istorie îndelungată, în anul 2021 a con-
tinuat realizarea priorităților și obiectivelor specifi ce unei 
instituții de cultură a statului. Criza pandemică a mobilizat 
echipa BNRM de a se adapta rapid, creativ și inovator la me-
diul Covid-19, asigurând utilizatorii să aibă acces la resursele 
informaționale și serviciile bibliotecii.

În această perioadă complicată, cu statut de organ speci-
alizat în dezvoltarea biblioteconomiei și științei informării, 
au fost obținute rezultate remarcabile la nivel instituțional, 
național și internațional, astfel promovând consecvent ima-
ginea țării noastre atât pe plan intern, cât și extern.

Cu toate că unele procese operaționale și proceduri de rea-
lizare a sarcinilor au suferit modifi cări, personalul a continuat 
să-și servească comunitățile în ritmul tehnologizării caracte-
ristice unei societăți informaționale și a cunoașterii. Produc-
tivitatea și calitatea sarcinilor realizate în termen a constituit 
prioritate pentru managementul instituției. În aceste condiţii 
a crescut intensitatea muncii angajaţilor, dar măsurile între-
prinse şi deciziile luate de conducerea BNRM au dat rezultate – utilizatorii au fost deserviţi operativ şi 
în condiţii de siguranţă.

În anul 2021 au fost scrise și implementate proiecte de promovare a cărții, lecturii și patrimoniului 
cultural. Cu responsabilitate și dedicare, echipa de bibliotecari-cercetători au dat dovadă de creativitate 
pentru a sprijini cercetarea, instruirea și învățarea la distanță. Au fost elaborate lucrări bibliografi ce, 
manuale, ghiduri, suporturi educaționale și metodologice, articole în publicații de specialitate și altele. 
Menționăm că echipa redacțională a „Calendarului Național 2022”, anuar enciclopedic, cuprinzând note 
biobibliografi ce despre cele mai de seamă personalități din domeniile științei, culturii și artei din țară și 
de peste hotare, precum și a revistei ştiinţifi ce şi bibliopraxiologice „Magazin bibliologic” au facilitat 
accesul la cercetare.

În vederea realizării efi ciente a misiunii și obligațiunilor ce îi revin, BNRM pune accentul de bază pe 
colaborarea cu alte instituții publice naționale și internaționale, încheind în acest scop acorduri bilatera-
le, promovând schimbul de informații, bune practici și experiență în domeniu.

Fără profesionalismul, devotamentul și eforturile comune depuse de către angajaţii BNRM, realiză-
rile obţinute în 2021 nu ar fi  fost posibile. În acest context, aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor de 
la BNRM pentru contribuţia lor la efi cacitatea instituţiei noastre, iar partenerilor – pentru încrederea şi 
susţinerea acordată Bibliotecii Naționale în dezvoltarea strategiei unei biblioteci efi ciente, transparente 
și inovative.

Elena PINTILEI, director general



BNRM Raport anual 2021

6

Misiune

Viziune

Valori

IDENTITATEA INSTITUȚIONALĂ A BNRM
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LecturaaCentral

5 CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE ALE ANULUI
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BNRM
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este o instituţie publică cu statut de persoană juridică, 

fondată de către Ministerul Culturii (MC). La 01.03.2021 au fost aprobate de MC structura organiza-
torică și statele de personal. Structura internă a BNRM a suferit unele modifi cări (Anexa nr. 1).

Conducerea operativă a I.P. BNRM este asigurată de către directorul general. Organele colegiale de 
conducere (Anexa nr. 2).

Consiliul de administrație (CA) este organul suprem de conducere a BNRM și este dirijat de către 
directorul general. Misiunea CA este de a contribui la dezvoltarea instituției prin consilierea conduce-
rii Bibliotecii pe următoarele direcții: 
 defi nirea strategiei de dezvoltare, în mod prioritar urmărind creșterea calitativă a activităților, ser-

viciilor, cercetării și de administrare a patrimoniului BNRM;
 analizarea stadiului de realizare a programelor și obiectivelor propuse;
 promovarea activă a imaginii BNRM.

Pe parcursul anului 2021, CA a examinat diverse subiecte, în baza cărora au fost luate decizii im-
portante privind funcționarea instituției: asigurarea securității personalului și utilizatorilor privind 
infectarea cu Coronavirus-19, pregătirea către procesul de evaluare a instituției, promovarea imaginii 
instituției la nivel național și internațional, implicarea în elaborarea cadrului de reglementare în do-
meniu, stabilirea sporului de performanță pentru angajații instituției, analiza realizării programelor și 
obiectivelor propuse și stabilirea priorităților, decizii bugetare etc.

Consiliul științifi c (CȘ) s-a axat pe câteva teme prioritare: conceptele și programele Conferințelor 
zonale din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB), Simpozionului știinţifi c „Valori bibliofi -
le”, Conferinţei internaţionale „Lectura ca bază pentru cunoaștere și creativitate”, ediția a III-a; Zile-
lor Știinţei la BNRM, ediția a IV-a; Forumului Managerilor din SNB; conceptul tehnic al sistemului 
informațional automatizat ,,Registrul de stat al bibliotecilor”; conceptele monografi ei aniversare, pre-
cum și ediției speciale a revistei „Magazin bibliologic” prilejuite de consemnarea a 190 de ani de la 
fondare și 30 de ani de la atribuirea denumirii/statului „Biblioteca Națională a Republicii Moldova”; 
proiectul Planului editorial al BNRM pentru anul 2022.

Consiliul redacțional (CR). În cadrul CR au fost discutate „Planul editorial al BNRM pentru anul 
2022”, probleme cu referire la conținutul și structura unor publicații BNRM. 

Comisiile specializate pe domenii: Comisia de marketing, Comisia pentru achiziții, Comisia pentru 
managementul colecțiilor, Consiliul metodologic „Evidența, catalogare și indexarea colecțiilor”, Co-
misia pentru examinarea contradicțiilor de producție și asigurarea unității tehnologice instituționale, 
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de Control 
Intern Managerial și-au organizat activitatea conform planurilor sale.

COMPONENTA DOCUMENTARĂ A BNRM 
(http://www.bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/documente)

În anul 2021 au fost aprobate actele ce reglementează activitatea Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova:
Statutul Instituției Publice Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova;
Structura Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova;
Organigrama Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
    În perioada de referință a fost elaborat, actualizat cadrul de reglementare și normativ:
Regulamentul privind gestionarea colecțiilor;
Instrucțiune internă de pregătire, aprobare, monitorizare și raportare a proiectelor de bibliotecă;
Fișe ale posturilor.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL
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CONTROL INTERN MANAGERIAL
În scopul îmbunătățirii răspunderii manageriale în gestionarea și utilizarea mijloacelor BNRM, 

promovarea unui management performant în cadrul instituției și asigurarea atingerii obiectivelor sta-
bilite pentru anul 2021, BNRM a continuat activitățile de perfecționare a sistemului de control intern 
managerial în conformitate cu Standardele Naționale de Control Intern în sectorul public prin: 
- Consolidarea managementului riscurilor la nivel de subdiviziuni structurale; 
- Revizuirea unor împuterniciri la nivel de direcții;
- Revizuirea și documentarea proceselor de bază în cadrul BNRM.

Pe parcursul anului au fost elaborate și aprobate următoarele documente:
Procedurile de sistem:
- PS-01 Controlul documentelor;
- PS-02 Controlul înregistrărilor;
- PS-03 Controlul produsului neconform;
- PS-04 Acțiuni corective;
- PS-05 Acțiuni preventive.
Proceduri operaționale:
- PO Elaborarea Raportului anual de activitate a BNRM;
- PO Elaborarea Programului anual de activitate a BNRM;
- PO Încheierea acordului internațional de colaborare.

Centrul de Formare Profesională Continuă al BNRM a organizat 2 instruiri ale managerilor BNRM: 
Etica managerială; Riscuri de corupție. Funcții sensibile.
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În 2021, activitatea Bibliotecii Naționale în domeniul dezvoltării și organizării colecțiilor s-a axat pe: 
  Constituirea resurselor informaționale care satisfac interesele de cercetare, studiu, informare, docu-

mentare, educare și recreere ale utilizatorilor, în concordanță cu misiunea BNRM și valorile asumate;
  Asigurarea plenitudinii completării documentelor cu titlu de Depozit legal al Republicii Moldova; 
  Asigurarea exactității și plenitudinii evidenței resurselor informaționale în corespundere cu 

instrucțiunile în vigoare;
  Realizarea unei politici efi ciente de selecție și deselecție a resurselor informaționale documentare;
  Asigurarea securității și condițiilor de păstrare a resurselor informaționale;
  Partajarea resurselor informaționale superfl ue în bibliotecile din SNB.

DEZVOLTAREA COLECȚIILOR
Activitatea BNRM este centrată pe îmbogăţirea colecţiilor, în primul rând, cu publicaţii din pro-

ducţia naţională și satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor. Pe parcursul anului au fost 
achiziționate 20608 u.m., dintre care 12803 u.m. au intrat în colecţiile de bază ale Bibliotecii, inclusiv 
în colecții speciale. Valoarea acestora constituie 803374 lei. În comparație cu 2020, în anul de referință 
numărul documentelor achiziționate a crescut cu 18 la sută (cu 2378 u.m. mai mult).

Tabelul 1. Analiza comparativă a achizițiilor de documente (2020-2021)

An

Achiziții 
(u.m.)

Achiziții 
(titluri)

Exemplare
achizițio-
nate per 

titlu

Exemplare 
intrate per 
utilizator 

activ

Cheltuieli p/u 
achiziții 

total +/- total +/-
mii 
lei

per uti-
lizator 

 2021 12803 +18%   8893 +36% 1,4 3,8 803,4 238,6
2020 10425 -34%   6526 -34% 1,5 3,8 280,0 104,2

Indicatorii relaţionali (de performanţă) ai anului 2021, la capitolul achiziţii, au avut unele schim-
bări în comparație cu anul 2020. Astfel, în medie, fi ecare titlu a fost procurat în număr de 1,4 exem-
plare. Pentru achiziţii per utilizator în anul 2021 au fost investiţi cu 134,4 lei mai mult decât în anul 
precedent.

În 2021, structura lingvistică a stocului adăugat este caracterizată după cum urmează: 
în limba română au fost achiziţionate 8628 u.m. sau 67,3 % (în 2020 – 64 %);
în limba minorităților naționale – 2167 u.m.  sau 16,9 % (în 2020 – 17 %); 
în alte limbi – 2008 u.m. sau 15,7%  (în 2020 – 19 %). 
În structura achizițiilor după tipuri de documente continuă să prevaleze cărțile (69,6%), urmate de 

publicații seriale (16%). Efortul de diversifi care a suporturilor s-a soldat cu achiziţia unui număr de 
374 de documente electronice și 375 de documente audiovizuale.

Tabelul 2. Structura achizițiilor după tipuri de documente (2020- 2021) (u.m.)

An Cărți Publicații 
seriale

Doc. 
grafi ce

Doc.
de muzică 

tipărită

Doc. 
AV

Manuscrise/
teze de 
doctor

Doc. 
electronice

Alte 
doc.

2021 8917 2049 359 291 375 5/148 374 285
69,6% 16,0% 2,8% 2,3% 2,9% 1,2% 2,9% 2,3%

2020 7618 1638 297 167 17 84 299 304
73,2% 15,7% 2,8% 1,6% 0,1% 0,8% 2,9% 2,9%

RESURSE INFORMAȚIONALE
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Structura achizițiilor după conținut poate fi  caracterizată după cum urmează din diagrama de mai 
jos: cuantumul maxim aparţine documentelor în domeniul știinţelor sociale – 43% din numărul total 
de achiziţii ale anului 2021, urmând fi lologia, lingvistica, literatura – 22%, arta –15%.

Figura 1. Achiziții de documente după conținut

Surse de completare a colecțiilor. Misiunea fundamentală a BNRM în vederea dezvoltării colecţi-
ilor este realizată prin intermediul Depozitului legal, graţie achiziţiilor prin cumpărare, donaţiilor și 
schimbului internațional de publicaţii. 

Tabelul 3. Proviniența achizițiilor de documente (%)
Surse de completare 2021 2020

Depozitul legal 60,7 58,7
Donații 24,8 23,9
Schimb internațional 5,6 3,7
Achiziții prin cumpărare 6,8 13,2
Alte surse 2,1 0,5

Depozitul legal, sursa principală de completare a colecției BNRM cu publicații naționale, reprezintă 
un izvor important de completare a patrimoniului imprimat al țării. Conform legislației în vigoare, Bi-
blioteca Națională benefi ciază de câte 2 exemplare din toate tipăriturile editate în teritoriul Republicii 
Moldova. În anul 2021, prin intermediul Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, au fost 
recepționate 7769 u.m. (60,7% din toate documentele achiziționate în colecții):

cărți – 5148 u.m. în 2583 titluri;
reviste – 174 titluri, 1878 nr.;
ziare – 104 titluri, 5500 nr.;
alte documente – 319 u.m.

Achizițiile prin cumpărare constituie 870 u.m. în valoare de 151,5 mii lei. În comparaţie cu anul 
2020, numărul publicațiilor achiziţionate pe această cale a scăzut cu 144 de documente. 

Politica de achiziţii a documentelor a fost orientată spre lichidarea lacunelor din fondul de tipări-
turi naţionale, îmbogăţirea colecţiilor speciale, achiziţionarea documentelor naţionale pentru schim-
bul internaţional de publicaţii și Rezerva Naţională de Publicaţii. 

Un segment important în colecțiile Bibliotecii îl constituie publicaţiile seriale, care reprezintă un 
suport informațional important pentru efectuarea studiilor și cercetărilor știinţifi ce. Totodată, consta-
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tăm micșorarea în ultimii ani a numărului de titluri de reviste și ziare, abonate de BNRM  (de la 394 
de titluri abonate în anul 2020 la 369 titluri abonate în anul 2021).  

Donaţiile reprezintă o altă sursă de completare curentă și retrospectivă a colecţiilor. Pe parcursul 
anului 2021 au fost recepţionate 3167 u.m. 

Tabelul 4. Donatori de carte

Donatori Nr. unități ma-
teriale

Persoane juridice

Uniunile de creație 55
Instituții din Republica Moldova 102
Ambasade acreditate în Republica 
Moldova

50

Edituri din România 197
Instituții internaționale 31

Persoane fi zice
Autori de carte din Moldova/România 2219/199
Persoane fi zice din Republica Moldova 314

Total 3167
Printre donatorii autohtoni s-au remarcat Anton ION, Nina GONŢA, Vladimir HALIPI, Ion 

HADÂRCĂ, Petre CIOCLU, care au oferit cărţi editate în afara hotarelor ţării, contribuind astfel la îm-
bogăţirea colecţiei „Moldavistica”. Printre alţi donatori remarcăm editurile, uniunile de creație și alte 
instituții: Editura Academiei de Studii Economice din București și Mega din Cluj-Napoca, Institutul 
Polonez din București, Ambasada Italiei din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Istorie din mun. 
Chișinău.

O donaţie valoroasă ce constă într-o colecţie de publicistică a scriitorului Nicolae DABIJA a fost 
acordată de editura TipoMoldova, Iași, România. Volumele de publicistică au apărut în colecţia „Bibli-
oteca Marii Uniri” și includ peste 5000 de articole scrise în perioada anilor 1986-2019. 

Redacția publicației Revista „Limba Română” a venit cu o donație generoasă de 60 titluri de carte 
în domeniul lingvisticii și 37 exemplare ale revistei „Limba Română”. 

Pe parcursul anului, Colecţia „Moldavistica” s-a îmbogăţit cu 99 u.m., 86 dintre acestea fi ind oferite 
gratuit de către autori, instituţii, alte 12 u.m. au fost achiziţionate prin încheierea directă cu ofertantul 
a unui Act de achiziţie a mărfurilor și 1 u.m. a fost oferită prin schimb internaţional.
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Prin intermediul reţelei de schimb internaţional au fost recepţionate 329 u.m., pe când numărul 
celor expediate a constituit 293 u.m.

Parteneri activi în cadrul schimbului internaţional de publicaţii sunt bibliotecile naționale din 
Franţa, Cehia, România, Rusia.

Posibilităţile fi nanciare limitate pentru acoperirea cheltuielilor de expediere și achiziţionare a pu-
blicaţiilor necesare și preţurile exorbitante pentru serviciile poștale, reorientarea către schimb cu do-
cumente în format electronic au infl uenţat negativ în ultimii ani relaţiile cu partenerii din străinătate.

CASAREA DOCUMENTELOR
Pe parcursul anului 2021 au fost casate din colecţia Bibliotecii Naționale 27190 u.m. 

Tabelul 5. Casarea documentelor (u.m.)
Tip document Cantitate

Carte 8304
Publicație periodică 2546
Rezumate ale tezelor de doctor 16340
TOTAL 27190 u.m.

Criteriile după care au fost casate documentele sunt următoarele:
uzura morală a conținutului documentului – 7077 u.m.;
dublete – 4374 u.m.;
epuizarea termenului de păstrare a documentelor, în special a celor străine, și alte motive –  

      15739 u.m.
Volumul documentelor casate în ultimii doi ani este în creștere și prevalează considerabil cifra de 

achiziții. Activizarea activității BNRM în această direcție este cauzată de lipsa spațiilor pentru depo-
zitarea colecțiilor și acumularea în anii precedenți a unui masiv mare de documente depășite moral.

CARACTERISTICA RESURSELOR INFORMAȚIONALE LA 31.12.21
(Vezi Anexa nr. 5 )

La fi nele anului 2021, colecția BNRM constituia 2500,4 mii u.m. În comparație cu anul 2020, 
volumul colecțiilor s-a micșorat cu 0,6%. Descreșterea a fost cauzată de continuarea procesului de 
deselecție a documentelor uzate fi zic și moral și a exemplarelor superfl ue din colecțiile BNRM, proces 
impus de criza spațiilor de depozitare pentru achiziții noi, de necesitatea de dezvoltare calitativă și 
perspectivelor de digitizare a colecțiilor.
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Figura 2. Dinamica dezvoltării colecțiilor (2020-2021) 

Indicatori relaţionali la acest capitol sunt prezentați în tabelul 6.

Tabelul 6. Analiza ratei de înnoire și ratei de circulație ale colecției BNRM

Anul Colecția totală 
(u.m.)

Achiziții
(u.m.)

Rata de 
înnoire a 
colecției

Documente 
împrumutate

Rata de 
circulație

2021 2500445 12803 0,5% 96150 0,1
2020 2514832 10425 0,4% 94320 0,1

În ultimii ani rata de circulație a colecției rămâne stabilă. 
În perioada de referință, BNRM deține colecții enciclopedice de documente, constituite din diferite 

tipuri de documente, care oferă utilizatorilor posibilităţi de informare, studiu și cercetare în toate do-
meniile cunoașterii. Partea predominantă a colecţiei o reprezintă cărțile și publicațiile seriale (84,8%), 
urmată de documentele grafi ce și documentele de muzică tipărită.

Figura 3. Structura colecțiilor după tipuri de documente (2021)

În anul 2021 ponderea publicațiilor în limba română a atins cota de 15,6 % (389532 u.m.). Acest 
indicator a crescut față de anul 2020 cu 1,6%. 
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Tabelul 7. Colecția de documente după limbi

An
Total

u.m./%

Inclusiv
în limba 
română

în limbile 
minorităților naț.

În limbi 
moderne

2021 2500445 389532 1913849 197064
100% 15,6% 76,5% 7,9%

2020 2514832 385377 1931709 200747
100% 15,3 % 76,8 % 7,9%

În ultimii cinci ani, structura colecțiilor după conţinut nu a înregistrat modifi cări esenţiale. În ma-
sivul documentar existent predomină documentele din domeniul științelor sociale (mai mult de 31 la 
sută).

Figura 4. Colecția de documente după conținut

COLECȚII SPECIALE
Biblioteca deține următoarele colecții speciale:

Colecţia de Carte veche și rară a fost completată cu 601 
vol. Acest număr mare de intrări s-a realizat în mare parte 
datorită completării retrospective. Din nr. total intrate în 
colecțiile secției, 466 de exemplare au fost identifi cate în 
colecțiile generale ale BNRM. Doar 135 (22,4%) de exem-
plare reprezintă achiziții curente, dintre care 7 documente 
au fost cumpărate, 91 provin din donații de la persoane 
fi zice și 37 de documente au intrat în colecțiile prin De-
pozitul legal.

Cele mai reprezentative documente achiziționate în 
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anul 2021 sunt refl ectate în tabelul de mai jos: 
Tabelul 8. Documente reprezentative achiziționate în 2021

Autor/titlu Loc 
publicare

An 
publicare

Preț

Шпрингер Яков. Молот ведьм Москва 2019 1615 lei
Istoria. Ghid ilustrat complet: Din zorii 
civilizației până în zilele noastre

București 2020 1023 lei

Cârmacea Gabriela. Primul război mondial: 
album

București 2018 935 lei

Zane. Proverbele românilor. Vol. 1 Iași 2018 500 lei
Zane. Proverbele românilor. Vol. 2 Iași 2018 500 lei
Zane. Proverbele românilor. Vol. 3 Iași 2018 500 lei
Eminescu – dorul de absolut Botoșani 2021 600 lei
Dabija N. Tăceri tălmăcite-n cuvinte Botoșani 2014 400 lei
Surugiu-Fuego P. Învățând sublimul Botoșani 2021 500 lei

Colecția Audiovideoteca s-a completat cu 636 de documente: cărți (242), muzică tipărită (242), 
discuri de vinil (77), CD (32), publicații periodice (43).
Colecţia de arte și hărţi include albume, reproduceri de artă, cărţi poștale, stampe, documente 

grafi ce, fotografi i, ex-librisuri, afi șe (metodice, de reclamă teatrală), hărţi, atlase, publicaţii seriale, alte 
genuri de grafi că aplicată (calendare, semne de carte, plicuri, invitaţii, etichete, timbre, etc.) apărute la 
editurile Republicii Moldova și de peste hotare. Colecția s-a îmbogățit cu 339 de documente grafi ce.
Colecția Moldavistica s-a completat cu 128 de documente editate peste hotare referitoare la Re-

publica Moldova ale autorilor autohtoni publicate în străinătate.
Din categoria colecției de bază a BNRM fac parte și: 
Colecția Centrului pro-european de servicii și comunicare care are ca scop informarea publicului 

larg asupra valorilor, activităților și realizărilor Uniunii Europene și Consiliului Europei în toate do-
meniile lor de activitate. Actualmente, colecţia Centrului integrează cca 4 mii de publicații tradiționale 
și documente electronice postate pe cele 4 bloguri susținute de Centru. Pe parcursul anului colecția s-a 
îmbogățit cu 30 de documente.
Colecția Centrului de informare al ONU este constituită din publicații cu diversă tematică, ce 

refl ectă atât domeniile de activitate și competență ale ONU, cât și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
2030. Noua colecție, cu acces liber la raft , numără 2500 de exemplare.
Colecția Literaturile lumii include peste 49 000 u.m.: publicații din literatura universală în ge-

neral, documente despre evoluţia literaturilor și limbilor din ţările lumii, manuale pentru studierea 
limbilor străine, dicţionare și enciclopedii literare și lingvistice, etc.

Din categoria colecțiilor auxiliare fac parte:
Colecția Rezervei naționale de publicații. Pe parcursul anului Colecția s-a completat cu 6 mii 

volume venite prin donații sau prin programul editorial al Bibliotecii Naționale, precum și din contul 
exemplarelor dublete sau nesolicitate excluse din colecțiile Bibliotecii; 10000 vol. au fost oferite ca 
donații unor biblioteci și instituții din republică. 
Colecția de schimb include cca 5000 de documente.

PRELUCRAREA RESURSELOR INFORMAȚIONALE
Din totalul titlurilor noi intrate pe parcursul anului 2021 au fost prelucrate conform standardelor 

bibliografi ce și au fost create metadate pentru 6,8 mii titluri de documente (la 2020 – 9,5 mii). 
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În perioada de referință s-au consultat peste 2 mii de publicații periodice și culegeri. În urma pre-
lucrării informațiilor au fost realizate peste 15 mii de înregistrări bibliografi ce noi, surse importante 
de informare a benefi ciarilor.

CONSERVAREA ȘI PREZERVAREA COLECȚIILOR
Principalele acțiuni ale conservării preventive desfășurate la Biblioteca Națională sunt:
monitorizarea regimului de temperatură, umiditate, lumină (sistematic);
examinarea colecțiilor pentru depistarea exemplarelor infectate, uzate, defectate și transmite- 

 rea lor Centrului Tehnic de Conservare și Restaurare a documentelor al BNRM (45,1 mii vol.);
  reparaţii curente ale publicaţiilor;
igienizarea colecțiilor (29100 metri liniari de raft ); 
confecționarea cutiilor și a mapelor (150 unități).
Conservarea curativă cuprinde un ansamblu de măsuri menite să contracareze efectele degradării 

fi zice, chimice și biologice asupra publicațiilor și să prelungească durata de exploatare a acestora. În 
cadrul BNRM acestea se realizează în colaborare cu Centrul Tehnic de Conservare și Restaurare a 
documentelor, iar principalele operații specifi ce aplicate pentru a evita atacurile biologice asupra do-
cumentelor sunt:
  dezinfecția documentelor (2259 vol.);
  curățarea manuală a colecțiilor (83,9 mii pag.).
Centrul tehnic de conservare și restaurare a efectuat următoarele procese: restaurarea foilor deterio-

rate, consolidarea paginilor de gardă, restaurarea părţilor lipsă ale paginilor, reconstituirea structurii 
cusăturii și a legăturii etc.
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Microclimatul din spaţiile de expunere și depozitare a fost monitorizat în permanenţă pentru a se 
lua măsurile necesare în cazul existenţei unor variaţii semnifi cative. S-a urmărit cu atenţie starea de 
conservare a documentelor și, în funcţie de problemele constatate, de gradul de urgenţă al acestora, au 
fost demarate măsuri specifi ce de conservare. 

Din nr. total de documente patrimoniale (33233 doc.) din fondul Carte veche și rară, 95 % sunt în 
stare bună, 5 % (1687 u.m. ) necesită intervenții de conservare, precum și restaurare și tratamente de 
dezinsecție.

În domeniul organizării și protecţiei fi zice a patrimoniului naţional, BNRM se confruntă cu urmă-
toarele probleme: 
 supraaglomerarea spaţiilor de depozitare a documentelor;
 lipsa climatizoarelor în depozitele Bibliotecii, ceea ce face imposibilă menţinerea temperaturii și 

umidităţii aerului în limitele prevăzute de normele în vigoare;
 sistemul de ventilare nefuncțional.

GESTIONAREA COLECȚIILOR
Gestionarea colecțiilor în perioada de referință a inclus un șir de procese:
evidența individuală și sumară a unităților achiziționate;
pașaportizarea documentelor vechi;
inventarierea colecțiilor;
verifi carea corectitudinii aranjării documentelor pe raft ;
întocmirea actelor de verifi care și excludere a documentelor etc.
Colecţiile BNRM se păstrează în depozite și în săli cu acces liber, asigurându-se condiţii de conser-

vare și securitate adecvate. Conservarea și protejarea patrimoniului imprimat al țării și păstrarea lui în 
condițiile cât mai bune constituie o prioritatea strategică a BNRM, o datorie atât faţă de strămoși, cât 
și faţă de generaţiile viitoare. Pentru realizarea acestui scop, în 2021 salariații BNRM au întreprins o 
serie de măsuri concrete, specifi cate mai jos:

        Casarea
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În perioada de referință au fost efectuate inventarieri ale colecțiilor.
Tabelul 9. Verifi carea (inventarierea) colecțiilor

Denumirea secțiilor             Denumirea colecțiilor Volum

Carte veche și rară
Colecția de microfi lme 2207
Colecția de carte veche și manuscrise 33300

Organizarea și con-
servarea colecțiilor

Colecția de publicații cu formatul „M” (I), nivelul 9 113150

Colecția de publicații editate până la a. 1940 33624
Colecția de publicații în limbi străine (formatul IF) 20645

Colecția de autoreferate (rezumate ale tezelor de docto-
rat)

60615

Colecția de publicații în limbile minorităților naționale 2776

Literaturile lumii Colecția de publicații seriale 9123

Asistență 
informațională

Colecția de referință 6355

Publicații seriale
Colecția de reviste 139574

Colecția de ziare 10690

TOTAL 432059
Printre operațiile ce țin de securitatea colecțiilor în cadrul Bibliotecii Naționale putem evidenția:
 sistem de alarmă antiefracție;
 sistem antiincendiu pe bază de gaz inert;
 restricționarea accesului în depozite.

ACCES LIBER LA COLECȚII
BNRM prezintă în acces liber la colecții 0,5 la sută de documente din cele existente în colecțiile 

instituției, fapt determinat de funcția patrimonială și regimul special de securizare a colecțiilor.

Tabelul 10. Volum de documente în acces liber
Secții/colecții Volum

Centrul Pro-european de servicii și comunicare 5000
Centrul de informare ONU 2800
Sala de referințe 1400
Dezvoltare în biblioteconomie și Științe ale infor-
mării 3000
Colecție de artă și hărți 300
Ungherașul Media 500
TOTAL 13000

 CATALOAGE
Catalogul electronic cu acces online
Catalogul electronic include toate documentele achiziţionate din 1989 până în prezent, inclusiv 

documentele catalogate prin retroconversie și refl ectă cca 36 la sută din toate titlurile de documente, 
deținute în colecțiile BNRM.
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Pe parcursul anului de referință, în Catalogul electronic al BNRM au fost adăugate 28990 mii de 
înregistrări bibliografi ce. 
Catalogul Național Colectiv al Bibliotecilor publice teritoriale (SIBIMOL)
Catalogul Național Colectiv al Bibliotecilor publice teritoriale (CNCB) reprezintă o resursă 

informațională națională, care conține cca 711,1 mii de înregistrări bibliografi ce intrate din colecțiile 
celor 33 de biblioteci publice teritoriale participante la Sistemul SIBIMOL și din colecțiile BNRM.

Pe parcursul anului 2021 bibliotecile publice teritoriale au integrat în acest catalog 12,9 mii de în-
registrări (în anul 2020 -16,3 mii).

Tabelul 11. Dezvoltarea CNCB
2021 2020

Nr. înregistrări total 711142 679841

din care înregistrări adăugate și integrate
240821
(33,8%)

228151
(33,5%)

Principalele benefi cii pe care le au bibliotecile în urma implementării de BNRM a tehnologiilor de 
catalogare corporativă sunt: reducerea costurilor de prelucrare a documentelor prin divizarea rezona-
bilă a muncii catalogatorilor, posibilitatea realizării unor produse informaționale de înaltă calitate și 
în consecință, lărgirea accesului la informații pentru utilizatori.
Cataloagele tradiționale
 Catalog alfabetic pentru public; 
 Catalog sistematic conform CZU; 
 Catalog analitic sistematic; 
 Cataloagele colecţiilor speciale.
Pe parcursul anului 2021 au fost excluse peste 14,3 mii fi șe la exemplarele casate.
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BAZE DE DATE
Biblioteca Națională oferă acces la 13 baze de date pentru studii și cercetare cu acoperire multidis-

ciplinară (http://bnrm.md/index.php/resurse-informationale/baze-de-date):
Baze de date abonate de BNRM:

Moldlex – Acte juridice adoptate și publicate în revista „Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova”, începând cu anul 1989.

Biblioteca de disertații din Rusia – 797 mii de teze de doctorat din 
toate domeniile științei susținute în Rusia, începând cu anul 1998.

Baze de date internaţionale, oferite prin intermediul Consorţiului Resurse Electronice pentru 
Moldova (REM):

ASTM Compass (abstracts) – acces la text integral la o colecție de 
13.000 de publicații ASTM, la Biblioteca electronică ASTM de 1.800 
de cărți electronice tehnice, 8 reviste și lucrări și buletine.

Edward Elgar Publishing Journals and development studies e-
books – accesul la peste 750 de titluri de cărți electronice (monografi i 
științifi ce, cărți de referință) în domenii studiilor de dezvoltare, inclu-
siv: fi nanțe, economie, studii de inovare, dezvoltare a infrastructurii, 
sănătate, guvernanță corporativă, politici publice și sociale, etc. 
OpenEdition journals – acces la 175 de reviste din științele umaniste 
și sociale, publicate de presa universitară în limbile engleza, spaniola, 
italiana și portugheza.

Mathematical Sciences Publishers (MSP) Journals oferă acces la 20 
reviste și 20 cărți științifi ce în domeniul matematicii, mecanicii și in-
gineriei.

E-Duke Journals – acces online la 50 de titluri reviste în domeniul 
științelor umaniste și sociale.

IMF elibrary – acces la peste 14.000 de publicații statistice ale FMI, 
referitoare la economia globală publicată de Fondul Monetar Interna-
ţional (IMF).

Royal Society Journals Collection – acces la opt titluri de reviste de 
mare impact în științele fi zice și biologice, științe fi zice, matematice și 
inginerești, discipline disciplinare.

Oxford Texbook of Medicine – 2500 de ilustraţii și fotografi i privind 
aspectele știinţifi ce și aspectele practicii clinice de medicină internă.

Oxford Reference – acces la 200 de dicţionare și cărţi de referinţă, 
peste 16000 de ilustraţii care includ o gamă vastă de subiecte în dife-
rite domenii.
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IOPscience – acces la 45 de reviste care cuprind o gamă vastă de su-
biecte din domeniul știinţelor și ingineriei.

Oxford Medicine on-line – resursa reunește texte a peste 1.000 de 
cărți cu aspecte știinţifi ce, aspecte ale practicii clinice de medicină 
internă și subdiviziunile ei. 

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ DIGITALĂ MOLDAVICA
Potrivit art. 33 din „Legea cu privire la biblioteci”, nr. 160 din 20.07.2017, care a intrat în vigoare la 

18.02.2019, BNRM constituie Biblioteca Naţională Digitală „Moldavica”, aceasta incluzând documente 
ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil deţinute de biblioteci, muzee și arhive. În prezent, 
BND „Moldavica” include 8278 de obiecte digitale ale documentelor din opt categorii de publicaţii.
Au fost digitizate în anul 2021 – 252 teze de doctorat/obiecte digitale cu un număr de 45.791 

de pagini. Colecţia integrală de teze de doctorat însumează 1316 titluri/obiecte digitale, cu un număr 
total de 273.766 de pagini.
Numărul total de pagini digitizate (note muzicale) îl vom numi în continuare colecția „Note 

muzicale Filarmonica” și constituie o colecție de 30.749 de pagini. Au fost publicate 9 obiecte/titluri 
de note muzicale pe site-ul: http://www.moldavica.bnrm.md/. Restul notelor muzicale (paginilor) au 
fost identifi cate și atribuite metadatele corespunzătoare, acestea sunt stocate pe HDD-urile CND.
Au fost scanate 3 colecții de cărți poștale, cu un număr de 339 obiecte digitale (un obiect di-

gital a cate 2 pagini fi ecare = 678 pagini): colecția militară din Franța, cu referire la personalitatea lui 
Napoleon Bonaparte – 174 de obiecte digitale, colecția navală cu 111 obiecte digitale și o colecție de carte 
poștală românească cu 54 de obiecte digitale. 

Nr. de documente scanate în bază de cerere-ofertă – 1240 de pagini.                    
Utilizarea BND Moldavica (Vezi compartimentul Servicii electronice).
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REPOZITORIUL NAȚIONAL TEMATIC 
(Vezi compartimentul Produse și servicii intelectuale pentru biblioteci și bibliotecari).

CONCLUZII ȘI IMPACT
Biblioteca Națională își dezvoltă colecțiile conform Politicii de dezvoltare a 

resurselor informaționale, parte componentă a strategiei de dezvoltare a insti-
tuţiei.

BNRM pune la dispoziția cetățenilor bunuri publice pentru folosirea în co-
mun, oferă acces la informație în toate formatele pentru toți membrii societății. 

Prin completarea colecțiilor în diferite limbi, BNRM oferă diverselor 
comunități de cetățeni oportunitatea de a cunoaște și a păstra patrimoniul cul-
tural, precum și promovează diversitatea culturală.

Dezvoltând colecţii valoroase de resurse infodocumentare, oferind acces ra-
pid utilizatorilor la informaţii, Biblioteca Națională contribuie la dezvoltarea 
temeinică și efi cientă a învăţământului și a cercetărilor știinţifi ce a Republicii 
Moldova.

Unele impedimente cu care se confruntă Biblioteca Națională, depunând 
eforturi ca să formeze colecții actuale și de calitate, sunt legate de oferta modestă a pieței editoriale 
autohtone și insufi ciența fi nanciară, care împiedică achiziția de documente pentru colecții speciale, de 
carte retrospectivă. În consecință, doar cca 5 % din intrările totale de documente aparțin achiziției cu 
plată (cumpărării). Incapacitatea fi nanciară, iar drept consecință insufi ciența de specialiști IT califi cați, 
și, nu în ultimul rând, lipsa de perfecțiune a Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe pro-
voacă difi cultăți și întârzieri regretabile în dezvoltarea colecțiilor virtuale.

În condiţiile crizei, în care erodarea rapidă a cunoștinţelor impune e-Learning ca instrument de 
furnizare a cunoștinţelor în reţea, BNRM trebuie să-și dezvolte, în mod deosebit, colecţiile de docu-
mente electronice. Trebuie să demareze digitalizarea în masă a documentelor din colecţiile sale, să 
posede un soft ware adecvat pentru organizarea unei biblioteci electronice, crearea metadatelor și să-și 
mărească numărul specialiștilor în selectarea, arhivarea informaţiilor de pe Web.
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În condițiile răspândirii infecției cu COVID-19, mai multe servicii și activități pentru public au fost 
transferate în mediul online, inclusiv pe rețelele sociale, în vederea satisfacerii necesităților de lectură, 
informare, studiu, formare și loisir.

UTILIZAREA BIBLIOTECII ȘI A RESURSELOR INFORMAȚIONALE
Utilizatori

Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei:
utilizatorii serviciilor de bibliotecă:
utilizatorii tradiționali, care sunt înregistrați la BNRM și au permis de bibliotecă;
e-utilizatorii, care utilizează la distanță catalogul electronic online al BNRM, bi-

blioteca digitală, website-ul Bibliotecii, social media (facebook, twitter, linkedin), 
e-servicii, ce refl ectă evenimentele și activitățile cultural-științifi ce și educative oferite de BNRM; 
utilizatorii de bibliotecă din străinătate, prin serviciile de schimb internațional și împrumut 

interbibliotecar, donații de carte;
 bibliotecile și bibliotecarii din cadrul SNB, pentru care BNRM oferă produse și servicii în 

calitate de Centru Biblioteconomic Național, Centru Național de Restaurare a Publicațiilor, Rezerva 
Națională de Publicații etc.; 
instituțiile culturale din țară și cele din străinătate, cu care Biblioteca Națională desfășoară 

proiecte și/sau activități culturale, științifi ce și de educație;
elevii și studenții – prin efectuarea practicii de producție sau voluntariat;
instituțiile de cercetare, care solicită asistență pentru elaborarea lucrărilor bibliografi ce, livra-

rea surselor documentare din colecțiile BNRM, atât prin împrumut intern, cât și internațional;
edituri, instituții de presă, fundații, agenți economici, unităţi militare, multiple organizaţii din 

ţară și de peste hotare; 
societatea în ansamblul ei – prin constituirea, conservarea, organizarea și valorifi carea patri-

moniului cultural scris; angajații instituției.
Utilizatorii persoane juridice folosesc serviciile BNRM fără să fi e înregistrați ofi cial. Numărul aces-

tor utilizatori rămâne necunoscut.
Conform datelor statistice, la fi nele anului 2021, numărul utilizatorilor activi ai BNRM constituie 

3367 (cu 25,3% mai mult față de anul 2020). Serviciile de bază ale BNRM sunt în continuare utilizate 
preponderant de intelectuali și funcționari, urmaţi de studenți, în proporţie mai echilibrată, de mun-
citori, tehnicieni și pensionari.

Figura 4. Structura utilizatorilor după statutul socio-profesional

UTILIZATORI ȘI SERVICII
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În tabelul de mai jos este prezentată structura utilizatorilor BNRM după sex și vârstă:

Tabelul 12. Structura utilizatorilor după sex și vârstă (2020-2021)

Anul

Repartizarea utilizatorilor 
după sex

Repartizarea utilizatorilor după criterii de vârstă

Total Femei Bărbați Până la 16 
ani

Tineri
(17-34 
ani)

Adulți
(35-

64ani)

Vârstnici
(peste 65 

ani)

2021 3367 2087
(62%)

1280
(38%)

185
(5,5%)

1968
(58,5%)

934
(27,7%)

280
(8,3%)

2020 2687 1661
(62%)

1026
(38%)

167
(6,2%)

1589
(59,1%)

688
(25,7%)

243
(9,0%)

În ceea ce privește repartizarea utilizatorilor după vârstă, conform datelor statistice rezultă că în 
2021, ca și în anii precedenți, au continuat să predomine tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 34 ani, 
urmate de adulți cu vârste între 35 și 64 ani.

Tabelul 13. Intrări de utilizatori (2020-2021)
An Nr. intrărilor în BNRM

Total pentru 
consultarea 

documentelor

pentru a benefi -
cia de servicii și 

activități

pentru 
instruire în 

CFPC

pentru 
excursii

2021 29261 14466 (49,4%) 11720 (40,0%) 1204 (4,1%) 1871 (6,4%)
2020 30170 14290 (47,4%) 13690 (45,4%) 452 (1,5%) 1738 (5,7%)

Statisticile prezente în tabelul 13 arată că cel mai mare număr de utilizatori a venit la BNRM pentru 
a consulta documente (49,4 %) și pentru a participa la programe, activități socio-culturale și științifi ce 
(40 %).

În anul 2021, numărul intrărilor per utilizator la BNRM s-a micșorat cu 3% față de anul 2020. Fie-
care utilizator a intrat în BNRM, în medie, de circa 9 ori.

Tabelul 14. Indicatorii relaționali (2020-2021)

Anul Utilizatori 
activi Împrumut Împrumut per 

utilizator Intrări Intrări per 
utilizator

2021 3367 96150 29 29261 9
2020 2687 94320 35 30171 11

Utilizarea resurselor informaționale
Majorarea numărului de utilizatori ai BNRM în anul de referință a condus la diminuarea indicato-

rilor de utilizare a serviciilor de lectură ale Bibliotecii. În anul 2021, Biblioteca Națională a oferit spre 
consultare în sălile de lectură și a împrumutat la domiciliu 96150 de documente, cu 2% mai mult decât 
în anul precedent.
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Figura 5. Dinamica împrumuturilor de documente (2020-2021)

În legătură cu situația epidemiologică din țară, a crescut simțitor numărul documentelor împru-
mutate la domiciliu (cu cca 600 mai mul față de anul 2020), cu respectarea măsurile de protecție a 
răspândirii infecției COVID-19.

În structura numărului total de împrumuturi ponderea publicațiilor tipărite a constituit 96%, iar 
cea a documentelor AV și a documentelor electronice – 4%.

Din colecția de documente în 30 de limbi, cele mai solicitate au fost cele în limba română – 74%, ur-
mate de documentele în limba rusă – 15%. Documentele în alte limbi au avut o pondere de 11 la sută.

Figura 6. Împrumut de documente după limbi (2020-2021)

Preferințele de lectură ale utilizatorilor se îndreaptă cu prioritate spre literatura social-politică și 
economică (cu o pondere de circa 49 %).

În anul de referință numărul de furnizări electronice a crescut considerabil și constituie 1672 de 
pagini scanate (în 2020-371 pag.).
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CONCLUZII
Datele statistice în domeniul deservirii utilizatorilor refl ectă următoarele tendințe:
• Numărul de utilizatori noi care s-au înregistrat pentru prima dată la BNRM a 

сrescut cu 406 de persoane în comparație cu anul 2020.
• Ca urmare a adaptării serviciilor la nevoile tinerilor, tot mai mulți dintre ei s-au 

înscris la BNRM (cu 379 de persoane).
• Vizitele directe ale utilizatorilor la BNRM au continut să scădă, în schimb a 

crescut numărul vizitelor virtuale la resursele informaționale ale instituției.

VARIETATEA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR
Conform „Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice”, BNRM propune utili-

zatorilor anual peste 50 de servicii: documentare, informaționale, electronice, comunicative etc.

Servicii de referințe. Informare bibliografi că
În anul 2021 numărul referințelor bibliografi ce a scăzut față de anul 2020 cu 26% și a alcătuit 5758. 

Din referințele bibliografi ce oferite utilizatorilor predomină referințele tematice (43%), urmate de 
referințele de precizare (28%).

Pe parcursul anului de referință au fost realizate 75 de cercetări bibliografi ce:
- Teatrul Național „Mihai Eminescu” la 100 de ani (au fost selectate cca 500 de surse);
- Viața și activitatea actorului Dumitru Caraciobanu;
- Istoria Teatrului evreiesc din Moldova;
- Masoneria în Republica Moldova și România;
- Arestul în Procesul Penal;
- Școala medie specializată de poliție din Chișinău etc.
Rămân a fi  solicitate serviciile informaționale la distanță, determinate în mare măsură de situația 

generată de pandemia Covid-19. Prin intermediul serviciului „Întreabă Bibliotecarul”, prin chat, rețele 
de socializare, poșta electronică, telefon au fost oferite 1370 de referințe. Acest indicator a crescut cu 
8%, comparativ cu 2020.

În 2021, în scopul informării bibliografi ce au fost efectuate:
   E-buletine informative – Cultura în Moldova; Buletin bibliologic;
   Expoziții informative/tematice tradiționale și online – 135;
   Indexarea lucrărilor BNRM pe platforme deschise (Zenodo ș.a.).
În aceeași perioadă, Biblioteca Națională a oferit 4776 de consultații în utilizarea instrumentelor 

bibliografi ce, resurselor electronice, instrumentelor de navigare în mediul online.
În scopul dezvoltării competențelor în domeniul culturii informației au fost organizate 7 instruiri 

ale utilizatorilor:
   Accesarea și utilizarea bazei de date a disertațiilor din Federația Rusă;
   Baza de date IBN. Rolul IDSI în monitorizarea informației și dirijarea ei;
   Importanța accesului deschis la informație. Baze de date în acces deschis;
   Accesarea și utilizarea bazei de date juridice MoldLex;
   Instrumente de căutare, accesare, selectare a informației. Utilizarea cataloagelor tradiționale și 

electronice;
   BND Moldavica. Accesarea surselor;
   Repozitoriile bibliotecilor instituțiilor de învățământ superior.
Impactul serviciului:
 schimbări la nivel de comportament: utilizatorii sunt mai independenți în utilizarea tehnologii-

lor și resurselor informaționale;
 schimbări la nivel de abilități și competențe: utilizatorii au dobândit competențe de a regăsi și 

accesa informațiile necesare, de a evalua calitatea informațiilor și a le utiliza în mod critic.
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Servicii Electronice
În contextul pandemiei cu COVID-19, serviciile electronice ale BNRM au fost solicitate masiv și au 

acoperit un segment mai mare de utilizatori.
Pe parcursul anului au fost realizate 900 de referințe bibliografi ce virtuale și au fost livrate 130 de 

documente electronice.
Pe site-ul Bibliotecii Naționale (www.bnrm.md), utilizatorii au avut acces la informații cu privire 

la resursele BNRM, activitățile organizate, serviciul de referinţe „Întreabă bibliotecarul”, spoturi de 
promovare a serviciilor, proiectele desfășurate, publicațiile elaborate etc.

În 2021, site-ul BNRM a înregistrat circa 205,8 mii de vizite, cu 2,3 mii mai mult decât în anul 2020.
Tabelul 15. Utilizarea paginii web a BNRM

Anul Vizitatori Sesiuni Afi șări de
pagini

2021 144919 206164 1137102
2020 155369 203539 607659

La sfârșitul anului 2021, Catalogul electronic al BNRM avea circa 711,5 mii de înregistrări, dintre 
care 158,3 mii – descrieri analitice din reviste și culegeri. Potrivit datelor statistice, în anul de referință 
acest Catalog a fost accesat de circa 82 mii de ori.

Figura 7. Utilizarea Catalogului electronic cu acces online, mii (2020-2021)

În 2021, Catalogul Colectiv SIBIMOL a fost solicitat mai puțin decât în anii precedenți.
Figura 8. Utilizarea Catalogului Colectiv SIBIMOL (2020-2021)
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Biblioteca Națională Digitală Moldavica 
Digitalizarea facilitează accesul oamenilor la serviciile publice, asigurându-le experiențe pozitive și 
rezultate mai bune. Colecțiile digitale pot fi  accesate prin intermediul web site-lui BNRM, disponibil 
la www.bnrm.moldavica.md. În prezent, 4 colecții digitale BND Moldavica pot fi  regăsite și pe site-ul 
EUROPEANA (https://europeana.eu).

Tabelul 16. Indicatori statistici privind utilizarea colecțiilor BND Moldavica
Indicatori statistici 2021 2020 Diferența

2021/2020
Numărul utilizatorilor virtuali 8310 8952 -642
Numărul utilizatori noi 6138 8800 -2662
Vizite/sesiuni 14699 16501 -1802
Vizualizări/afi șări de pagină 554047 686079 -132032

Notă:  Datele statistice au fost preluate de pe Google Analytics.
În anul 2021, portalul moldavica.bnrm.md a înregistrat micșorarea indicelor de utilizare a colecțiilor 

digitale cu 642. Această dinamică arată sporirea interesului utilizatorilor față de colecțiile Bibliotecii 
Naționale și cartea stocată în format digital.

Prin restructurarea Secției Colecții Digitale a fost creat Centrul Național de Digitalizare, ca parte a 
unui proiect de fortifi care a capacităților de digitalizare a instituției. Centrul Național de Digitalizare 
este o structură de coordonare pentru tot SNB, în special pentru instituțiile de memorie, deținătoare 
de patrimoniu cultural scris și imprimat. Anul 2021 a fost declarat de Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova drept anul fortifi cării digitalizării activității bibliotecilor din țară. Ministerul Culturii 
a susținut inițiativa lansată de BNRM în noiembrie 2020. Printre măsurile prevăzute în acest context 
se înscrie și implementarea unui proiect în valoare de peste 400 000 dolari SUA, fi nanțat de Guver-
nul Japoniei, care va conduce la îmbunătățirea echipamentelor de digitalizare a Bibliotecii Naționale. 
În 2021, BNRM a recepționat 3 scanere prin aducerea echipamentelor care vor dota corespunzător 
Centrul de digitalizare în cauză. Începând cu anul 2022 la Biblioteca Națională va demara procesul 
de digitalizare a documentelor și publicațiilor, deoarece digitalizarea bibliotecilor este un imperativ al 
timpului și este semnul integrării în comunitatea statelor care au realizat standarde înalte de imple-
mentare a tehnologiilor avansate.

Blogurile BNRM
Dacă numărul utilizatorilor și cel al intrărilor a fost în descreștere, atunci cel al vizitelor virtuale ale 

blogurilor BNRM au crescut, față de anul 2020, în mod considerabil:
Tabelul 17. Statistica utilizării blogurilor

Anul Blogurile BNRM
Nr. de 

vizitatori
Diferența Nr. de vizite Diferența

2021 64515
-320

92542
+12743

2020 64835 79799
În anul 2021, conținutul tematic al majorității blogurilor BNRM (12) a cuprins aspecte ale activității 

Bibliotecii Naționale în ansamblu: servicii moderne, activități culturale și științifi ce, aspecte ale lectu-
rii, activitatea bibliotecarilor, precum urmează:

 servicii moderne: Centrul de Informare ONU; Clubul Homo Aestheticus, Centrul Pro-Euro-
pean de Servicii și Comunicare, Centrul de Informare ONU etc.

 programe și activităţi organizate de secțiile Bibliotecii – Marketing și Comunicare sociocultura-
lă, Audiovideoteca, Colecția de arte și hărți, Literaturile lumii, Carte veche și rară etc;

 activitatea bibliotecarilor: Blogul de biblioteconomie și știinţa informării, Bibliotecile Publice 
Teritoriale, Centrul de Formare Profesională.
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Blogurile Bibliotecii sunt create pe platformele wordpress și blogspot. Cele mai populare au fost: 
Blogul de biblioteconomie și știinţa informării, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, Car-
te veche și rară.

Pe parcursul anului 2021, blogurile Bibliotecii au fost vizitate de 64515 de vizitatori (cu 0,4% mai 
puțin față de anul 2020).

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR UTILIZATORILOR
Serviciul „Informații europene pentru toți”
În cadrul lecției interactive „Descoperă EUROPEANA – platforma patrimoniului cultural digitizat” 

reprezentanți ai diferitor țări, vorbitori de limbă engleză, elevi ai clasei a VII-a, de la Heritage Interna-
tional School, au descoperit platforma Europeana.eu și s-au familiarizat cu diversitatea moștenirii sale 
culturale digitalizate, pornind de la conținuturi diversifi cate și motivante până la instrumente pentru 
accesarea și utilizarea conținuturilor. 

Activități interactive „Stația Europa – o destinație informativ-educativ-distractivă” a propus o că-
lătorie către descoperirea Europei, refl ecții asupra valorilor europene și activități pline de emoții po-
zitive. Copii și tineri de vârste diferite și instituții de învățământ din Chișinău au avut posibilitatea să 
efectueze această călătorie prin participarea la diverse jocuri interactive, și-au testat cunoștințele prin 
jocuri de societate privind problematica drepturilor omului, democrației, libertatea de exprimare, 
justiția, combaterea discriminării și egalitatea de gen în jocurile Consiliului Europei: „#Europa con-
tează – o chestiune de valori” și „Să descoperim Europa”, cu provocări din domenii precum geografi e, 
istorie și cultură europeană.

În cadrul serviciului „Școala altfel” au fost realizate 2 ateliere de scriere pentru 20 de copii din 
Chișinău. Criteriul de vârstă în care s-au încadrat benefi ciarii atelierelor este: 10-15 ani.

Serviciul Educația mediatică are scopul de a forma competențele de educație mediatică și 
informațională. Pe parcursul anului 2021 au fost livrate 11 instruiri (97 ore), pentru 191 de persoane.

În cadrul serviciului Biblioturism au fost realizate pe parcursul anului de referință 328 de excursii 
informativ-cognitive, în spațiul expozițional al Muzeului Cărții din cadrul secției Carte veche și rară, 
pentru 1664 de vizitatori. Dintre care 9 excursii în limba rusă, 4 în limba engleză și 2 în franceză. Prin-
tre vizitatori străini au fost din România (București), SUA (statul Colorado și Utah), Turcia (Stambul), 
Ucraina, Danemarca, Finlanda, Italia și Germania.

Serviciile de educație muzical-estetică
În cadrul noului serviciu creat „Creativitate prin artă – ART Creative”, care are ca scop dezvolta-

rea competențelor personale și estetice prin actul de creație, au fost organizate 3 master-classuri: „Cum 
se face un Ex Libris ca marcă de proprietate”, „Caligrame” și „Ex Libris Caligrafi c”. Au participat elevi 
de la 8 licee. Moderator: Valeriu Herța, artist plastic, președinte al secției Ex-libris din cadrul Societății 
Științifi ce de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail”. 
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Clubul literar „Homo Aestheticus” 
Clubul respectiv are ca scop dezvoltarea competențelor de perfecționare personală; descoperirea și 

încurajarea tinerelor talente; atragerea tinerelor talente pentru o dezvoltare literar-artistică. În anul de 
referință, au fost organizate următoarele activități:

- Conferința științifi că consacrată comemorării a 75 de ani de la nașterea folcloristului Sergiu 
Moraru, organizată în colaborare cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al 
Ministerului Educației și Cercetării, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești.

- Ședința cu genericul „Cântarul împlinirilor”, consacrată omagierii a 70 de ani de la fondarea 
Bibliotecii Publice Cajba, organizată în parteneriat cu Biblioteca Publică Cajba și Institutul de Filolo-
gie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu. 

- Un eveniment inedit, consacrat ediției a doua a Festivalului de lectură „Pâine de la iepure și 
o carte de la Iulian Filip”, Muzeul „Vatra Dumeniului”, satul Vorniceni, raionul Strășeni, organizat în 
parteneriat cu Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni, Asociaţia obștească „Creativ-
Art” și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu. 

Prin organizarea activităților Salonului de Artă se urmărește dezvoltarea creativității tinerilor, for-
marea capacităţilor, deprinderilor și aptitudinilor privind dezvoltarea personalităţii. În 2021, în cadrul 
Salonului au fost organizate 4 vernisaje: de tapiserie și batik, de fotografi e, de acuarelă, de pictură.

În cadrul Salonului Muzical a fost organizată ședința cu genericul „Cavalerul armoniilor. Gheor-
ghe Mustea la ceas aniversar”, prilejuită consemnării a 70 de ani de la nașterea acad. Gheorghe Mustea 
(în colaborare cu Ministerul Culturii, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, Biblio-
teca (Institut) Științifi că „Andrei Lupan”, Agenția Națională a Arhivelor).

Prin activitățile Salonului „CulTur@Art” au fost diversifi cate formele și metodele de educaţie a ti-
nerei generații în domeniul expresiilor culturale tradiţionale; transmiterea elementelor patrimoniului 
cultural imaterial (muzica, tradițiile populare naționale). Pe parcursul anului au fost organizate întâl-
niri cu scriitori, oameni de cultură, lansări și prezentări de carte etc.

În cadrul Clubului „Literaria” au fost promovate valorile literaturii universale clasice și contempo-
rane, prin organizare a unui șir de activități: conferința online „Scriitorii citesc împreună” (în cadrul 
Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună”); discuții literare cu criticul literar Emilian Ga-
laicu Păun și Lucia Țurcanu, dedicată cărții de versuri intitulată „Rupere de nori”, semnată de poeta 
Marcela Benea; ședințele Clubului cu genericul „O rupere de nori” cu Marcela Benea” și „Chales Bau-
delaire: Onoarea de viață și extazul vieții”.

În cadrul serviciului de bibliotecă „Fă-ți prieteni cu o carte” publicul larg s-a familiarizat online cu 
etnoromanul „Fata cu cobza”, semnată de Stela Botez; romanul „Dama de cupă”, scris de Iulian Ciocan; 
„Misterul de est” de Lucreția Bârlădeanu; „Irezistibil!” de Adam Alter etc. (impact – 7793, impresii – 
1224, vizualizări – 2062).
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În tabelul de mai jos sunt refl ectate serviciile de dezvoltare a competențelor utilizatorilor.
Tabelul 18. Servicii de dezvoltare a competențelor utilizatorilor

Nr. Denumirea 
serviciului Forma activității Nr. de 

activități
Nr. de 

participanți
la instruiri

Nr. ore 
de in-
struire

1. Școala altfel atelier 2 20 4
2. Cultura informației training 10 198 10
3. Informații europene pen-

tru toți
sesiune interactivă 
jocuri interactive 
concurs

3
3
1

57
67
77

5
6

4. Biblioturism excursie informativ 
cognitivă

328 1664 140

5. Promovarea ODD-urilor discuție publică 2 240 8
6. Educația estetică 

(Clubul Homo Aestheti-
cus)

conferința literară
lecție-discuție 
festival de lectură

1
2
1

3386
88

300

2
4
3

7. Educația muzicală
(Salonul Muzical)

profi lul de creație 1  60 2

8. Educația în domeniul ar-
telor (Creativitate prin artă 
– Art Creative)

master-class 4 68 6

9. Educația în domeniul 
culturii (Clubul Cultur-
Art)

medalion aniversar 9 450 18

10. Educația în domeniul 
literaturii universale

dialog literar online 7 1180 
vizualizări

14

11. Educația mediatică instruiri online și 
offl  ine

11 191 97

Total: 385 8046 319

DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU SUSȚINEREA 
OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

În perioada de raportare, BNRM a continuat să implementeze un set de servicii moderne bazate pe 
cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD 2030). 

Deși considerăm că Biblioteca Națională are impact asupra tuturor 17 obiective, în anul de referință 
activitatea instituției s-a focalizat numai pe cele 5 identifi cate mai jos. 

Obiectivul 3: Sănătate și stare bună
În 2021 a fost organizată expoziția tematică „Sol sănătos pentru o viață sănătoasă”, 

dedicată Zilei mondiale a mediului.
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Au fost organizate următoarele activități cu referire la eliminarea tuturor formelor de 

discriminare și violență împotriva tuturor femeilor și fetelor: 
- Discuție publică online „Egalitatea în drepturi și nediscriminarea ca și precondiție 

pentru dezvoltarea durabilă” cu suportul Ofi ciului ONU pentru Drepturile Omului Mol-
dova și în parteneriat cu Consiliul pentru egalitate – Equality Council. Scopul discuției a fost ridicarea 
gradului de conștientizare a tineretului despre legea privind asigurarea egalității și a rolului Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Formatorii: Bea Ferenci, consilie-
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ră în domeniul drepturilor omului, Ofi ciul ONU pentru drepturile omului din Moldova; Ian Feldman, 
președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității; Olesea 
Perean, ofi țeră în domeniul drepturilor omului.

- Expoziție tematică „Egalitate de gen și nediscriminare – valori perechi ale societății”.
- Expoziția „În siguranță în fața fricii. În siguranță în fața violenței – (în contextul celei de-a 10-a 

aniversări a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva fe-
meilor și a violenței domestice).

- Expoziție tematică „Tinerii de azi – viitorul de mâine”, dedicată Zilei Internaționale a Tineretului.
Obiectivul 10: Inegalități reduse
A fost desfășurată discuția publică online pe platforma Zoom „Egalitatea în drepturi și 
nediscriminarea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă”.
Obiectivul 13: Acțiunea asupra climei
În 2021 a fost vernisată expoziția tematică „Sol sănătos pentru o viață sănătoasă”, dedicată 
Zilei mondiale a mediului.

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice
În scopul dezvoltării cunoștințelor în domeniul drepturilor omului a fost organizată 
expoziția „Toleranța – premisa păcii și a dezvoltării sociale”, dedicată Zilei 
Internaționale a Toleranței. 

Prin promovarea Obiectivelor ODD 2030, BNRM contribuie la informarea utilizatorilor/
populaţiei despre importanţa ODD-urilor în scopul implicării și susținerii realizării preve-
derilor „Agendei de Dezvoltare Durabilă – 2030”.
Prin furnizarea de activităţi și servicii ce fac obiectul ODD-urilor în îndeplinirea obiectivelor 
referitoare la educație, economie, cultură, Biblioteca Națională își demonstrează rolul, locul și 
valoarea în comunitate.
Prin oferirea acestor servicii Biblioteca Națională contribuie la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor, la edifi carea unei societăți pașnice, solidare și de înaltă coeziune, formată din 
oameni educați, cu gândire critică și care respectă cu strictețe drepturile omului.

ACTIVITĂȚI ȘI PROGRAME SOCIOCULTURALE ȘI ȘTIINȚIFICE
Menită să conserveze tezaurul documentar naţional, Biblioteca Naţională propune anual o agendă 

cultural-știinţifi că variată, care pune în valoare bogatele sale colecţii de documente curente și de patri-
moniu – manuscrise, cărţi vechi, hărţi, fotografi i, cărți poștale, stampe etc.

I
M
P
A
C
T
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O gamă largă de evenimente, campanii, programe socioculturale au sporit integrarea Bibliotecii 
Naționale în viaţa cultural-știinţifi că a capitalei prin mesajul ei știinţifi c și cultural.

Ca și în anii precedenți, în anul 2021, agenda culturală a Bibliotecii Naționale, susținută de uniu-
nile de creație, ambasadele străine acreditate în Republica Moldova, oamenii de cultură și știință, a 
inclus diverse evenimente proprii, precum și evenimente realizate în parteneriat cu instituții culturale, 
științifi ce și artistice.

Pe parcursul anului au fost organizate 196 de activități culturale și științifi ce de importanță națională 
și internațională, inclusiv 135 de expoziții. Din cauza restricțiilor generate de pandemia Covid-19, o 
parte din aceste activități s-au desfășurat online, implicând public din țară și de peste hotare.

Utilitatea, accesibilitatea și dinamismul activităților digitale ale colecțiilor BNRM sunt ilustrate de 
faptul că în 2021 cifra anuală a vizitatorilor virtuali unici a ajuns la 593048, numărul acestora depășind 
de mai multe ori pe cel al vizitatorilor reali ai tuturor activităților organizate de BNRM. 

Activități cultural-științifi ce
Preocuparea principală a BNRM pe parcursul anului 2021 a fost diversifi carea și dezvoltarea ofertei 

culturale, precum și creșterea calităţii actului cultural.

Republica Moldova – 30 de ani de independență

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, BNRM, 
în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor și 
Coreli Moldova, au organizat expoziția-eveniment 
„Republica Moldova – 30 de ani de Independență”. 
Expoziția a avut drept scop valorifi carea și promo-
varea valorilor naționale, accentuarea importanței 
rolului istoric, științifi c, cultural al evenimentelor 
din anii de Renaștere Națională, prin expunerea 
documentelor și publicațiilor seriale din acea peri-

oadă, referitoare la activitățile literare, științifi ce ale înaintașilor independenței, simbolurile naționale, 
mișcarea de rezistență, limba română, podul de fl ori, primul Parlament, confl ictul transnistrean etc.

Invitați de onoare: E.S. Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova; Sergiu Prodan, ministrul 
Culturii al Republicii Moldova; E.S. Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova; Ion 
Hadârcă, scriitor, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova; Lidia Prisac, dr. în istorie etc.

Evenimentul a fost armonizat cu alte elemente: expoziții tematice, personale, de publicații, de piese 
vestimentare: „Ediții periodice ale Renașterii Naționale”, „Purtăm cultura”, „Albastru de Butuceni”, 
„Limba română – veșmântul fi inței noastre”, „Simbolurile naționale ale Republicii Moldova”, „Par-
cursul european al Republicii Moldova”, „Opera scriitorilor naționali din perioada independenței în 
traduceri” etc.
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Eminesciana
Anual, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Naţională organizează ziua de naștere a ma-

relui nostru poet, Mihai Eminescu, o manifestare culturală specială, desfășurată sub semnul prețuirii 
creației sale – Eminesciana. 

În 2021, în cadrul zilei consacrate clasicului literaturii române, au fost organizate un șir de mani-
festări culturale destinate publicului dornic să (re)descopere noi aspecte ale culturii naționale sau de 
patrimoniu, prin organizarea expozițiilor „Mihai Eminescu – mit fundamental al Culturii Naționale”, 
„Descoperă lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai Eminescu”, „Mihai Eminescu în creația artiștilor 
plastici”, audițiilor muzicale, prezentărilor de cărți noi etc.

Zilele Europei
În contextul Zilei Europene 2021, BNRM a organizat:
 Expoziția de carte „Europa de la A la Z”;
 Concursul de bannere electronice „Hai să creăm împreună Eurodicționarul”;
 Jocuri online.
Conceptul expoziției „Europa de la A la Z” a fost gândit după modelul unui dicționar, după termeni 

și cuvinte-cheie, fi ind structurat în ordinea alfabetică a subiectelor prezentate în cărți din colecția 
BNRM, (în mod special colecția CPESC), pornind de la Acordul de Asociere la Zona de Liber Schimb 
etc.
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Scopul concursului „Hai să creăm împreună Eurodicționarul”: încurajarea tinerilor să afl e mai 
mult despre Europa într-un mod interactiv și dinamic.Tinerii au avut sarcina să elaboreze bannere 
electronice în baza unui subiect la alegere, de la A la Z cu tematică europeană. Prin colectarea tuturor 
bannerelor produse de participanți a fost elaborat un „Eurodicționar” comun și creativ.

Jocuri online „Europa este mai mult decât crezi” au fost organizate în cooperare cu Școala Interna-
ţională Heritage.

În contextul Zilei Europene a Siguranței pe Internet, profesorii din diverse instituții de învățământ 
au participat la 2 sesiuni interactive intitulate „Împreună pentru un internet mai bun: Rezistența digi-
tală în era dezinformării și a fake-news-urilor”. Pe lângă analiza riguroasă și evaluarea atentă a textelor 
media, participanții au fost familiarizați cu cele mai bune instrumente și tehnici online ușor de utilizat 
pentru a verifi ca informațiile, imaginile și videourilor false, precum: Google Images, Tin Eye, RevEye 
Reverse Image Search, Serviciul YouTube DataViewer, instrumentul Scamadviser etc. Acțiunile au fost 
organizate în parteneriat cu META-Moldova și Centrul pentru Jurnalism Independent. 

Ziua Europeană a Limbilor
La 26 septembrie 2021 a fost marcatăde-a 20-a aniversare a Zilei Europene a Limbilor. Biblioteca 

Naţională și Asociația Obștească META-Mol-
dova în colaborare cu Council of Europe Offi  ce 
în Chișinău au celebrat acest eveniment prin 
organizarea unui program multilingv, cu o serie 
de activități, ce au avut ca scop promovarea be-
nefi ciilor învățării limbilor străine, a diversității 
lingvistice și încurajarea studierii limbilor străi-
ne în rândul persoanelor de toate vârstele. #coe-
EDL #20EDL. 

Ediţia din anul 2021 a constat în mai multe 
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activităţi menite să sublinieze importanța tuturor limbilor utilizate pentru comunicare în Republica 
Moldova și Europa:

 Atelierul de idei pentru profesorii de limbi străine: Metode interactive pentru predarea unei 
limbi străine (25 de participanți); 

  Jocuri educative interactive pentru învățarea unei limbi străine „Europa este mai mult decât 
crezi” (40 de participanți);

 Expoziții de carte: „20 de ani. 20 de limbi vorbite/studiate în Republica Moldova”, „20 de ani. 
20 de idei din experiența europeană pentru predarea/studierea limbilor străine”.

 La deschiderea evenimentului a participat cu mesajul de salut Excelența Sa William Massolin, șeful 
Ofi ciului Consiliului Europei la Chișinău.

Nocturna Bibliotecilor 2021
Ediția din 2021, „Bibliotecari activi prin echitate și coezi-

une socială”, organizată în parteneriat cu ABRM, Asociația 
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Ro-
mânia, susținută de Ministerul Culturii al Republicii Mol-
dova, a avut drept scop promovarea Bibliotecii Naționale și 
a activităților creative oferite de instituție.

În legătură cu situația pandemică din țară, BNRM a 
desfășurat un program mixt, atât evenimente organizate 
online, cât și offl  ine: lansări de carte, sesiuni de informa-
re, activități interactive, vizite în spațiile bibliotecii și în 
locurile cu acces închis pentru utilizatori, expoziții inedite 
de publicații, reviste, cărți poștale. Remarcăm 15 activități 
desfășurate în mod tradițional, la care au participat 267 de 
persoane.

Activitățile organizate în cadrul Campaniei au fost 
desfășurate simultan în România și Republica Moldova.
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Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice
La 25 noiembrie 2021 s-au consemnat 30 de ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Mol-
dova și România, prin expoziția-eveniment „Republica 
Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”, 
în ajunul sărbătorii Zilei Naționale a României. 

Expoziția accentuează relațiile bilaterale dintre 
Republica Moldova și România în cei 30 de ani de 
Independență, importanța valorifi cării spațiului isto-
ric, lingvistic și cultural comun, parteneriatul strate-
gic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii 
Moldova, prin documentele și publicațiile din colecțiile 
BNRM. 

La inaugurarea evenimentului au fost prezenți Ser-
giu Prodan, ministrul Culturii al Republicii Moldova; 
Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica 
Moldova; Veaceslav Dobîndă, secretar de stat, Minis-
terul Afacerilor Externe și Integrării; Valeriu Matei, 
academician, director al Institutului Cultural Român, 
Chișinău; Petru Vicol, director general al Muzeului 
Național de Etnografi e și Istorie Naturală; Tudor Un-
gureanu, muzician, conducătorul ansamblului etno-
folcloric „Ștefan Vodă”. 

În discursurile rostite cu acest prilej, invitații au 
subliniat că evenimentul prefațează sărbătorirea Zilei 

Naționale a României și oferă un prilej excelent pentru a refl ecta asupra trecutului. Iar relațiile dintre 
România și Republica Moldova au transcens istoria, deoarece se bazează pe un fi lon identitar comun 
de limbă, istorie, cultură și tradiții, pe un Parteneriat strategic pentru susținerea parcursului european 
al Republicii Moldova, pe numeroasele proiecte, din ultimii ani, de ordin social, susținute de contri-
buabilul român pentru toți cetățenii Republicii Moldova ș.a. 

Activitatea expozițională (Vezi Anexa nr. 9)
Oferta culturală permanent a fost îmbogăţită cu expoziţii noi, moderne și atractive, cu o gamă nouă 

de servicii culturale și educaţionale.
Figura 9. Numărul expozițiilor organizate
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„Vă mulțumim mult pentru vești bune, mai cu seama pentru expoziția dedica-
ta ilustrului poet și regizor Emil Loteanu, o idee foarte inspirată spre 6 noiembrie, 
ziua de naștere a cineastului de notorietate universală!!! Sănătate întregii Dvs. 
echipe!”.

(Luminița Dumbrăveanu, scriitoare, jurnalistă) 

Unele expoziții au fost organizate în colaborare cu ambasadele acreditate la Chișinău și uniunile de 
creație. Tematica expozițiilor poate fi  prezentată în felul următor:

Activitatea excursională
În anul 2021, BNRM a organizat 350 de excursii, la care au 

participat 1871 de persoane. 
BNRM este percepută de utilizatori ca un loc oportun nu 
numai pentru lectură și studii, ci și pentru întâlniri cu 
personalități notorii sau participări la alte evenimente. 
Prin organizarea întâlnirilor cu personalități din diferi-
te domenii, discuțiilor, BNRM contribuie la formarea comportamentului civilizat al mem-
brilor societății.
Aproape jumătate din numărul total de activități (141) desfășurate de BNRM au fost organi-
zate în comun cu ambasade, uniuni de creație, muzee, cu alte instituții și organizații din țară, 

fapt ce denotă că instituția este tratată ca un partener de încredere.
Prin multiplele activități organizate de BNRM, instituția stabilește relaţii mai consolidate cu utilizato-
rii, se implementează servicii și proiecte inovative, utile pentru utilizatori.

Promovarea serviciilor
În total, în 2021 au fost identifi cate 234 de articole online și postări pe platformele de comunicare socială.
Pe parcursul anului 2021, BNRM a menținut constant un dialog deschis cu reprezentanţii mass-

media, în special în contextul intensifi cării utilizării serviciilor electronice impuse de distanțarea soci-
ală care a caracterizat această perioadă. Canalele de comunicare cu aceștia au fost, în special, comuni-
catele de presă emise de BNRM și răspunsurile la solicitările venite din partea presei, dar și pagina de 
internet, bloguri și social media gestionate.
                           Tabelul 19. Refl ectarea în presă a activității BNRM în anul 2021

Categorie Cantitate
Articole, din care: 375
- apariții în presă online 234
- apariții în presă scrisă tradițională 26
- apariții TV, radio 115
Comunicate de presă transmise către mass-media națională 67
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La sfârșitul anului 2021, aproximativ 12000 de persoane urmăreau contul YouTube BNRM.

                                                              
Pe parcursul anului, BNRM a asistat la o creștere în ceea ce privește expunerea și implicarea sa pe 

platformele de comunicare socială (în special pe Facebook, pe Twitter și pe LinkedIn), care au deve-
nit o parte indispensabilă a activității Bibliotecii Naționale în materie de comunicare și care îi permit 
acesteia să aibă un contact direct cu cetățenii.

Rezultatele obţinute, superioare numeric și calitativ, se pot rezuma și în alte cifre concrete astfel:
-  564 de aprecieri și utilizarea canalului YouTube pentru promovarea prin materiale video a 

principalelor activităţi anuale cu aproape 11966 de vizualizări;
-  susținerea celor 4 grupuri de discuții: „Bibliotecarii BNRM”, „LecturaCentral” și „Promovarea 

imaginii Bibliotecii în comunitate”, „Implicarea bibliotecilor în implementarea Agendei ONU 2030”. 
Aceste grupuri au avut 4528 de membri și 34131 de postări;

-  dezvoltarea Serviciului Slideshare care oferă o bază de stocare a prezentărilor și materialelor 
pregătite de BNRM pentru anumite activităţi, astfel fi ind promovate contribuţiile bibliotecarilor la 
conferinţe, seminare și ateliere etc. La fi nele anului 2021, au fost înregistrate 11 postări, care au avut 
27329 mii de vizualizări și 110 de descărcări; 

-  promovarea serviciilor și activităților prin intermediul site-ului MC;
-  elaborarea unui set de materiale promoţionale: fl yere, pliante, ghiduri, postere.

Crearea unei imagini pozitive și puternice a instituției, de încredere în capacitatea ei de a 
satisfacă nevoile și solicitările utilizatorilor;
Prezentarea în permanenţă a ofertei serviciilor prestate și a activităților organizate;
Crearea și susţinerea unor relaţii bazate pe încredere reciprocă cu diferite categorii ale pu-
blicului;
Creșterea numărului de prieteni ai Bibliotecii pe rețelele de socializare, fi delizarea acestora.

ANALIZA SATISFACȚIEI UTILIZATORILOR
Sondaj sociologic privind studierea necesităților informaționale ale utilizatorilor

Scopul: studierea cerințelor, necesităților și motivația utilizatorilor de a folosi serviciile BNRM. 
Perioada de colectare a datelor: 7-14 decembrie 2021. 

Nr. respondenți: 50 (elevi, studenți, cercetători, profesori, bibliotecari, artiști/scriitori și alte cate-
gorii profesionale).

Nivel de vârstă: 12-25 de ani, 26-35 de ani, 36-45 de ani, 46-55 de ani și peste 56 de ani.
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Concluzii și recomandări: 
 Tinerii de până la 35 de ani preferă să vadă pe paginile BNRM informații/recomandări de carte 

și expoziții, articole informative;
 Pentru categoria 46-55 de ani sunt relevante informațiile biblioteconomice ofi ciale și date des-

pre expoziții;
 Respondenții din categoria 56+ solicită mai multe documente din domeniul biblioteconomiei. 

Acest fapt se datorează motivului că printre categoriile profesionale care au participat la studiu sunt 
și bibliotecari, BNRM fi ind instituția care instruiește specialiști, administrează un centru de formare 
profesională și este principalul centru biblioteconomic al țării.
 Site-ul și paginile de Facebook administrate de către departamentele BNRM sunt printre prin-

cipalele platforme accesate, însă crește ușor și aportul Instagramului și Twitterului;
 Blogurile sunt accesate cel mai des de jurnaliști care se documentează la anumite subiecte;
 Cercetătorii au precizat că accesează Moldavica;
 Studenți participanți la studiu urmăresc BNRM pe Instagram, iar site-ul este folosit în mare 

parte de cercetători, studenți, ofi ciali străini care activează în țara noastră și alte categorii profesionale 
de utilizatori. Paginile de Facebook administrate de BNRM sunt în continuare vizualizate de majoritatea 
categoriilor profesionale, iar Twitter are un procent mic de accesări, drept motiv este mai puțin popular 
în Republica Moldova;
 Respondenții sunt mulțumiți de serviciile „Întreabă bibliotecarul”, „Asistență bibliografi că și 

documentară”, „Referinţe virtuale” și „Acces la baze de date”. Rezultatele sondajului arată că serviciul 
„Împrumut de documente în format digital” este mai puțin cunoscut de către utilizatori;
 Analiza utilității instrumentelor BNRM a arătat că elevii și studenții preferă să se documenteze 

de pe mijloacele de comunicare electronică și mai puțin sunt utile publicațiile tradiționale etc.
În urma realizării studiului, urmează ca în anul 2022 să fi e îmbunătățite serviciile de bibliotecă și să 

se ofere acces utilizatorilor la resursele informaționale și documentare ale BNRM; să fi e create câteva 
spații mai confortabile, să fi e acces la internet de viteză mare și acces liber la colecții; să fi e organizate 
evenimente interactive, întâlniri cu personalități pentru diferite categorii utilizatori etc.
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PROIECTE DE BIBLIOTECĂ
Pe parcursul anului, BNRM a identifi cat, elaborat și implementat proiecte instituționale, naționale 

și internaționale, în concordanță cu misiunea și funcțiile BNRM. Astfel, în 2021 BNRM a gestionat 
următoarele proiecte cu suport fi nanciar internațional:

Proiecte în derulare:
 „Îmbunătățirea echipamentelor tehnologice digitale pentru nevoile comunității, în condiții 

de pandemie COVID-19”. Echipamentele tehnologice procurate în cadrul proiectului au fost utilizate 
pentru transmisiuni online sau organizarea videoconferințelor pentru promovarea activităților bibliote-
cii la nivel local, național și internațional. Subvenția pentru procurarea echipamentelor a fost oferită de 
către Conferința Bibliotecilor Naționale Europene (CENL, https://www.cenl.org/about-cenl/), membru 
al cărei este BNRM.

„Îmbunătățirea echipamentului digital pentru sporirea ariei de extindere a activităților de 
formare a formatorilor-experți din cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Bi-
blioteconomie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 
prin inițierea unei arhive de instruiri ale formatorilor în formatul online, accesibil în timpul 
restricțiilor provocate de pandemia Coronavirus (COVID-19)”. Proiectul este susținut de CENL. 
În cadrul proiectului, în 2022, se va organiza fi lmarea activităților de instruire și crearea unei arhive 
digitale, disponibile pentru bibliotecarii din SNB.

Proeicte fi nalizate în 2021:
 „Incluziunea socială a persoanelor private de libertate”, elaborat în colaborare cu Asociația 

de educație pentru adulți DVV Intrernațional Germania (Institute for International Cooperation of 
the Deutscher Volkshochschul-Verband, the German Adult Education Association), Liga Bibliote-
carilor din Moldova „Alexei Rău” și Penitenciarul nr. 3 din or. Leova. Grupul-ţintă al proiectului au 
fost 60 bărbați-deținuți din Penitenciarul nr. 3, cu vârsta între 20-57 ani, care urmează să fi e eliberați 
condiționat din detenție. Activitățile proiectului au constat în formarea a 3 grupe de benefi ciari, care 
au participat la 33 de instruiri conform programelor educaționale cu modulele: Biblioterapie, e-Gu-
vernare și Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris.

 „Sesiuni de informare pentru bibliotecarele din Găgăuzia (UTAG), raionele Ciadâr-Lun-
ga, Comrat și Taraclia”, fi nanțat în cadrul programului de granturi mici pentru bibliotecare, im-
plementat de Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul fi nanciar al Ambasadei Suediei în Moldova. 
Grație donatorilor în cadrul BNRM a fost inaugurat Ungherașul de Informare asupra fenomenului de 
violență în familie față de fete și femei.

Proiecte pre-implementare:
 În anul de referință, BNRM s-a implicat activ în etapa de pregătire pentru implementarea pro-

iectului „Dezvoltarea echipamentului de digitizare al Bibliotecii Naţionale”, susţinut de către Guvernul 
Japoniei prin intermediul Agenției Japoneze de Cooperare Internațională. Proiectul are menirea de 
a îmbunătăți dotarea BNRM cu echipamente de digitizare, care vor contribui la prezervarea resur-
selor în format virtual, asigurarea accesului virtual și păstrarea pe termen lung a valorilor cultura-
le. Proiectul prevede alocarea sumei de 43,7 milioane yeni japonezi, echivalentul a 400000$, pentru 
achiziționarea și instalarea echipamentelor și oferirea serviciilor de consultanță. Începând cu anul 
2021, BNRM va deţine în structura sa Centrul Naţional de Digitizare, care va implementa activitățile 
de proiect planifi cate.

Proiecte naționale:
În calitate de coordonator principal, BNRM a inițiat și continuă să desfășoare proiecte la nivel 

național: Programul Național LecturaCentral, ediția a IV-a, cu suportul fi nanciar al Ministerului Cul-
turii al Republicii Moldova (vezi comunicatul fi nal http://37.233.63.201/fi les/accesDedicat/Lectura-
Central/Comunicat%20fi nal%20Lecturacentral%202021.pdf ).

PROIECTE. PARTENERIATE. COLABORĂRI
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Proiecte naționale, cu participarea BNRM în calitate de partener:
Pe parcursul anului 2021, BNRM a participat la proiectul Academia de Vară pentru Bibliotecari, 

ediția 2021, cu genericul „Competențele digitale și realitatea virtuală”. Proiectul a fost inițiat de ABRM 
și organizat în parteneriat cu BNRM și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Scopul pro-
iectului: comunicarea și dezvoltarea profesională, augmentarea interesului față de profesiune, dezvol-
tarea competențelor de incluziune digitală, crearea serviciilor online pentru comunitate, proiectarea 
și prestarea serviciilor de dezvoltare a competențelor digitale pentru utilizatori. Ediția 2021 a fost 
organizată offl  ine.

Proiecte internaționale, cu participarea BNRM în calitate de partener:
În 2021, BNRM a participat la următoarele proiecte cu suport fi nanciar internațional:
  Programul „Strenghening Independent Media and Media Literacy in Moldova”, (SIMMLM 

III), implementat de către ABRM cu susținerea fi nanciară a ERIM (Equal Rights & Independent 
Media), Lyon, Franța. Scopul proiectului este de a spori rezistența membrilor comunității la știrile 
false, propagandă și manipularea prin mass-media, contribuind la formarea unor abilități de infor-
mare și consum media corect. Cei 12 bibliotecari cu competențe avansate în educația mediatică și 
informațională (EMI) (dintre care 2 bibliotecari angajați ai BNRM) au reușit alfabetizarea a 120 de 
bibliotecari, traineri regionali, care realizează în continuare activități de educație mediatică pentru 
cetățeni în comunitățile în care activează. La fel, în cadrul proiectului s-a realizat coordonarea curri-
culumului de educație mediatică cu Ministerul Educației și Cercetării, s-a lansat manualul digital de 
educație mediatică și informațională pentru bibliotecari și publicul larg https://biblioemi.abrm.md/.

  În cadrul proiectului „Pre-core Support for Association of Librarians of the Republic of 
Moldova”, fi nanțat de Ambasada Suediei, prin intermediul SIDA (Swedish International Develop-
ment Cooperation Agency), implementat de ABRM, membrii asociației, angajați ai diferitor biblio-
teci, inclusiv ai BNRM, au participat la un atelier de lucru cu subiectul „Managementul proiectelor”. 
Scopul suportului este susținerea dezvoltării și consolidării capacităților organizaționale ale ABRM. 
Activitățile proiectului vor contribui la actualizarea cadrului de reglementare și de gestionare a resur-
selor instituționale.

Proiecte instituționale:
 Muzeul Cărții; 
 Arhiva de voci: Interviuri cu personalități din domeniul culturii, coordonat de BNRM și Insti-

tutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”;
 Galeria scriitorilor.
În 2021 au fost elaborate și prezentate în diferite instituții și organizații proiecte care nu au primit 

fi nanțare:
Activitate de team-building pentru membrii Ligii Bibliote-
carilor din Republica Moldova „Alexe Rău”

ERIM (IREX Europe), în cadrul po-
iectulului UE „Dezvoltarea capaci-
tăților organizațiilor societății civile”

Proiect al grupului de inițiativă din 7 persoane (5 – BNRM, 
1 – BP „Mihai Eminescu” din Rezina, 1 – Institutul de Fi-
lologie ” B.P.Hasdeu”) în domeniul educației deținuților 
din penitenciarele din Moldova

People in Need (PIN) Moldova, 
în cadrul proiectului UE „Actorii 
societății civile – promotori ai schim-
bării în țările Caucazului de Sud și Re-
publica Moldova” 

Incluziunea socială a minorilor privați de libertate prin 
programe educaționale

Ambasada SUA în Republica Moldo-
va, Alumni Small Grants

Educația și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
senzoriale (nevăzători și slabi văzători) prin programe 
educaționale

ERIM (IREX Europe)

Integrarea socio-economică a deținutelor din penitencia-
rul Rusca prin programe educaționale 

Fondul de Cooperare Locală, Ambasa-
da Finlandei la București
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Îmbunătățirea patrimoniului cultural documentar al Mol-
dovei prin utilizarea licențelor Creative Commons și a al-
tor instrumente 

Ambasada Lituaniei în Republica 
Moldova

Ateliere de dezvoltare a abilităților comunicative a biblio-
tecarilor și lucrătorilor muzeali din regiunea Odesa prin 
educația turistică

I-potunus (Consorțiu de organizații 
europene sub egida Europei Creative)

Schimb de experiență în domeniul managementului pro-
iectelor, inovațiilor, Licențelor Creative Commons și a 
terminologiei profesionale (BN Martynas Mažvydas Litu-
ania)

I-portunus (Europa Creativă)

Bibliotecile – ambasadori în educație civică și informarea 
alegătorilor

Concursului de granturi „Biblioteci-
le – puncte de educare a alegătorilor” 
al Centrului de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral

Actorii societății civile – promotori ai schimbării din Cau-
cazul de Sud și Republica Moldova

Delegația UE în Moldova

Dezvoltarea culturii mediatice a 10 bibliotecare de toa-
te vârstele pentru a contribui la consolidarea democrației, 
prin cultivarea gândirii critice și analitice la fete și femei

ERIM (IREX Europe)

Incluziunea socială și lingvistică a femeilor și copiilor din 
minoritățile naționale (proiect în evaluare)

ERIM (IREX Europe)

Proiect la etapa de evaluare:
Promovarea culturii lecturii din SUA (proiect în evalua-
re) 

Ambasada SUA în Republica Moldo-
va, Public Diplomacy Small Grants 
Program (Cultural Grants)

În calitate de Centru Biblioteconomic Național, Centrul de Formare Profesională Continuă în Bi-
blioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM elaborează și diseminează InfoBuletinul „Mă 
informez. Particip la Proiecte”, care cuprinde oferte de granturi și instruiri. În 2021 au fost elaborate 8 
numere ale buletinului informativ.

Prin proiectele elaborate și implementate, BNRM contribuie la efi cientizarea serviciilor prestate, 
valorifi carea bunelor practici din experienţa naţională și internaţională, modernizarea tehnicii și in-
frastructurii, promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel național și 
internațional.

PARTENERIATE LA NIVEL NAȚIONAL
Parteneriatele constituie o resursă valoroasă pentru BNRM, care contribuie la îndeplinirea misiunii 

și obiectivelor instituției.
Biblioteca are acorduri de colaborare cu 40 de entități: asociații profesionale, instituții de cultură, 

instituții de patrimoniu, instituții educative, instituții de învățământ, etc. (Anexa nr. 10).
Pentru o bună implementare a proiectelor, programelor și activităților planifi cate, în 2021 s-au 

semnat acorduri de colaborare cu următoarele instituții:
1) Muzeul Național de Istorie a Moldovei; 
2) Instituția Publică Școala profesională nr. 2, Chișinău;
3) Administrația Națională a Penitenciarelor;
4) Ministerul Apărării al Republicii Moldova;
5) Instituția privată Publicația periodică Revista „Limba Română”;
6) Centrul de creație tehnică pentru copii și tineret, sectorul Râșcani;
7) Instituția publică Centrul de Excelență în construcții;
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8) A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”;
9) Facultatea de Litere ULIM.
BNRM este membru în cadrul asociațiilor profesionale naționale: ABRM, Liga Bibliotecarilor din 

Republica Moldova „Alexe Rău”, Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail”. Din ca-
drul personalului BNRM sunt membri în diferite grupuri de lucru (Anexa 2).

În anul de referință, BNRM în colaborare cu 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova 
„Alexe Rău” a organizat în format online cea 
de-a X-ea ediție a Galei Laureaților Premiilor 
Naționale „GALEX”. Premiile „GALEX” sunt 
oferite persoanelor care au contribuit 
substanțial la dezvoltarea domeniului biblio-
teconomiei și la îmbogățirea, în special, a 
colecțiilor BNRM, instituție de memorie scri-
să a țării.
Au fost oferite două premii pentru: (1) Cel 
mai bun bibliotecar al Bibliotecii Naționale. 

Premianții din anul 2021 sunt: Aliona Muntean, director-adjunct, și Ecaterina Dmitric, șef de secție; 
(2) Cea mai bună lucrare în biblioteconomie: Manual practic BNRM, a fost activ prezentă în mediul 
cultural la nivel național, colaborând atât cu autorități publice centrale, ambasade acreditate în Repu-
blica Moldova, mass-media, uniuni de creație, cât și instituții informaționale, de memorie, cultură și 
educație.

COLABORĂRI PROFESIONALE LA NIVEL INTERNAȚIONAL
În condițiile de restricții provocate de COVID-19, activitatea de colaborare internațională a BNRM 

în anul 2021 poate fi  caracterizată ca una bună, de un grad ridicat de adaptabilitate, diversifi cată prin 
participarea la diverse conferințe, simpozioane, forumuri și alte manifestări profesionale, comunica-
rea cu partenerii existenți și cei potențiali.

Instituția publică este membru în cadrul asociațiilor profesionale internaționale, acest lucru con-
stituind un factor important pentru inițierea și derularea parteneriatelor instituționale viitoare la 
nivel internațional: IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare), CENL 
(Fundația Conferința Bibliotecilor Naționale Europene – principalul organism care reunește bibli-
otecile naţionale din Europa), BAE (Asambleea Bibliotecară Euroasiatică /БАЕ – Библиотечная 
Ассамблея Евразии).

În perioada 28-30 noiembrie 2021, directorul general al BNRM, Elena Pintilei, a participat la 
Conferința Directorilor Bibliotecilor Naționale Europene, ediția 2021, care a avut loc la Bruxelles, Bel-
gia, unde s-a discutat despre activitatea bibliotecilor naționale ca instituții de memorie culturală, pro-
blemele post-Covid, schimbări, transformări și perspective. De asemenea, posibilitățile de susținere 
prin oferirea de granturi bibliotecilor naționale, care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor, oferite 
utilizatorilor.

În prezent, BNRM are acorduri de colaborare cu 14 biblioteci internaționale (Anexa nr.10).

Tabelul 20. Acorduri generale de cooperare în derulare în 2021
Țară Acorduri Țară Acorduri

Azerbaidjan 1 Polonia 1
Belarus 1 România 3
Kazahstan 1 Rusia 2
Letonia 1 Turcia 1
Lituania 1 Ucraina 2
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Pe parcursul anului a fost monitorizat și acordat suport logistic în implementarea prevederilor acorduri-
lor internaționale în vigoare cu următoarele țări: România, Ucraina, Letonia, Belarus, Lituania, Rusia.

În condițiile de restricționare a călătoriilor peste hotare, deplasările colaboratorilor din Biblioteca 
Națională a Letoniei și Bibliotecii Naționale Științifi ce din Odesa, Ucraina, au fost amânate. În anul 
2021 Ambasadele țărilor străine în Republica Moldova au avut o prezență mai accentuată în viața 
BNRM, cu mai multe vizite de lucru, de planifi care și organizare a activităților culturale comune.

Excelența Sa Uldis MIKUTS, Ambasadorul Republicii 
Letonia în Republica Moldova, a vizitat ofi cial Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, fi ind abordate aspecte de 
cooperare bilaterală între Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova și Latvijas Nacionālā bibliotēka/National Library of 
Latvia. 

Excelența Sa Gudsi OSMANOV, Ambasadorul Azerbaidja-
nului în Republica Moldova, a fost promotorul unui eveniment 
cultural ce a reunit Moldova și Azerbaidjanul – „Moștenirea lui 
Nizami Ganjavi în contextul dialogului intercultural. 880 de ani 
de la naștere”. Ministerul Culturii din Azerbaidjan a donat Bibli-
otecii un set de cărți semnate de Nizami Ganjavi.

Excelența Sa Bartłomiej ZDANIUK, Ambasadorul Republicii 
Polone la Chișinău, însoțit de membri ai corpului diplomatic, a 
efectuat un biblio-tur, numit „Drumul cărții poloneze la Biblio-
teca Națională”, vizitând secțiile Carte veche și rară, Colecția de 
arte și hărți, Audiovideoteca, Centrul Pro-European de Servicii 
și Comunicare, Literaturile lumii unde au făcut cunoștință cu di-
ferite tipuri de publicații și documente poloneze (ediții rare și de 
patrimoniu) din colecțiile instituției.

Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, în cola-
borare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
și Muzeul Național de Etnografi e și Istorie Naturală, Minis-
terul Culturii au organizat expoziția-eveniment „Republica 
Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”, care 
vine să consemneze 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplo-
matice între ambele maluri ale Prutului.

În contextul pregătirii evenimentului consacrat datei ani-
versare – 30 de ani de relații diplomatice între Republica Mol-
dova și Austria, care va fi  marcată în sfârșitul lunii martie 2022, 
Biblioteca Națională a fost vizitată de E.S. Stella Avallone, Am-
basada Austriei la Chișinău. În discuții deschise și producti-
ve cu dna Elena Pintilei, directorul general al BNRM, au fost 
punctate repere privind colaborare culturală între popoarele 
noastre. 

Instituțiile internaționale au fost și ele prezente în BNRM 
cu donații de carte și organizarea de evenimente. Astfel, 
Excelenței Sa dna Corina Calugaru, reprezentanta Permanen-

tă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei/Permanent Representation of the Republic of Mol-
dova to Council of Europe, a donat un set de carte cu cele mai recente ediții ale Consiliului Europei.

( https://www.facebook.com/cpescmdbnrm/posts/4722874727780589 )
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Ofi ciul ONU pentru Drepturile Omului Moldova a organizat discuțiile publice „Accesul la 
informație – condiție prealabilă pentru reducerea inegalităților și promovarea drepturilor omului” 
(https://www.facebook.com/BibliotecaNationala/posts/5199653983396240) și „Egalitatea în drepturi 
și nediscriminarea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă” (https://www.facebook.com/Biblio-
tecaNationala/posts/4574650289229949).

PARTICIPAREA PERSONALULUI BNRM LA REUNIUNI PROFESIONALE 
INTERNAȚIONALE CU COMUNICĂRI

(vezi Anexa nr. 12)

VOLUNTARIAT
Biblioteca Națională oferă oportunități de voluntariat tinerilor și studenților sau oricăror persoane 

interesate să acumuleze cunoștințe și să se implice în activitățile desfășurate în cadrul instituției. 
În anul de referință, voluntarii au fost încadraţi în activități de organizare, moderare a evenimente-

lor, a diverselor servicii și programe de bibliotecă. Accentuăm implicarea în campaniile de promovare 
a lecturii, cluburi, saloane și ateliere de creație, lecții publice, organizarea expozițiilor, formarea profe-
sională, elaborarea materialelor promoționale, crearea proiecțiilor de fi lme, reamplasarea colecțiilor.

Pe parcursul anului 2021, un număr de 32 de persoane au activat ca voluntari în cadrul BNRM; 
numărul total de ore – 138,5 ore.

La fel, pe parcursul anului 2021, a fost organizat trainingul profesional „Managementul voluntari-
atului în bibliotecă: aspecte conceptuale și practice”, având scopul de a orienta pentru elaborarea unui 
concept unic organizațional privind voluntariatul în bibliotecă; analiza/îmbunătățirea proiectului 
„Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat”. Amplifi carea și consolidarea 
numărului de voluntari la BNRM este unul din obiectivele prioritare pentru anii viitori.
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În conformitate cu „Legea cu privire la biblioteci”, BNRM are statut de centru biblioteconomic 
național care exercită funcţia de coordonare și corelare în domeniul cercetării și dezvoltării biblio-
logiei, biblioteconomiei și știinţelor informării; colectează, sintetizează și valorifi că datele statistice 
prezentate de centrele biblioteconomice.

Conform datelor statistice pentru anul 2021, SNB este constituit din 2674 de biblioteci de toate 
tipurile, din care: 2 biblioteci naționale, 1324 de biblioteci publice teritoriale, 1317 de biblioteci ale 
instituțiilor de învățământ, 31 de biblioteci specializate. 

Numărul total al personalului care activează în SNB este de 4911 (în echivalent norme întregi – 
3920,7).

PARTICIPARE LA ELABORAREA/PROMOVAREA CADRULUI LEGISLATIV, 
STRATEGIC ȘI DE REGLEMENTARE NAȚIONAL/INSTITUȚIONAL

În scopul aplicării/implementării cadrului legislativ strategic și de reglementare în biblioteci, au 
fost realizate următoarele activități:

 promovarea prevederilor Legii cu privire la biblioteci în cadrul activităților metodologice, de 
cercetare și formare continuă (în funcție de subiect și grup-țintă), deplasărilor în teritoriu; 

  actualizarea proiectului „Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al bibliotecilor” 
pentru aprobarea conform recomandărilor oferite de Ministerul Economiei Infrastructurii, Minis-
terul Finanțelor, Ministerul Economiei Infrastructurii, Ministerul Justiției, Centrul pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal;

 asistență în procesul și evaluare a bibliotecilor pentru a fi  înregistrate în Registrul de Stat al 
bibliotecilor publice din Republica Moldova: verifi carea datelor din dosarele BPT;

 elaborarea proiectului „Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat «Registrul 
de stat al bibliotecilor»” (în colaborare cu Ministerul Culturii);

 contribuţii pentru învățarea/promovarea prevederilor noului „Regulament privind gestiona-
rea colecțiilor de bibliotecă”;

 participare la elaborarea documentului „Norme minime de personal pentru biblioteci”: studi-
erea documentelor legislative și de reglementare internaționale și naționale, selectarea informațiilor 
despre practicile altor țări în acest domeniu etc.;

 elaborarea și promovarea spre aprobare a „Regulamentului privind activitatea metodologică în 
cadrul SNB” (coordonatorul grupului de lucru din cadrul CBN); 

 implicarea în procesul de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale (consultații pe marginea 
Regulamentului de evaluare a bibliotecilor publice, participare la evaluarea dosarelor etc.);

 elaborarea propunerilor pentru actualizarea Formularului „Cercetare statistică anuală № 6-c – 
activitatea bibliotecilor”;

 crearea Registrului de evidență zilnică a activității bibliotecii în Microsoft  Excel.

I
M
P
A
C
T

Impactul activităților: cunoașterea, învățarea și înțelegerea prevederilor cadrului de regle-
mentare; dezvoltarea capacității de adaptare la noile prevederi; testarea implementării preve-
derilor reglementare privind evaluarea bibliotecilor; îmbunătățirea cadrului de reglementare.

DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI 
ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DIGITALE ALE BIBLIOTECARILOR ÎN VEDE-
REA FOLOSIRII RESURSELOR ÎN ACCES DESCHIS

Pe parcursul anului au fost organizate:
- Atelierul profesional „Profi lul ORCID – oportunitate de creștere a vizibilității științifi ce”;
- Instructajul profesional „DOI – Identifi cator de obiecte digitale”;
- Prezentarea „Baze de date în acces deschis, prezențe biblioteconomice”, în cadrul Academiei de 

vară pentru bibliotecari, ed. a VI-a.

IDENTIFICAREA ȘI PROMOVAREA MODALITĂȚILOR DE INTEGRARE A BI-
BLIOTECILOR ÎN REALIZAREA ODD-urilor 2030

 Analiza serviciilor inovative de bibliotecă în baza rapoartelor analitice privind activitatea bi-
bliotecilor publice teritoriale pentru anul 2020 bazate pe ODD 2030 și diseminarea informațiilor în 
grupul public de pe Facebook;

 analiza prezentărilor la subiect în cadrul Conferințelor zonale, refl ectarea acestora drept istorii 
de succes în revista „Magazin bibliologic”, 2021, nr. 3/4;

 administrarea grupului public pe Facebook „Implicarea bibliotecilor în implementarea Agen-
dei ONU 2030”;

 integrarea în sistemul de raportare online 6-c a compartimentului „Implicarea bibliotecilor în 
realizarea ODD-urilor”;

  elaborarea recomandărilor metodologice, prezentărilor privind refl ectarea în raportul analitic 
anual instituțional a serviciilor dedicate ODD, a istoriilor de succes.

I
M
P
A
C
T

Impactul activităților: elaborarea schemei de categorisire a serviciilor în sprijinul ODD; colec-
tarea, redactarea și pregătirea a 9 materiale, semnate de bibliotecarii-participanți la conferințele 
zonale, și integrarea acestora în nr. 3/4 al revistei „Magazin bibliologic”; pentru creșterea 
vizibilității implicațiilor bibliotecilor publice în realizarea ODD.

PROMOVAREA LECTURII CA BAZĂ PENTRU CUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE
Programul Național LecturaCentral (PNLC) 
este organizat de Ministerul Culturii al Re-
publicii Moldova, Comisia Națională a Re-
publicii Moldova pentru UNESCO, BNRM, 
în parteneriat cu Liga Bibliotecarilor din Re-
publica Moldova „Alexe Rău”, Biblioteca 
Națională pentru Copii „Ion Creangă”, 
Autoritățile Publice Locale (APL), Direcțiile/
Secțiile de Cultură municipale, orășenești, 
raionale, Centrele Biblioteconomice Depar-
tamentale, Centrele Biblioteconomice Teri-

toriale, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Institutul 
de Filologie „B.P. Hasdeu”, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Uniunea Internațională a Oa-
menilor de Creație. 

După patru ediții ale programului, se poate afi rma că PNLC s-a poziționat în centrul activităților 
de promovare a lecturii, acoperind parțial lacunele provocate de lipsa unei strategii naționale de pro-
movare a lecturii.

Prin genericul ediției a IV-a a Programului Național LecturaCentral-2021, „Promovarea lecturii ca 
bază pentru dezvoltarea multilaterală”, s-a urmărit scopul de a forma membri activi și participativi ai 
comunităților prin dezvoltarea competențelor de cultura informației, lectură și gândire critică. 
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Scopul programului – amplifi carea rolului bibliotecilor în educația pentru lectură, ca sistem cultural 
și intelectual multiaspectual, prin organizarea unor activități complexe off /online care vizează aspecte 
legate de abordarea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multilaterală, în condițiile dezvoltării moderne 
a tehnologiilor de cunoaștere și comunicare. 

BNRM, în calitatea sa de Centru Biblioteconomic Național, a elaborat Suportul metodologic în 
sprijinul realizării Programului Național LecturaCentral, ediția a IV-a, „Dezvoltarea competențelor 
din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții: rolul și locul lecturii”.

În cadrul Proiectului Cultural, susținut de MC, Biblioteca Națională a organizat traininguri online 
cu genericul: 

- „Bibliotecarul – formator al competențelor de lectură critică”;
- „Lecturi profesionale: conținuturi în Acces Deschis”;
- „Elaborare de BookTrailer”;
- „Lecturi comunitare fundamentate pe tehnologii informaționale și de comunicare”.
Programul Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021, a inclus activități orientate pentru consoli-

darea rolului cărții și lecturii în dezvoltarea culturii și crearea comunităților democratice, stimulând/
încurajând activitatea bibliotecilor pentru aceste directive:

- Conferința Internațională online „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvolta-
re”, ediția a III-a, 2021. Conferința a avut ca scop mobilizarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor 
educaționale, organizațiilor de creație, comunităților și factorilor de resort privind dezvoltarea lec-
turii și competențelor de cultura lecturii ca fundament pentru cunoaștere și ascendență. La lucrările 
Conferinţei au participat reprezentanții ai tuturor tipurilor de biblioteci, cadre didactico/științifi ce de 
toate nivelurile de învățământ, scriitori, cercetători în domeniile psihologiei, logicii, fi losofi ei practice, 
reprezentanți ai industriei cărții, decidenți în domeniu de diverse niveluri de responsabilitate. Materi-
alele conferinței vor fi  inclus în cel de-al treilea volum de culegere de articole „Lectura și scările”.

- Campania ,,Septembrie – nicio zi fără lectură” a inclus activități și servicii privind promovarea 
cărții și lecturii, conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți specialiști.

- Campania „25 scriitori și cercetători/25 întâlniri/25000 impact” a înregistrat 35 de activități, 
dintre care 19 evenimente live (aplicația Zoom cu transmisie directă pe Facebook/YouTube); 8 
activități organizate prin intermediul aplicației Zoom, fără transmisie directă și 8 activități față în 
față. În această ordine de idei, la evenimentele live, la etapa actuală, sunt înregistrate 68284 impact; 

22669 de vizualizări și 5979 de interacțiuni. 
La activitățile organizate online doar prin 
intermediul aplicației Zoom au participat 
890 de persoane, iar la cele organizate față 
în față – 793 de persoane. Personalitățile din 
domeniul culturii, cât și domenii adiacente 
care au fost implicate în campania „25 scrii-
tori și cercetători/25 întâlniri/25000 impact” 
pot fi  vizualizate în imaginea compilată.

- Inițiativa de lectură pentru persoane-
le private de libertate „Citește-mi, tată, o 
poveste” a inclus un șir de activități în co-
laborare cu Penitenciarul nr. 3, or. Leova, 
și Penitenciarul nr. 17 din orașul Rezina în 
parteneriat cu Biblioteca Publică Raională 
„Mihai Eminescu”, Rezina. Această inițiativă 
a sporit continuitatea educației parentale și 
a responsabilității civice față de membrii 
familiei, care este foarte necesară copiilor 
din familii dezavantajate, contribuind la 
conștientizarea misiunii cărții și a lecturii de 
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a infl uența cititorul în diverse situații de criză, prin modifi carea comportamentului său.
- Campania Națională „Citim cu voce tare împreună”.
- Festivitatea de totalizare a rezultatelor PNLC, ed. a IV-a, a făcut o trecere în revistă atât a 

activităților relevante organizate, dar și a rezultatelor concursurilor naționale din cadrul Programului 
Național LecturaCentral, cât și a laureaților „Top-ului celor mai citite 10 cărți, editate în 2020”.

Programul Național LecturaCentral – 2021 a promovat educația prin lectură, prin care 
informația reprezintă un element esențial care stă la baza existenței societății. Programele de 
lectură diversifi cate, implementate în bibliotecile din Sistemul Național, dar și Campania 25 
scriitori și cercetători/25 întâlniri/25000 impact – organizate online și offl  ine – au sporit capa-
citatea de comunicare a membrilor comunității prin promovarea lecturii și a instruirii pe tot 
parcursul vieții, ca cerinţe esenţiale pentru o participare activă la viaţa socială, prin accesul la 
cunoștințe și informaţie în orice format.

Atât participanții, cât și personalul de specialitate din biblioteci au acumulat cunoștințe și experiențe 
noi. PNLC a sporit încrederea membrilor comunităților în capacitatea bibliotecilor de a satisface 
cerințele lor de lectură și de dezvoltare personală. PNLC a contribuit la crearea și dezvoltarea ima-
ginii pozitive a bibliotecilor; promovarea resurselor/serviciilor/produselor bibliotecii: colecții, servi-
cii, activități de agrement; contribuirea/participarea (prin lectură) la procesul de educație a mem-
brilor comunităților pentru învățarea responsabilităților civice, valorilor și principiilor democratice, 
supremația valorilor etice și morale.

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 
PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (CFPC) 
din cadrul Bibliotecii Naționale are misiunea de a organiza activitatea educațională continuă pentru 
personalul de specialitate din biblioteci în context non-formal, a coordona și a sprijini metodologic 
activitățile de formare continuă la nivelul structurilor similare din țară în conformitate cu cerințele 
legale în vigoare, precum și cele de dezvoltare a bibliotecii moderne.

În anul 2021, au fost realizate următoarele activități:
  analiza necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale ale personalului de specialitate 

(de la BNRM și din cadrul SNB [2 studii] – elaborarea de chestionare, interviuri; diseminarea 
acestora și monitorizarea recepționării informației; sinteze și analize, refl ectarea rezultatelor în 
ofertele educaționale etc.);

  elaborarea și diseminarea în comunitatea profesională a 4 oferte educaționale ale BNRM și a 
4 oferte educaționale integrate ale centrelor de formare naționale (trimestriale) (multiplicare 
hârtie, informații e-mail, pagina Facebook a CFPC https://www.facebook.com/cfc.bnrm/, pre-
zentări în teritoriu);

  ținerea la zi a componentei documentare a funcționării CFPC („Registrul de evidență a 
activităților educaționale”, „Portofolii ale activităților educaționale”, „Registrul de evidență a 
certifi catelor eliberate formatorilor”, „Oferte educaționale ale CFPC”); 

  elaborarea/colectarea/monitorizarea suportului documentar-educațional pentru 55 de activități 
de formare continuă (prezentări/tutoriale ale formatorilor, exerciții individuale și lucru în grup, 
alte suporturi).

Activități inovaționale:
  context al situației sanitaro-epidemiologice – axarea pe activități educaționale online, prepon-

derent pe baza aplicațiilor Zoom și Google Meet;
  aplicarea tehnologiilor informaționale în procesul de organizare și evidență a activităților 

educaționale (înregistrarea formabililor, aplicarea unică a numărului certifi catului etc.); 
  intensifi carea colaborării cu centrele biblioteconomice departamentale (Biblioteca Științifi că a 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Tehnico-Științifi că a Universității Teh-
nice a Moldovei) privind oferirea programelor educaționale pentru bibliotecarii școlari și cei din 
centre de excelență, colegii, școli profesionale;

I
M
P
A
C
T



BNRM Raport anual 2021

53

  accentuarea utilizării testelor de evaluare și includerea sintezelor elaborate în ePortofoliile 
educaționale;

  centrarea pe impactul activităților educaționale (activități materializate în recomandări disemi-
nate în instituție, teme pentru acasă, accentuarea grupului-țintă etc.);

Indicatori statistici ai funcționării CFPC
Tabelul 21. Indicatori statistici ai funcționării CFPC (2020 - 2021)

Indicatori statistici Pentru 
anul 
2021

Pentru 
anul 
2020

Impact 

 Studii privind nevoile de formare profesiona-
lă continuă la nivel național și instituțional 2 2 0

 Oferte educaționale 8 8 0

Activități de formare furnizate:
în spațiul CFPC (în clasă)
la distanță
în teritoriu (în colaborare cu bibliotecile 
teritoriale)

6
46
3

55

20
34
4

57

-14
+12
-1
-2

Număr ore academice 303 317 -14

Număr formabili: 
din cadrul BNRM
din cadru SNB

228
3366

3594

216
967

1 507

+12
+2 399

+2 087
Număr formatori:
formatori BNRM
formatori invitați

15
14
29

20
10
30

-5
+4
-1

Număr e-Portofolii create și diseminate 54 57 -3

Promovarea/asigurarea vizualizării activităților CFPC:
acces la informație prin pagina web a BNRM (http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bi-

bliotecarilor/formarea-profesionala-continua); 
administrarea paginii CFPC pe Facebook (https://www.facebook.com/cfc.bnrm/); 
 plasarea informațiilor și a conținuturilor educaționale pe blogul bibliotecilor publice din Republica 

Moldova (https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/category/dezvolta-re-personala/ transmite-
rea informației pentru plasare pe pagina web a BNRM http://www.bnrm.md/index.php/acces-de-
dicat/bibliotecarilor/formarea-profesionala-con-tinua); 

Gala Formatorilor, ediția a 3-a, 100 de participanți;
utilizarea e-mailurilor ofi ciale și personale pentru diseminarea ofertelor, e-Portofoliilor educaționale, 

mesajelor informaționale);
ținerea în vizor, analiza datelor statistice privind funcționalitatea paginii de Facebook a CFPC.
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Tabelul 22. Pagina de Facebook a CFPC

Perioada Vizualizări Impact Interacțiuni Vizionări 
video

2021 2 734 50 253 10 679 363
2020 2495 27758 11414 707
Diferența +239 +22 495 - 735 - 344

Notă: În scopul creșterii audienței paginii Facebook a CFPC s-a intervenit pentru:
 machetarea în Canva și promovarea direct de pe pagina Facebook a ofertei educaționale;
 crearea albumelor-foto, care aduc plusvaloare privind stocarea și regăsirea operativă a fotografi ilor;
 monitorizarea paginilor bibliotecilor publice, în vederea replicărilor activităților de formare în 

rețeaua locală și redistribuirii pe pagina Facebook a CFPC;
 crearea fi lmulețelor video de 1 min. și distribuirea lor pe pagina Facebook (de exemplu, la Gala 

Formatorilor etc.).
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Indicatori de performanță/relaționali și de impact ai funcționării CFPC
Creșterea numărului formabililor din bibliotecile din învăţământ și cele specializate, precum 
și atragerea unui număr mai mare de reprezentanți ai administrației publice locale (direcții/
secții cultură, educație):

Tabelul 23. Prezența formabililor CFPC în funcție de tipul bibliotecilor

Tip biblioteci Anul 2021 Anul 2020 Diferența formabili
Biblioteci naționale 310 (9%) 273 (18%)    +37
Biblioteci publice teritoriale 1962 (54%) 960 (66%) +1002
Biblioteci din învățământ: 
 din universități
 din colegii, centre de excelență
 din școli, licee, gimnazii
Total:

428 (12%)
80 (2%)

385 (11%)
 893 (25%)

90 (6%)
65 (1%)
48 (4%)

203 (11%) +690
Biblioteci specializate 135 (4%) 31 (2%) +104
Alte instituții (reprezentanţi ai admi-
nistraţiei publice locale etc.)

294 (8%) 38 (3%) +256

Total 3594 (100%) 1 507 (100%) +2087 
 
per formabil în cadrul CFPC au fost oferite 0,1 ore academice (în anul 2020 – 0,2);
în medie, la fi ecare activitate educațională din cadrul CFPC au participat 25 de formabili;
formabilii din cadrul BNRM constituie 6 % (228) din numărul total de formabili, iar numărul 

de participanți din rândurile personalului de specialitate BNRM la cel puțin o activitate educațională 
în anul 2021 constituie 50 de persoane (în anul 2020 – 56 sau 32% din numărul total personal de spe-
cialitate a BNRM);
implicarea potențialului intelectual al formabililor pentru îmbunătățiri ale cadrului de reglemen-

tare național, asigurarea transparenței în procesul de elaborare a cadrului de reglementare (de exemplu, 
prezentarea/analiza proiectului Regulamentului privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă); 
predominarea în evaluarea de către formabili a aprecierilor „foarte bine” a utilității activității 

educaționale, importanței competențelor acumulate, prestanței formatorului, aplicabilității în practi-
că, a conținutului portofoliului educațional, a aspectelor organizaționale etc.);

 dovezi observate și solicitate privind impactul activității CFPC: 
 solicitarea opiniilor formabililor prin „Chestionarul de evaluare” a activităților educaționale;
 elaborarea sintezelor chestionarelor de evaluare fi nală și integrarea acestora în ePortofoliile 

educaționale diseminate formabililor.
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Impresii. Opinii. Impact. 
„Lectura profesională contează. Specialiștii Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, participând la 

trainingul „Lecturi profesionale: conținuturi în Acces Deschis”, organizat de CFPC din cadrul Bi-
bliotecii Naționale a Republicii Moldova, au avut posibilitatea să-și reactualizeze cunoștințele pri-
vind teoria lecturii profesionale, să-și reamintească resursele de informare în domeniul specialității, 
eventual uitate, să descopere unele noi, să cunoască surse importante pentru metodologia lecturii 
profesionale”(Camposul Competențelor, 5 mai, 2021).

„Am obținut informații utile în cadrul trainingului «Managementul patrimoniului documentar 
privind cadrul legal referitor la patrimoniul național, privind specifi cul documentelor rare, modul de 
restabilire a documentelor deteriorate», voi recomanda selectarea documentelor ce țin de patrimoniu 
în cadrul bibliotecii, evidența lor aparte” (formabil, 16 februarie 2021).

COLECTAREA, SINTETIZAREA ȘI VALORIFICAREA DATELOR STATISTICE 
Centrul de statistică are misiunea de a recepţiona, sintetiza și analiza statistica de bibliotecă, a ca-

selor de cultură și a formațiilor artistice, a școlilor de muzică, școlilor de arte plastice din Moldova și 
de a efectua sondaje care ilustrează necesităţile informaţionale ale utilizatorilor BNRM și ai celor din 
sistemul naţional de biblioteci.

În perioada 25.01-5.02.2021 au fost recepţionate, analizate și corectate Rapoartele statistice anuale: 
  Cercetarea statistică 7c și Raportul statistic centralizator privind activitatea caselor de cultură și 

a formațiilor artistice (32 de raioane); 
  Cercetarea statistică 1c și Raportul statistic centralizator privind activitatea școlilor de muzică, 

școlilor de arte și arte plastice pentru copii (32 de raioane);
  Cercetarea statistică 6c și Raportul statistic centralizator privind activitatea bibliotecilor din SNB.;
 Cercetarea statistică 6c și Raportul statistic centralizator privind activitatea bibliotecilor publice 

teritoriale (32 de raioane + 2 municipii + UTAG).
NOU:  Datele statistice totalizate pe SNB au fost recepționate prin aplicația Google Drive. Genera-

rea Tabelului centralizator privind activitatea SNB în 2020.
În scopul prelucrării datelor statistice au fost efectuate următoarele lucrări: 
 Generarea Tabelului centralizator pe clase pe fi ecare raion (prelucrarea tabelelor în Pivot Table); 
 Generarea Tabelului centralizator totalizator privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale în 

anul 2020. 
NOU:   Centrele Biblioteconomice Departamentale, începând cu anul 2020, raportează datele sta-

tistice integral pe instituții în Sistemul de Raportare online 6c. Monitorizarea rețelelor de biblioteci pe 
parcursul completării sistemului și oferirea asistenței metodologice necesare. 
 Prelucrarea datelor statistice și elaborarea Tabelului centralizator privind activitatea casei de cul-

tură și a formației artistice în anul 2020; 
 Elaborarea Tabelului centralizator privind activitatea școlilor de muzică, școlilor de arte și arte 

plastice pentru copii în anul de studii 2020-2021;
 Monitorizarea bibliotecilor publice teritoriale (1263 de biblioteci active) privind completarea lu-

nară a Raportului statistic lunar ORT.
Pe parcursul anului, în scopul valorifi cării datelor statistice au fost efectuate următoarele lucrări:
 Elaborarea situației comparative privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale, activitatea 

SNB, activitatea caselor de cultură și a formațiunilor artistice pentru Anuarul statistic 2020 (responsa-
bil Biroul Național de Statistică);
 Actualizarea Compartimentului ,,Statistici” de pe site-ul BNRM; 
(http://bnrm.md/index.php/statistica/statistica-de-biblioteca);
 Promovarea activității Centrului de Statistică pe pagina de Facebook a Centrului de Statistică
https://www.facebook.com/Centrul-De-Statistic%C4%83-Cercetare-%C5%9Ei-Dezvolta-

re-1605792779641423/.
 Promovarea activității Centrului de Statistică prin crearea infografi celor.
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PRODUSE ȘI SERVICII INTELECTUALE PENTRU BIBLIOTECI ȘI BIBLIOTECARI
În calitatea sa de Centrul metodologic național, Biblioteca Națională propune specialiștilor din 

SNB diverse surse de dezvoltare profesională și informare:
Repozitoriul Național Tematic MoldLis (http://moldlis.bnrm.md), care oferă acces integral la pu-

blicaţiile de specialitate. 
Tabelul 24. Statistici privind NTRMold-LIS (2020-2021)

Itemi 2021 2020 +/-
Vizualizări publicații 66204 29 409 +36795
Vizualizări colecții 63416 32 412 +31004
Vizualizări comunități 18832 15 414 +3418
Documente arhivate 119 254 -135

Blog de Biblioteconomie și Știinţa Informării 

Prin intermediul acestui blog BNRM, bibliotecarii sunt la 
curent cu toate schimbările din domeniu, în măsura posi-
bilităţilor, oglindind noutăţile, evenimentele, știrile de nivel 
local, naţional și internaţional. În anul de referință blogul a 
fost accesat de peste 13 mii de utilizatori de 20 de mii de ori. 
De menționat faptul că utilizatorii blogului sunt persoane 
din România (chiar mai multe la număr decât din Republi-
ca Moldova), SUA, Germania, Polonia, Regatul Unit, Italia, 
Franța, Spania, Belgia.

Blog Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Mol-
dova
Blogul are scopul de a aduna în același loc informaţia des-
pre activitatea bibliotecilor publice și a asigura comunica-
rea profesională și interacţiunea efi cientă, operativă și cali-
tativă între bibliotecari, fondatori, utilizatori etc. Conform 
situaţiei la 31.12.2021, blogul a avut 8060 de vizitatori (în 
2020 – 8,8 mii) și 14897 de vizualizări (în 2020 – 14,9 mii). 

Blog Programul Național LecturaCentral
Blogul Progamul Național LecturaCentral are scopul de a 
oferi suport informațional, metodologic bibliotecilor în or-
ganizarea activităților de promovare a cărții și lecturii. În 
anul 2021, au fost publicate 8 postări în cadrul promovării 
ediției a patra a Programului Național LecturaCentral.
Informațiile publicate pe blog au prezentat interes pentru 
7691 de vizitatori. În anul de referință blogul a acumulat 
10945 de vizualizări.

Prin distribuirea și transportarea către bibliotecile publice din teritoriu a cărților provenite 
din Proiectul educațional, susținut de MC și din donații, BNRM contribuie la dezvoltarea 
colecțiilor bibliotecilor, promovarea patrimoniului documentar al țării, precum și la dezvol-
tarea membrilor comunității.
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MONITORING METODOLOGIC
Monitoringul metodologic reprezintă un sistem de observare, măsurare, evaluare și prognozare, 

care oferă posibilitatea evaluării activității bibliotecare, și, în baza acesteia, elaborarea recomandărilor 
privind îmbunătățirea situației. Pe parcursul anului 2021, la acest capitol, au fost realizate principalele 
direcții de activitate:

 organizarea a 11 consultații online (în luna martie 2021) privind pregătirea bibliotecilor publi-
ce teritoriale pentru evaluare (135 de participanți);  

 deplasări în scopul evaluării bibliotecilor publice teritoriale și consultării pe loc (33); 
 organizarea întrunirilor metodologice online cu reprezentanții Centrelor Biblioteconomice Teritoria-

le, Direcțiilor/Secțiilor de Cultură, Centrelor Biblioteconomice Departamentale în scopul analizei rezultatelor 
raportării pe marginea activității bibliotecilor pentru anii 2020 și 2021 (3 întruniri; 194 de participanți prin 
aplicația Zoom);
recepționarea și analiza rapoartele analitice privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale 

pentru 2020;
consultații;
actualizarea blogului privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale pentru anul 2021;
asistență de specialitate la cerere (70 de consultații metodologice).
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Activitatea de monitoring și evaluare furnizează date și informații credibile și utile cu privire la 
progresele înregistrate, precum și la problemele și necesitățile existente în biblioteci. Aceste date 
permit de a identifi ca defi ciențele în activitatea bibliotecilor publice, de a stabili cauzele acesto-
ra și căile soluționării lor, de a integra constatările necesare în procesul decizional.
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Biblioteca Națională a Republicii Moldova pune un accent deosebit pe cercetare, dezvoltare și ino-
vare, reprezentând o prioritate a instituției, declarată în Strategia de dezvoltare a BNRM pentru peri-
oada 2019-2021.

STUDII ȘI CERCETĂRI
Conform prevederilor documentului instituțional „Politici de cercetare la BNRM”, au fost realizate 

cercetările statistice, biblioteconomice, bibliografi ce, de marketing etc.

Cercetarea statistică
 Studiu statistic „Sistemul Național de Biblioteci din Republica 
Moldova: indicatori statistici și de performanță (relaționali) 2017-
2021”. Studiul reprezintă o sinteză comentată a datelor statistice, o 
analiză a situației statistice a SNB. În anul de referință, a fost elaborat 
conceptul sintezei statistice, au fost efectuate selectarea și analiza in-
dicatorilor statistici, calcularea indicatorilor relaționali pentru anii 
2017-2021. Publicația „Sistemul Național de Biblioteci din Republica 
Moldova: indicatori statistici și de performanță (relaționali) 2017-
2021” va fi  editată în anul 2022.

 Studiu statistic „Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
în 2020”

Secția Relații internaționale și suport managerial a valorifi cat in-
dicatorii statistici și de performanță la nivelul BNRM în anul 2020, 
precum și a evaluat, conform acestora, impactul general al Bibliotecii 
Naționale în anul de referință. Totalurile evaluării au fost prezentate 

în Raportul analitic anual al BNRM în 2020.

Cercetarea bibliografi că
Produsele cercetării bibliografi ce au drept scop valorifi carea și promovarea patrimoniului docu-

mentar al BNRM, precum și oferirea de informații bibliografi ce indiferent de localizarea documente-
lor. În curs de elaborare se afl ă următoarele lucrări bibliografi ce indicate în tabelul de mai jos:

Tabelul 25. Lucrările bibliografi ce în curs de elaborare

Titlu
Bibliografi a Națională. Moldavistica (Exteriorica) 2020
Bibliografi a Națională a Moldovei. Teze de doctorat 2020
Cultura în Moldova: buletin de informare și documentare 2021
Enciclopedia „Artiștii plastici din Republica Moldova” 
Calendarul Național 2023
Catalogul-album: Afi șul artistic (muzică, teatru, fi lm...)
Biobibliografi a „Nicolae Botgros”

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI EDITORIALĂ
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Cercetarea biblioteconomică
Cercetarea biblioteconomică este realizată de către toate structurile BNRM, în funcție de profi lul 

acestora. În anul de referință au fost realizate diverse cercetări: Repere manageriale pentru gestionarea 
riscurilor și preîntâmpinarea dezastrelor în instituții info-documentare; Tipărituri slavone din sec. 
XVI-XVIII în Basarabia; Educația informală a bibliotecarilor; Accentuarea dimensiunii deontologice 
în activitatea educațională a centrelor biblioteconomice, cercetarea componenței colecțiilor BNRM, 
completarea retrospectivă a colecțiilor etc.

Cercetarea de marketing
Barometru de opinie (Vezi Analiza satisfacției utilizatorilor, p.43)

Cercetarea sociologică
 Studiu sociologic Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului

Biblioteca Națională efec-
tuează anual studiu sociologic 
„Topul celor mai citite 10 cărți 
ale anului”, care tinde să con-
tribuie la augmentarea lecturii, 
dezvoltarea culturii acesteia, di-
versifi carea actului de lectură 
de către cetățeni. Cercetarea s-a 
desfășurat în cadrul Programu-
lui LecturaCentral. Sondajul s-a 
desfășurat online în parteneriat 
cu Camera Națională a Cărții a 
Republicii Moldova și cu spriji-

nul bibliotecilor publice din cadrul SNB. Chestionarul a fost lansat la 25 mai 2021, iar la data încheierii 
votului, 20 august, impactul postărilor a ajuns la 25 000 de persoane. În anul de referință, au votat 380 
de persoane.

În baza sintetizării datelor statistice colectate în ORT, numărul total de împrumuturi ale cărților, 
incluse în „Topul celor mai citite 10 cărți ale anului” – 14913, iar numărul de activități de promovare 
a cărților din top este de 2795. 

 Studiu sociologic „Lectura în comparație intergenerațională”.
Scopul: de a oferi o viziune despre infl uența familiei, școlii, bibliotecii și societății asupra formării 

culturii lecturii și a preferințelor de lectură pe parcursul a trei generații (bunici, părinți, copii).
Eșantion: 3237 de respondenți.
Respondenții studiului au fost vizitatori ai bibliotecilor din țară, persoane cu vârsta de 5+ ani. Au 

fost analizate preferințele de lectură ale următoarelor generații:
 5-25 ani (Generația Z);
 26-40 ani (Generația Millenials);
 41-55 ani (Generația X);
 56-75 ani (Generația Baby Boomers);
 76+ ani (Generația Th e Silent Generation).
Datele au fost colectate în perioada 29 noiembrie-17 decembrie 2021 de către bibliotecari instruiți 

drept operatori de teren.
Rezultatele studiului vor fi  un instrument util pentru biblioteci și alți factori decizionali pentru a 

dezvolta politici și strategii de promovare a lecturii în comunitate.
Studiul la nivel național a fost realizat în cadrul ediției a patra a proiectului cultural Programul 

Național LecturaCentral-2021, susținut de Ministerul Culturii în cadrul programului de proiecte cul-
turale.
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Alte studii, analize:
 Studiu național privind formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblio-

teci (26 august-5 septembrie 2021) pe un eșantion de 454 de respondenți. Impact: recomandări pentru 
formatorii BNRM; comunicare, conferința ASEM.

 Analiza activității Centrului de Formare Profesională Continuă în BȘI în contextul Programului 
Național LecturaCentral. Impact: rezultatele prezentate în cadrul Conferinței Internaționale, BNRM, 30 
septembrie 2021.

ORGANIZAREA ȘI PARTICIPAREA LA ACIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

, ,

Datorită restricțiilor impuse de pandemie, majoritatea activităților științifi ce organizate de BNRM 
s-au desfășurat online, inclusiv și participarea personalului la diverse conferințe etc. În vederea întări-
rii rolului Bibliotecii Naționale în cadrul SNB, pe parcursul anului 2021 au fost organizate mai multe 
activități cu reprezentanții bibliotecilor din țară, în care au fost discutate problemele cu care se con-
fruntă aceștia, în scopul promovării bunelor practici identifi cate în rândul acestora. Astfel, în anul de 
referință au fost organizate următoarele activități științifi ce și metodologice (Vezi Anexa nr.11).

Tabelul 26. Organizarea activităților științifi ce

Nivelul activităților 2021 2020
Activități internaționale, cu participare internațională 3 2
Activități naționale/zonale 9 8
Activități instituționale 0 -
TOTAL 12 10

 Simpozionul Anul Bibliologic 2019-2020
Simpozionul „Anul Bibliologic”, ediția 30, „Anul promo-
vării lecturii” a fost organizat de Ministerul Culturii, 
Consiliul Biblioteconomic Național, BNRM și Asociația 
Bibliotecarilor din Republica Moldova. 
Semnifi cativă pentru anul 2021 a fost marcarea a 30-a 
ediții a Simpozionului, care s-a desfășurat online pe plat-
forma Zoom cu transmisiune live pe canalul YouTube.
Scopul – totalizarea/reliefarea rezultatelor monitorizării 
și evaluării priorităților anului 2020, aplicate de bibliote-
cile din ţară.

Indicatori statistici:
 Participanți – 152 de persoane;
 Comunicări – 8 (5 din partea angajaților BNRM);
 Vizualizări pe canalul de YouTube al Bibliotecii Naționale – 862.
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„La 30 de ani ai simpozionului, Anul Bibliologic a rămas în percepţia sa universul de posibilităţi ale 
bibliotecarilor, simpozionul care oferă teren de a te prezenta ca posibilitate pentru ceilalţi, de a prelua, 
învăţa. Am receptat Anul Bibliologic ca pe un organism viu, creat de oameni pentru oameni. Anul 
Bibliologic era platforma care motiva, încuraja, inspira, evidenția curajul participanţilor. Am crescut 
profesional aici, Anul Bibliologic a fost tabla mea de joc.” (dr. Lidia Kulikovski, BM B.P. Hasdeu).

Simpozionul Internațional „Valori bibliofi le”
BNRM, în parteneriat cu Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova „Alexe Rău”, Societatea 
Științifi că de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail” din 
Moldova și Asociația de caligrafi e „Dacia”, a organi-
zat o suită de manifestări în cadrul Simpozionului 
Științifi c cu participare internațională „Valori bibli-
ofi le”, ediția a XXX-a, cu genericul „Limba română 
– 500 ani de dăinuire în cultura românească scrisă”, 
în contextul împlinirii a 500 de ani ai celui mai vechi 
document scris în limba română: Scrisoarea lui 

Neacșu din Câmpulung (1521).
Indicatori statistici:
  Participanți – 95 de persoane;
  Comunicări – 11;
  Expoziții de carte – 2;
  Lansări de carte – 2.
Forumul Managerilor din cadrul SNB, ediția a 26-a ,,Consolidarea relațiilor dintre bibliotecă și co-

munitate: premisă pentru dezvoltare și rezistență 
în timp”.
Scop: Determinarea priorităților și axelor pentru 
Anul Biblioteconomic 2022, centrarea eforturi-
lor bibliotecilor pentru conexiunea priorităților 
naționale, teritoriale și instituționale.
Număr total de participanți: 108 de persoane 
(conectate pe platforma ZOOM); 198 (pe canalul 
YouTube); 896 de vizionări.

Indicatori de impact: 
  Orientarea activității bibliotecilor publice în baza tendințelor organismelor internaționale de auto-
ritate, cunoașterea experiențelor bibliotecilor europene.
  Oferirea suportului metodologic privind prioritățile strategice ale Anului Biblioteconomic 2022. 
Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a V-a ,,Rolul instituțiilor 

infodocumentare în valorifi carea patrimoniului 
local și facilitarea schimbului cultural”.
Scop: Reliefarea indispensabilității profesiei de bi-
bliotecar și necesitatea pregătirii profesioniștilor 
pentru dezvoltarea domeniului biblioteconomic 
prin învățământul superior.
Număr total participanți – 134 de persoane: 32 
de persoane din Chișinău, 102 din alte localități 
din Republica Moldova și România (București, 

Iași, Bacău, Timișoara), 130 de persoane din domeniul biblioteconomic (reprezentanți ai centrelor 
biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale, instituțiilor educaționale și de cercetare, 
organelor de dirijare administrativă locală și centrală) și 4 din alte domenii (cercetători, profesori 
etc.).Urmăritori pe live, contul de YouTube al BNRM – 42, mesaje în chat – 38, nr. vizualizări – 287.
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Conferințele Zonale 2021 „Biblioteca Anului 2020: Consolidare, Interconectare, Participare”. 
Scop: Sprijinirea bibliotecilor în implementarea 
priorităților profesionale, stabilite pentru anul 2021 
de către Forumul Managerilor din cadrul SNB, prin 
cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea 
la dispoziție a instrumentelor utile pentru activita-
tea profesională, identifi carea problemelor care ne-
cesită centrarea eforturilor profesionale ale centre-
lor biblioteconomice și ale fondatorilor.
Număr total participanți – 301 de persoane: 44 din 

biblioteci naționale; 233 din biblioteci publice teritoriale; 20 din biblioteci din învățământ. Comuni-
cări: 39, cu 4 mai multe în comparație cu anul 2020. 

Orientări de perspectivă: mai multe prezentări ale reprezentanților din rețelele de biblioteci în sco-
pul identifi cării experiențelor semnifi cative; organizarea anuală a conferințelor zonale; lărgirea ariei 
funcționale a participanților la lucrările conferințelor zonale (participarea personalului de specialitate 
din bibliotecile școlare, de colegii, universitare, specializate).

Simpozionul Științifi c Național a Ateneului de 
Cultură și Credință „Biserica Albă”, ediția a II-a „Ie-
rarhi și mărturisitori ai renașterii identității 
naționale”.
Simpozionul Științifi c Național a fost orga-
nizat de BNRM în parteneriat cu Mitropolia 
Chișinăului și a Întregii Moldove și Liga Bibliote-
carilor din Republica Moldova. Forumul a adu-
nat savanți, teologi, bibliotecari și cercetători din 
țară. La reuniune au participat: Egumena EPIS-
TEMIA, stareța mănăstirii Suruceni; Protoiereul 
mitrofor, dr., conf. univ. Octavian MOȘIN, Pro-
toiereul mitrofor, dr. în istorie Maxim MELIN-
TI; acad. Andrei EȘANU, dr. hab. în istorie Igor 
CERETEU, dr. în istorie Valentina EȘANU ș.a. 
Menționăm că menirea forumului cultural-științifi c 
este de a promova dimensiunea creștină a culturii 
naţionale și spiritualitatea ortodoxă. Lucrările foru-
mului au fost dedicate persoanelor marcante eclezi-
astice, mănăstirilor basarabene ca adevărate centre 
de cultură națională, spiritualitate ortodoxă și oaze 

ale valorilor cultural-documentare și ale colecțiilor de carte creștină din colecția BNRM, din mănăs-
tirile și bisericile din țară.

CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII STUDIILOR
Zilele Științei la BNRM, ediția a IV-a, în acord cu Ziua internațională a Științei pentru Pace și 

Dezvoltare. 
 Organizatori: Ministerul Culturii, BNRM.
Obiective: 
 promovarea culturii științifi ce deschise ca o 
componentă indispensabilă a Științei Deschise;
 accentuarea cercetării în bibliotecă ca funda-
ment al dezvoltării instituționale și a personalu-
lui;
 dezvoltarea serviciilor/produselor pentru do-
meniul cercetării și atragerea acestei categorii în 
spațiile BNRM;



BNRM Raport anual 2021

63

 augmentarea imaginii BNRM ca instituție de cercetare; 
 încurajarea, stimularea implicării personalului bibliotecii în cercetarea biblioteconomică, bibliogra-
fi că, de marketing, statistică etc.
Grup-țintă al ciclului de activități: cercetători, cadre didactico-științifi ce, studenți (licență, masteranzi, 
doctoranzi), profesori, bibliotecari etc.
Evaluarea și impactul evenimentului:
 diversitatea apartenenței funcționale a participanților - cercetători, cadre didactice, doctoranzi, mas-
teranzi, profesori, bibliotecari, toți cei interesați de promovarea rezultatelor cercetărilor științifi ce și 
ale științei în general;
 comunicări, intervenții: 19 (inclusiv în cadrul Forumului Cercetătorilor din cadrul SNB, neConferinței 
și evenimentului de lansare al Colecției BiblioLeader);
 accentuarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorifi carea patrimoniului local și facilitarea 
schimbului cultural;
 poziționarea bibliotecarului ca un actor care promovează cultura și utilizează oportunitățile de in-
formare și educare pentru comunicarea de cunoștințe;
 importanța bibliotecii ca centru comunitar care contribuie la educarea cetățenilor în vederea schim-
bării comportamentelor și promovarea tendințelor în domeniul educației pentru mediu;
 promovarea conceptului de „Bibliotecă Verde”;
 stimularea manifestării creativității, inspirației a personalului BNRM;
 refl ectarea cu succes a evenimentului în mass-media: TV, radio, presa scrisă și cea online 
(https://www.youtube.com/watch?v=F7yC0iy1bnk; https://www.facebook.com/ssc.bnrm/vide-
os/316031296724436).

Date statistice:
 vizualizări – 147
 spectatori unici – 93
 impact – 1430 de persoane
 interacțiuni – 316
 comentarii – 15
 distribuiri – 18

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 
2021 „Contează modul în care deschidem 
cunoașterea: construirea echității structurale” se 
aliniază în mod deliberat la Recomandarea 
UNESCO adoptată provizoriu privind Știința 
Deschisă, a cărei componentă cea mai importan-
tă este Accesul Deschis. Difuzată sub formă de 
schiță în urma discuțiilor din partea 
reprezentanților celor 193 de țări membre ale 

UNESCO, această recomandare articulează și pune accentul pe importanța echității în urmărirea unui 
viitor pentru bursele deschise în mod implicit.

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 a fost organizată în cadrul parteneriatului între 
Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) și ABRM, 
având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera 
cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

BNRM a organizat conferința online „Recomandarea UNESCO privind Accesul Deschis. Prezențe 
privind Accesul Deschis în Codul deontologic al Bibliotecarului”; sesiune online „Repozitoriul Tema-
tic Național în Biblioteconomie și Științe ale Informării la 2 ani de la inaugurare”; prezentări online 
„Baze de date în Acces Deschis: recomandări privind accesul și utilizarea”; expoziții etc. 

Comunicări științifi ce (vezi Anexa nr. 11)
Potențialul de cercetare al specialiștilor BNRM este exprimat în materialele conferințelor, semina-

relor, altor manifestări științifi ce organizate de BNRM.
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Tabelul 27. Comunicări științifi ce
Comunicări științifi ce 2021 2020

La nivel internațional 11 8
La nivel național/zonal 24 19
La nivel instituțional - -
TOTAL 35 27

EDITAREA PUBLICAȚIILOR (vezi nr. Anexa 6)

ÎN ANUL 2021 AU VĂZUT LUMINA TIPARULUI 
30 TITLURI DE LUCRĂRI ÎN VOLUM DE

330,38 COLI DE TIPAR

În 2021, în ciuda condițiilor de activitate foarte complicate provocate de pandemie, BNRM a avut o 
politică editorială activă, axată mai ales pe editarea atât a serilor de bibliografi e națională, cataloagelor 
de expoziție, ca și a publicațiilor sale tradiționale ale instituției. Conținutul științifi c și calitatea grafi că 
ale publicațiilor contribuie la consolidarea imaginii BNRM atât în cadrul comunității la nivel național, 
cât și internațional.

Rezultatele cercetării știinţifi ce au fost valorifi cate prin publicare de cărţi, contribuții științifi ce în 
reviste și culegeri, documente de referințe și altele. 

Tabelul 28. Activitatea editorială a BNRM în anii 2020-2021

2021 2020
Nr. de titluri 30 24
Nr. de ediții 42 32
Volum (coli de tipar) 330,38 362,1

Portofoliul de publicații al BNRM continuă să pună la dispoziția specialiștilor din domeniul bibli-
oteconomiei și științelor informării o gamă diversifi cată de publicații, disponibilă în format tipărit și 
electronic.

Tabelul 29. Tipul publicațiilor BNRM

Tipul  publicațiilor 2021 2020
monografi i 3 -
culegeri 1 1
publicații de referințe 4 9
calendare 1 1
publicații instructiv-metodologice 3 3
publicații de sinteză 2 5
publicații promoționale 12 5
reviste, buletine 3 2
recenzii 2 1
interviuri 6 4
articole, publicate în reviste și culegeri 76 54
TOTAL 113 85
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Printre succesele anului 2021 se numără următoarele publicații: 

Calendarul Național 2022 
„Calendar Național 2022”, anuar enciclopedic, cuprinzând note bi-

obibliografi ce despre cele mai de seamă personalități din domeniile 
științei, culturii și artei din țară și de peste hotare. Calendarul național 
2022 include 929 de date memorabile documentate (în anul 2021 – 375).

Colecția BiblioLeader
BNRM a lansat Colecția BiblioLeader în scopul evidențierii și pro-

movării oamenilor care și-au dedicat viața îmbunătățirii continue și 
asigurării maxime a calității instituționale a bibliotecii. Colecția inte-
grează monografi i aniversare, biobibliografi i, culegeri in honorem și alte 
lucrări despre personalul de specialitate 
din cadrul BNRM, precum și din SNB. În 
prezent, colecția însumează 4 apariții edi-

toriale, care evidențiază activitatea profesională a fi gurilor marcante în 
domeniul biblioteconomiei. 

În anul 2021 colecția s-a îmbogățit cu următoarele lucrări: 
Monografi a biobibliografi că din colecția „BiblioLeader” „Vera Oso-

ianu și Biblioteca din oglinda unui destin”. Ampla activitate bibliote-
conomică a protagonistei este confi rmată prin includerea în cuprinsul 
compartimentului bibliografi c al lucrării a peste 200 de titluri de articole 
semnate de Vera Osoianu și peste 200 de titluri de comunicări online, 
majoritatea publicate pe cel mai solicitat blog de specialitate din dome-
niu – Blogul de biblioteconomie și știința informării – creat și adminis-
trat pe parcursul ultimului deceniu din activitatea sa.

Monografi a biobibliografi că „Cercetătorul și profesorul Nelly Ţur-
can: model de dezvoltare în profesie” Monografi a biobibliografi că ani-
versară refl ectă viața și activitatea profesională a doamnei Nelly Ţurcan, 
doctor habilitat, profesor universitar, cer-
cetător; nume foarte cunoscut în mediul 
academic și printre profesioniștii din do-
meniul biblioteconomiei și științelor in-
formării.

Culegere de articole „In honorem 
Lidia Kulikovski” 

Lucrarea este o culegere de articole 
științifi ce, o platformă de idei, analize și 
sinteze, experiențe în biblioteconomie și 

științe ale informării, de refl ecții și evocări, ce conturează portretul pro-
fesional și personal al Lidiei Kulikovski – cercetător, profesor, manager, 
bibliotecar de elită, numele căreia este echivalent cu acțiune, fapte și idei 
de succes, învățare permanentă, comunicare efi cientă.
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Publicații educaționale
Manualul practic „Biblioteconomie și Științe ale Informării” con-

stituie un reper util atât pentru personalul angajat în biblioteci în scopul 
formării continue, cât și pentru cei ce se pregătesc să devină angajați 
și nu dețin competențe sufi ciente pentru activitatea profesională. Acest 
manual este un produs pentru a satisface nevoile de formare continuă a 
bibliotecarilor. Manualul reprezintă instrumentul de lucru cel mai im-
portant pentru educația nonformală și informală, deoarece el realizează 
funcțiile fundamentale:
  de informare și documentare;
 de structurare logică, de ghidare a formării continue;
 funcția de îmbogățire a cunoștințelor și capacităților;
 de dezvoltare a competențelor profe-

sionale și deontologice.
Suportul educațional „Educația infor-

mală a personalului de specialitate din biblioteci”. Lucrarea reliefează 
esența, caracteristicile și specifi cul educației informale. Din perspectiva 
educației continue este refl ectată interdependența dintre educația for-
mală, nonformală și informală. De asemenea, se menționează corelația 
cu procesul de autodezvoltare, multitudinea de moduri de instruire, 
utilizând resurse educaționale deschise și prin învățarea la distanță. Au-
toarea scoate în evidență necesitatea orientării către educația informală 
a personalului de specialitate din bibliotecile Republicii Moldova și ro-
lul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării din cadrul BNRM în sprijinul educației informale. 
Suportul educațional conține modelul de organizare a unui training pro-
fesional, resurse de informare și învățare, modelul de chestionar privind 
rolul lecturilor profesionale în dezvoltarea bibliotecarilor și un test de evaluare a cunoștințelor.

Revista științifi că „Magazin bibliologic” (format tipărit și electronic), 4 numere în anul 2021, 
care cuprind: 74 de autori, 78 de articole, cu un volum total 420 de pagini;

• 39 % – autori din cadrul BNRM;
• 61% – autori din exterior (vezi Anexa nr. 13, analiza de impact). 
În contextul documentului instituțional „Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pri-

vind Accesul Deschis” (http://www.bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografi i/15-publicatii/editii-
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periodice-de-specialitate/26-magazin-bibliologic), pe parcursul anului 
de referință au fost depuse eforturi pentru augmentarea vizibilității și 
facilitarea accesului la publicațiile BNRM prin intermediul bazelor de 
date în Acces Deschis și atribuirea codului de identifi care DOI. 

Revista „Magazin bibliologic” este indexată și în IBN: https://ibn.
idsi.md/en/magazin-bibliologic.

Studiul sociologic „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 
2020”. Lucrarea inserează câteva articole care vizează particularitățile 
fenomenului lecturii din Republica Moldova. Pe prim-plan sunt prezen-
tate rezultatele studiului Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 
2020, care reprezintă în totalitate preferințele de lectură ale cetățenilor 
și scot în evidență scrierile genului liric, apoi epic și, desigur, memoria 
și istoria locală.



BNRM Raport anual 2021

68

RESURSE UMANE
Resursele umane reprezentă una din cele mai valoroase și strategice investiții ale unei instituții 

prin intermediul cărora pot fi  realizate obiectivele și sarcinile de bază ale acesteia. Promovarea și im-
plementarea unui management efi cient al resurselor umane, în cadrul Bibliotecii Naționale, asigură 
realizarea obiectivelor strategice și apriori a imaginii instituției.

La data de 1 ianuarie 2022, personalul angajat constituia 238 de persoane, ceea ce reprezintă o ocu-
pare a funcțiilor în proporție de 97%.

Conform statisticii pentru anul 2021 și-au încetat activitatea, în cadrul BNRM, 23 de salariați și au 
fost angajate 23 persoane. 

Din numărul total de angajați dețin:

diplomă de licență – 132 titlul de doctor în științe – 6
diplomă de masterat – 21 titlul de academician – 1

Din numărul total de angajați studiază:
în instituții de învățământ superior – 5 la masterat – 4 la doctorat – 5

Componența personalului BNRM, conform studiilor, este stipulată în tabelul ce urmează:

Tabelul 30. Structura personalului BNRM conform studiilor 
Total posturi 

ocupate
Total personal profesional și speci-

alizat califi cat
din care

cu studii 
superioare

cu studii tehnice 
și generale

238 175 158 17
 Structura personalului după sex la 31.12.2021

În structura posturilor ocupate în anul 2021, ponderea femeilor este de 90%, iar a bărbaților de 
10%.

RESURSE UMANE ȘI FINANCIARE
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Componența resurselor umane după vârsta, în prezentare grafi că, este refl ectată mai jos: 

Diagrama 10. Componența resurselor umane după vârstă
În cadrul BNRM funcționează o echipă multidisciplinară, specialiști cu vastă experiență și 

cunoștințe, care contribuie la consolidarea prestigiului instituției și care adaugă valoare, calitate 
activităților și serviciilor oferite.

Nucleul BNRM îl constituie personalul cu vârsta cuprinsă între 46-57 ani, situația fi ind similară cu 
cea din anii precedenți.

Cât privește categoria de califi care profesională, 86 de salariați din numărul personalului profesio-
nal și specializat califi cat dețineau grad de califi care. Aceasta constituie 44%.

Constatăm în anul 2021 o micșorare a numărului salariaților deținători de categorii de califi care cu 
1 persoană:

Una din cele mai mari provocări ale anului 2021 a constituit-o continuarea pandemiei provocată de 
infecția COVID-19. În scopul diminuării efectelor negative asupra angajaților BNRM, au fost realizate 
o serie de acțiuni, care au solicitat resurse umane și fi nanciare suplimentare. 

În această ordine de idei, au fost întreprinse măsuri de asigurare cu echipament de protecție indi-
viduală și produse pentru igienizare și dezinfectare împotriva infecției COVID-19, pentru angajații 
BNRM, prin desfășurarea procedurilor de achiziții. 

Pentru a preveni și combate efectele pandemiei infecției COVID-19, administrația instituției a în-
treprins fl exibilizarea raporturilor de muncă cu angajații, prin introducerea posibilității de prestare a 
muncii la distanță în regim de telemuncă.
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Dezvoltarea profesională a personalului BNRM
Formarea profesională continuă a personalului reprezintă parte componentă a strategiei de dez-

voltare a BNRM, pentru a fi  în pas cu timpul, cu inovațiile noi, cu evoluțiile din domeniu, pentru 
dobândirea noilor competenţe.

Instruirea continuă a angajaților instituției s-a organizat, în majoritatea cazurilor, în cadrul CFPC. 
S-a realizat prin activități educaționale (traininguri, ateliere profesionale, mese rotunde etc.). Oferta 
educațională a CFPC este elaborată în funcție de nevoile profesionale ale angajaților BNRM, identi-
fi cate și analizate în baza studiilor, observațiilor, interviurilor, chestionarelor de evaluare etc. În peri-
oada de referință, formarea profesională continuă s-a manifestat prin participarea a 175 de angajați 
(74%) din personalul profesional BNRM – câte 20 ore pentru 1 participant), după cum urmează:

Tabelul 31. Instruirea personalului de bibliotecă
Indicatori Nr. de ore Nr. de 

participanți
Participarea personalului la activități de educație 
formală

300 4

Participarea personalului la activități de educație 
non-formală, organizate de BNRM

4705 228

Participarea personalului la activități de educație 
non-formală, organizate de alte biblioteci, instituții

72 18

Nr. personalului, care au participat la cel puțin o 
activitate de educație formală sau non-formală

x 175

Total 5077 425
I

M
P
A
C
T

Pe parcursul anului de gestiune angajații BNRM au benefi ciat de peste 3,9 mii de ore de 
instruire internă în diverse domenii. Cele mai multe instruiri la care au participat angajații 
BNRM au fost cu durata de 4-8 ore. 
  noi competențe de specialitate;
 număr în creștere de articole, publicații, comunicări;
 îmbunătățirea abilităților de cercetare și gândire critică.

Implicarea personalului în activitatea structurilor profesionale
Grație profesionalismului, competențelor, abilităților și a cunoștințelor, salariații Bibliotecii 

Naționale au fost implicați în activitatea structurilor profesionale, menționate mai jos (vezi Anexa 2):
Denumirea structurilor profesionale Nr. de 

persoane
Consiliul Biblioteconomic Național 5
Asociația Bibliotecarilor din Moldova 6
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 3
Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova 2
Comitetul Tehnic nr.1 pentru standardizare în Biblioteconomie, Informare și Documentare 1
Comisia Republicană de Atestare a personalului de specialitate din biblioteci 2
Comisia de evaluare a bibliotecilor publice teritoriale 2
Grupul de lucru pentru elaborarea cadrului de reglementare național 3
Grupul de lucru „Impact – Inovații și practici de succes în statistica de bibliotecă” 1
Grupul de lucru pentru monitorizarea și evaluarea implementării „Strategiei de con-
solidare și modernizare a reţelei bibliotecilor publice teritoriale. 2017-2020”

4

Grupul de lucru în vederea evaluării și jurizării produselor oferite în cadrul Concursului 
Republican „Limba noastră-i o comoară”, ed. a V-a

1
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RESURSE TEHNOLOGICE
Tehnologia informaţiei reprezintă un instrument de facilitare a îndeplinirii obiectivelor de ansamblu 
stabilite în strategia BNRM pentru perioada 2019-2021. 
La 1 ianuarie 2022, în gestiunea BNRM se afl ă următorul patrimoniu tehnic:

- 195 de computere de diferite modele;
- 6 computere care îndeplinesc rolul de servere;
- 32 de imprimante de diferite modele, din care 5 imprimante multifuncționale;
- 5 scanere;
- 4 televizoare;
- 2 fax-uri;
- 2 proiectoare digitale;
- 2 fotocopiatoare.

Tabelul 32. Componente disponibile pentru acces public
Componente disponibile pentru acces public 2021 2020
Nr. de stații de lucru (calculatoare) pentru acces public 64 64
- din care conectate la internet 64 63
Nr. de imprimante multifuncționale pentru utilizatori 1 1
Nr. de fotocopiatoare pentru utilizatori 1 1
Nr. de tablete PC 0 2

În anul 2021 au fost achiziționate – 4 laptopuri.
În anul curent, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea echipamentelor tehnologice digitale pen-

tru nevoile comunității, în condiții de pandemie COVID-19”, în cadrul CENL, au fost achiziționate 
echipamentele: Blackmagic Design Web Presenter HD, Logitech MeetUp Video Conference Camera, 
Sennheiser XSW-D VOCAL SET-wireless microphone system și 4 laptopuri. 

Prin utilizarea tehnologiilor digitale și de transmisiune live achiziționate am asigurat:
- Accesul online la activitățile culturale și științifi ce oferite de bibliotecă pentru toate tipurile de 

benefi ciari;
- Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din SNB prin platforme educaționale și 

videoconferințe; 
- Crearea conținuturilor digitale care sunt stocate în arhiva bibliotecii, plasate pe contul de YouTube 

al BNRM și rețele sociale;
- Suport pentru promovarea serviciilor și produselor bibliotecii, în special la crearea materialelor 

audio și video.
Sisteme informaționale gestionate de Biblioteca Națională
Pe parcursul anului de referință, Biblioteca Națională a asigurat gestionarea și funcționalitatea a 6 

sisteme informaționale de bibliotecă: TinRead; SIBIMOL; BND „Moldavica”; Sistemele de raportare 6C, 
ORT și DSpace.

Sistemul Informațional TinRead, implementat în anul 2008, este un sistem integrat de bibliotecă 
deschis, care integrează modulele Catalogare, Web OPAC, Circulaţie, Rapoarte și Administrare. Siste-
mul permite catalogarea descrierilor bibliografi ce; gestionarea informațiilor referitoare la starea cărţii; 
gestionarea informațiilor referitoare la cititor; rapoarte. Pe parcursul mai multor ani, eforturile au fost 
concentrate asupra implementării modulelor Catalogare, Web Opac, Rapoarte și Circulație (parțial), 
prin constituirea bazei de date a utilizatorilor. 

Sistemul integrat al bibliotecilor informatizate din Moldova (SIBIMOL), implementat în anul 2013, 
aplică instrumente tehnologice de specialitate din domeniul prelucrării, înregistrării și difuzării resur-
selor bibliografi ce ale bibliotecilor publice. În sistem se utilizează tehnologii specifi c: Catalogare Web, 
Catalogare partajată, OPAC. 
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Pe parcursul anului 2021, în bazele de date TinRead și SIBIMOL au apărut o serie de erori, care au 
dus la stoparea parțială a funcționalității și la lipsa accesului la informare și căutare a informației cu 
privire la colecțiile BNRM, dar și accesul la Catalogul Național Partajat SIBIMOL. Cu suportul factori-
lor de resort, au fost alocate mijloace fi nanciare pentru asigurarea procesului de lucru al colaboratori-
lor și accesul utilizatorilor la colecțiile electronice atât ale BNRM, cât și ale bibliotecilor publice terito-
riale. Au fost întreptrinse măsuri pentru asistența tehnică a sistemului integrat de biblioteci SIBIMOL. 
Au fost remediate degradările din baza de date Oracle, optimizarea cluster-ului Oracle, actualizarea 
sistemului, înlăturarea problemelor privind confi gurarea sistemului și instruirea personalului.

Sistemul Informațional Biblioteca Națională Digitală „Moldavica”, implementat în anul 2009, ca 
sistem de bibliotecă digitală, având scopul de a conserva și de a oferi acces integrat la moștenirea cul-
turală scrisă: cărţi, manuscrise, tipărituri vechi și rare, alte documente patrimoniale. BND „Moldavi-
ca” este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul 
Programului Naţional „Memoria Moldovei”. Este concepută pe soft ware Greenstone Digital Library, 
un soft  „open source” și are funcția de distribuție a colecțiilor bibliotecilor digitale. Pentru anul 2022 
rămâne prioritară implementarea unui soft  de bibliotecă digitală care ar satisface necesitățile actuale și 
ar contribui la dezvoltarea unui sistem digital robust de scanare și arhivare.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova gestionează și două baze de date factologice-statistice:
- Sistemul de Raportare 6c online (http://6c.bnrm.md/ro/login), având scopul de colectare a sta-

tisticii de bibliotecă anuale ofi ciale pentru bibliotecile din SNB. Sistemul a fost adaptat pe parcursul 
ultimilor doi ani, conform Formularului „Cercetarea statistică anuală № 6-c privind activitatea biblio-
tecilor, aprobat de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. În anul de referință Sistemul de 
Raportare 6c online s-a dezvoltat, fi ind incluse în sistem toate centrele biblioteconomice.

-  Sistemul de Raportare online ORT (http://ort.bnrm.md/ro/login), funcția fi ind colectarea datelor 
statistice de bibliotecă lunare din bibliotecile publice teritoriale. Modernizarea procesului de colectare 
a datelor statistice on-line oferă oportunitatea managerilor de bibliotecă să evalueze simestrial și anual 
efi ciența activității. 

Pe parcursul anului de referință a fost dezvoltat Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării din Republica Moldova (http://moldlis.bnrm.md), creat în baza soft ului DSpace. 

Centrul Editorial Poligrafi c deține în infrastructura un multiplicator digital, pentru multiplica-
rea publicațiilor în tiraje mici și medii; o mașină de tipar, format A3, pentru tirajarea publicațiilor și 
cerințelor pentru cititor; 1 compresor mecanic pentru pregătirea formelor de metal, format A3 pentru 
tirajarea lucrărilor; 1 fotocopiator; 1 imprimantă multifuncțională.

Infrastructura Tehnologiilor Informaționale disponibilă în Biblioteca Națională necesită o ame-
liorare, iar cantitatea computerelor personale și a dispozitivelor periferice necesită surse fi nanciare 
substanțiale.
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RESURSE FINANCIARE

Activitatea fi nanciară a BNRM în anul 2021 s-a desfășurat în conformitate cu Bugetul de venituri 
și cheltuieli, în limitele mijloacelor fi nanciare transferate de către fondator și ale veniturilor proprii, 
acumulate conform legislației în vigoare.

Bugetul total al BNRM a constituit 22088,6 mii. lei, cu 2678,5 mai mult față de anul 2020. 
   Finanțarea din bugetul de stat în anul 2021 pentru cheltuielile de bază a constituit 20993,3 

mln. lei. În comparație cu anul precedent, suma fi nanțării din buget a crescut cu 3395,9 lei. 
   Încasările provenite din serviciile cu plată au constituit 18,3 mii lei sau 0,1 % din bugetul al 

BNRM (la nivelul anului precedent). 
  Din darea în chirie a spațiilor, BNRM a acumulat 1076,9 mii lei sau 4,8 %, cu 4 mii mai puțin, 

decât în anul 2020.
  Valoarea totală a fondurilor atrase constituie 2020,0 mii lei (venituri de la prestarea serviciilor 

cu plată – 18,3 mii lei; de la arenda spațiilor – 1076,9 mii lei; extinderea bugetului prin donații de carte, 
utilaje, proiecte – 943,1 mii lei).
Cheltuielile bugetare pe categorii sunt prezentate în următorul tabel:

Tabelul 33. Executarea bugetului

17296,9
78,3 %

Cheltuieli de 
personal

215,0
1,0 %

Cheltuieli pentru 
achiziții de 
documente

170,0
0,8%

Cheltuieli pentru 
informatizare

779,7
3,5 %

Cheltuieli 
pentru reparații

3627,1
16,4%

Alte cheltuieli

Ponderea majoră de cheltuieli le revine cheltuielilor legate de retribuirea muncii angajaților și 
contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și medicale de stat, care este de 78,3%.
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SPAȚII
BNRM dispune de spații proprii pentru o bună desfășurare a activităților sale. În proprietatea și în 

gestiunea Bibliotecii Naționale se afl ă două clădiri cu o suprafață utilă de 14530 m².
BNRM asigură condiţii favorabile pentru studiu, cercetare, informare și documentare a celor  30,2 

mii de vizitatori.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor 10 săli de lectură, cu o capacitate totală de 290 de locuri 

de utilizatori:

Tabelul 34. Spațiile BNRM pentru studiu/lectură
Nr. Spațiu pentru reced/lectură Suprafața 

(m.p.)
Nr. de locuri pentru 

utilizatori

1 Sala de lectură nr.1, bl. central 242,5 m.p. 50
2 Sala de referințe 238,4 m.p. 40
3 Sala Publicații seriale 98, 2 m.p 30
5 Sala Literaturile lumii 104,6 m.p. 30
6 Colecția de arte și hărți 101,6 m.p. 30
7 Carte veche și rară 24,7 m.p. 14
8 Audiovideoteca 75,2 m.p. 24
9 Centrul Pro-european de Servicii și Comunicare                106,0 m.p. 22
10 Literaturile lumii                                                          106,0 m.p. 20
11 Centrul de Formare Profesională Continuă 98,0 m.p. 30

TOTAL 1195,2 m.p. 290
De asemenea, pe lângă sălile de lectură, BNRM dispune și de alte spații multifuncționale: 

Tabelul 35. Alte spații multifuncționale ale BNRM
Spații Suprafața 

(m.p.)
Nr. de 
locuri 

Sala de conferințe „Alexe Rău” 195,5 150
Spațiu pentru calculatoare (Sala de referințe) 238,4

Spațiu pentru recreere și lucrul în grup:
Blocul central:
- etajul I „Ungherașul media”
- etajul II (zona expozițională)                                         
- CPESC
- etajul III (lângă  scară)
Blocul II:
- Audiovideoteca    
- Colecția de arte și hărți  
- etajul II                          

32,8
106,0

25,0

  6+
10

   22+
10

20
30
2

Spații expoziționale:
Blocul central:
- hol             
- hol, etajul II

216
98,2

-
-

SPAȚIILE BNRM
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Baza materială, în primul rând, spațiile proprii ale BNRM, asigură suportul logistic necesar pentru 
deservirea utilizatorilor în corespundere cu standardele cerute în domeniu. În 2020, activitatea admi-
nistrativă a fost orientată către: 

-  administrarea, gestionarea și întreţinerea sediilor BNRM;
-  asigurarea utilităţilor și exploatării instalaţiilor și a utilajelor din BNRM, în condiţii de siguranţă;
-  controlul asupra consumului de resurse energetice;
-  punerea la punct a sistemului și serviciului de pază și securitate, de protecţie a muncii și de secu-

ritate antiincendiară.
În 2021 au fost realizate doar lucrări de reparații și 

activități de întreținere curente, minore. A fost reîn-
noit mobilierul din scuarul BNRM (cu prilejul sărbă-
torii de 30 ani de Independență a Republicii Moldova, 
echipa de la UTM sub conducerea lui Mihai Stamati).

Angajații Bibliotecii Naționale au lansat un apel 
de sensibilizare față de autorități în legătură cu 
construcția unei parcări, în imediata apropiere a clădi-
rii bibliotecii, care este una de patrimoniu și este grav 
avariată după cutremurele din anii ’80-’90 ai secolului 
trecut. În blocul doi al instituției, fostul Seminar Teologic, au apărut fi suri. Construirea parcării etajate 
pe terenul istoric al fostului Seminar Teologic, înscris cu nr. 214 în Registrul monumentelor Repu-

blicii Moldova, va aduce prejudicii atât autenticității, 
cât și integrității acestui valoros bun de patrimoniu 
național. Potrivit lui Sergiu PRODAN, ministrul cul-
turii, se distruge spațiul verde adiacent monumentu-
lui, se închide accesul vizual la fațada de sud a edifi -
ciului, se creează un focar permanent de vibrații și 
de emanație de gaze dăunătoare pentru integritatea 
edifi ciului istoric, dar și pentru colecțiile de carte de 
patrimoniu păstrate în clădire. Totodată, se mărește 
considerabil presiunea trafi cului asupra întregii zone.

FACILITĂȚI
BNRM își fortifi că statutul de bibliotecă modernă prin oferirea unei game de facilități, legate de 

carte și informație, printre care putem menționa: servicii de scanare, imprimare, copiere, acces la In-
ternet, Wi-Fi. 

ACCES ȘI SECURITATE
BNRM asigură respectarea cerinței de securitate la incendii, inundații, cataclisme naturale și 

situații excepționale, iar sistemul de indicatoare poate să ușureze circulația utilizatorilor și angajaţilor 
instituției în cazuri de pericole și situații excepționale.

BNRM are indicatoare de evacuare antiincendiară și indicatoare de semnalare a pericolelor (tensi-
une înaltă, lucrări de reparație, căderea tencuielii etc.). Indicatoarele fac parte din sistemul general de 
măsuri organizaționale de prevenire a incendiilor, inundațiilor, cataclismelor naturale și a situațiilor 
excepționale.

Clădirile BNRM dispun de echipamente speciale antiincendiare și sunt monitorizate zilnic de către 
inginerul de securitate și sănătate în muncă; regulat se monitorizează sistemul electric, de încălzire, de 
evacuare a apei etc. de către specialiști.

BNRM utilizează și indicatoare de orientare (de ex. „Servicii de multiplicare”), indicatoare de ser-
vicii pe ușile birourilor, precum și standuri, panouri și șevalete informaționale la intrarea în ambele 
blocuri ale instituției.
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Criza pandemică, dar și dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii informaționale au redus numărul 
utilizatorilor din BNRM. Pentru a se adapta situației, biblioteca și-a reorientat activitatea în mediul 
online, iar bibliotecarii s-au reprofi lat pentru a fi  la un clic distanță de consumatorii de informație. 
Chiar și evenimentele culturale au fost organizate online pentru iubitorii de carte, lectură și bibliotecă. 
Astfel, a crescut numărul de accesări ale site-ului BNRM cu 437679 comparativ cu anul 2020, a crescut 
numărul de vizite ale blogurilor cu 12743 față de 2020, de asemenea, a crescut și numărul de activități 
culturale, educative și științifi ce cu 15. A crescut numărul vizitelor virtuale, nu doar pe site-ul Biblio-
tecii, dar și pe conturile instituției pe diverse rețele sociale.

BNRM utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a informa conducerea instituției cu pri-
vire la progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sale strategice, pentru a veni în sprijinul 
procesului decizional și pentru a oferi părților interesate instituționale informații privind performanța 
sa. Indicatorii oferă o imagine de ansamblu asupra performanței organizației în ceea ce privește dise-
minarea, impactul și percepția asupra activității BNRM (vezi Anexa nr. 6).

La nivelul implicării sociale, 
BNRM a fost iniţiator sau 

susţinător al celor mai impor-
tante campanii desfăşurate în 

anul 2021.

 În baza analizei indicatorilor statistici, de 
performanță, studiilor asupra utilizatorilor, 
observațiilor și situațiilor de criză, Biblioteca 
Națională își va stabili obiectivele și direcțiile de ac-
tivitate pentru a contribui la dezvoltarea culturii, do-
meniului biblioteconomiei și științei informării la 
nivel național și a presta servicii și produse de calita-
te utilizatorilor. Anul 2022 va fi  un an dedicat și efi -

cientizării administrative. Se vor depune eforturi consistente pentru creșterea numărului de utiliza-
tori, parteneri, al serviciilor de bibliotecă; fi nalizarea proiectelor începute și lansarea proiectelor noi de 
dezvoltare instituțională; concentrarea pe promovarea Bibliotecii Naționale pe plan național și 
internațional etc.

Analizând rezultatele obţinute în anul 2021, putem afi rma cu certitudine că BNRM a reușit să 
mențină aprecierea pozitivă dată de utilizatori activităților pe care le-a 
desfășurat. Este impresionant și extrem de plăcut atunci când utilizatorii 
Bibliotecii Naționale sunt mulțumiți de serviciile acesteia și manifestă 
același interes și dorință de cercetare de odinioară.

„Nu e un secret faptul că Biblioteca Națională nu e doar un Templu al 
Cărții, ci și un important Centru de Cultură, instituție în care vibrează 
spiritul, unde se promovează literatura, muzica, dar și artele plastice în 
toată bogăția și diversitatea lor. E și un loc de refugiu, de evadare pentru 
cei ce doresc să-și îmbogățească orizontul spiritual... ”. 
(Eleonora Sâdnic, critic de artă)

 https://www.facebook.com/diana.lupascu.79/videos/10210078220786064
Punctul de vedere al dr. conf. Vlad Ghimpu, cercetător științifi c coordonator la Muzeul Național de 

Istorie a Moldovei, benefi ciar al BNRM cu o vechime de 30 de ani.
 VID_20210419_115336.mp4
Elogiu adus bibliotecarilor și activității Bibliotecii Nationale, o experienta împărtășită de dna Caro-

lina Dodu-Savca, doctor, conferenţiar universitar, decan al facultății de Litere din cadrul ULIM.
 VID_20210421_120701.mp4

Punct de vedere expus de Gheorghe Erizanu, fondatorul și directorul editurii Car-
tier, privind prima tangență cu cartea, primele cărți citite la Biblioteca Națională, pre-
cum și relațiile de colaborare în calitate de editor cu biblioteca.

CONCLUZII. ORIENTĂRI DE PERSPECTIVĂ
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 VID_20210422_154212.mp4
Pledorie pentru BNRM de Emilian Galaicu-Păun – poet, prozator, eseist, traducător și editor ro-

mân din Basarabia, editor-șef al editurii Cartier din Chișinău.
 VID_20210505_155843.mp4
Punct de vedere legat de experiența domnului Dumitru Crudu cu referire la Biblioteca Națională.

DIPLOME DE MERIT ȘI SCRISORI DE MULȚUMIRE
Activitatea BNRM în 2021 a fost apreciată cu diplome și scrisori de mulțumire din par-
tea unor organizații și instituții:

► În cadrul Conferinței anuale ABRM din 28 decembrie 2021, BNRM s-a învrednicit cu:
🏆 Premiul Mare pentru lucrarea „Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, 

de ordine și respect: metodologii, algoritmi, tehnologii”, coordonatori de ediție: Vera Osoianu, Ludmi-
la Corghenci, în cadrul secțiunii Cele mai reușite lucrări în Biblioteconomie și Științe ale Informării, 
ediția 2021; 

🏆Premiul Mare pentru lucrarea „Ludmila Corghenci: 
Omul din Templul Cărţii și Știinţei”, autori: Lilia Povest-
ca, Natalia Ghimpu, în cadrul secțiunii Bibliografi e;
🏆Premiul I pentru lucrarea „Lectura și scările: Cule-
gere de articole”, coordonatoare de ediție: Vera Osoianu, 
Angela Drăgănel, în cadrul secțiunii Bibliologie.

► În anul 2021, Președintele României Klaus Iohannis 
a conferit prin decret prezidențial medalia „Centenarul 
Marii Uniri” și brevetele aferente dnei Maria Sargun, cer-
cetător bibliograf, secția Cercetări bibliografi ce și doam-
nei Elena Pintilei, director general, BNRM, pentru pro-
movarea culturii și valorilor românești.

ANALIZA SWOT
 PUNCTE TARI (S)       PUNCTE SLABE (W)

► deţinerea unui pachet de politici, programe și 
proceduri instituţionale;
► condiții de acces facil și nediscriminatoriu la 
informație; 
► colecție reprezentativă și variată de documen-
te din categoria colecțiilor speciale;
► suport infodocumentar pentru învă-țământ/
cercetare științifi că;
► cooperare cu instituţiile omoloage și organi-
zaţiile internaţionale în domeniu;
► capacitatea de a iniția și de a dezvolta proiecte 
de anvergură;
► inițierea unor parteneriate interne, dar și ex-
terne;
► spații echipate și primitoare;
► existenţa unui nucleu de personal califi cat, 
orientat spre inovații. 

► criza spaţiilor pentru depozitare a documen-
telor; 
► reducerea numărului de utilizatori;
► implicare insufi cientă în proiecte naționale și 
internaționale;
► un website învechit, disponibil doar în limba 
română;
► personal insufi cient în raport cu nevoile con-
crete de funcționare a instituției;
► baza tehnico-materială insufi cientă, necores-
punzătoare cu cerinţele timpului;
► resurse fi nanciare insufi ciente pentru achiziția 
de licențe, soft uri.
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OPORTUNITĂȚI (O) TEMERI, AMENINȚĂRI (T)
► îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu;
► existența programelor europene și ale altor țări 
destinate fi nanțării proiectelor culturale, științifi ce 
și profesionale; 
► posibilități de afi liere la structuri profesionale 
internaționale;
► dinamizarea ritmului digitalizării la nivel glo-
bal;
► nevoia de spaţii publice pentru comunicare, 
dialog, întâlniri și dezbateri publice.

► mediul politic și economic instabil;
► apariţia noilor actori pe piaţa  informaţională 
și industria serviciilor;
► creșterea rapidă a preţurilor pentru   achiziţii 
de documente, resurse;
► inexistenţa unei politici de digitizare  coerente 
la nivel național;
► conexiune slabă dintre BNRM, arhive și mu-
zee;
► teama de schimbări majore;
► învechirea rapidă a echipamentelor IT.

 
OBIECTIVELE 

PRIORITARE PENTRU 
ANUL 2022
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Note:
 Direcția Dezvoltarea și prelucrarea resurselor infodocumentare a fost reorganizată în direcția 

Resurse informaționale, compusă din 7 secții: Dezvoltare și evidența colecțiilor, Rezerva Națională de 
Carte, Catalogare și indexare, Organizarea și conservarea colecțiilor, Centrul tehnic de conservare și 
restaurare a documentelor, Centrul de coordonare bibliografi că al SIBIMOL și Centrul Național de 
Digitizare.
 Direcția Comunicarea colecțiilor și relații cu publicul s-a reorganizat în direcția Relații cu publi-

cul, compusă din 9 secții: Acces general, Carte veche și rară, Audiovideoteca, Colecția de arte și hărți, 
Literaturile lumii, Publicații seriale, Lectura publică, Asistență informațională, Centrul Pro-European 
de servicii și comunicare.
 Direcția Tehnologia informației s-a reorganizat în direcția Comunicare și Tehnologia informației, 

compusă din 5 secții: Marketing și comunicare socioculturală, Cercetare bibliografi că, Centrul edito-
rial-poligrafi c, Revista social-culturală „Moldova” și Tehnici informaționale.
 În direcția Comunicare și Tehnologia informației s-a înfi ințat o secție nouă Revista social-cultu-

rală „Moldova”, în urma reorganizării Întreprinderii de Stat „Publicația periodică Revista social-cul-
turală Moldova”.
 Secția Dezvoltarea instituțională a fost redenumită în secția Relații internaționale și suport ma-

nagerial.
 Secția Colecții digitale a fost redenumită în secția Centrul Național de Digitizare.
 Secția Arhivă a ieșit din componența secției Cancelarie. Arhivă, devenind independentă.

ORGANIGRAMA                                              Anexa nr. 1

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
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CONSILIUL DE ADMINISTRARE                          Anexa nr. 2

Aliona TOSTOGAN,
prim-director adjunct, 
direcția Relații cu 
publicul

Aliona MUNTEAN,
director adjunct, 
direcția Resurse 
informaționale

Elena PINTILEI,
director general 
al BNRM

Vera OSOIANU,
director adjunct, 
direcția Cercetare 
și Dezvoltare în 
Biblioteconomie și 
Știința Informării

Veronica BORȘ,
director adjunct, 
direcția Comunicare și 
Tehnologia informației

Lilia MALIC,
contabil-șef

Lilia CARA,
șef secție, Resurse 
umane

Ștefan PĂCURARU,
director adjunct, 
direcția Infrastructură
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ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA:
Elena Pintilei – președinte

Victoria Vasilică – director executiv
Angela Drăgănel – secretar

Ludmila Corghenci – președintele Comisiei „Formare profesională continuă”
Lilia Povestca – membru al Comisiei „Formare profesională continuă”

Aliona Tostogan –  președintele secțiunii Dezvoltarea, prezervarea și conservarea 
colecțiilor

Muntean Aliona – președintele secțiunii Catalogare și Indexare
Angela Drăgănel – membru al Comisiei de cenzori la ABRM; președinte Filialei BNRM a 

ABRM
LIGA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

„ALEXE RĂU”:
Aliona Tostogan – președinte

Veronica Cosovan – vice-președinte al LBRM
Lilia Cara – secretar

SOCIETATEA ȘTINȚIFICĂ DE BIBLIOFILIE ȘI EX-LIBRIS „PAUL MIHAIL”:
Iurie Colesnic – președinte

Veronica Cosovan – secretar
CONSILIUL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL:

Veronica Borș – responsabil al CBN 
Elena Pintilei – membru al CBN
Vera Osoianu – membru al CBN

Ludmila Corghenci – membru al CBN
COMITETUL TEHNIC nr. 1 „BIBLIOTECONOMIE. INFORMARE. 

DOCUMENTARE”:
Margareta Cebotari – membru

GRUPUL DE LUCRU PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
IMPLEMENTĂRII „STRATEGIEI DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE A 

REŢELEI BIBLIOTECILOR PUBLICE TERITORIALE. 2017-2020”:
Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric, Borș Veronica, Popa Victoria - membri

COMISIA REPUBLICANĂ DE ATESTARE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE 
DIN BIBLIOTECI:

Elena Pintilei – membru; Ludmila Corghenci – membru, secretar
COMISIA DE EVALUARE A BIBLIOTECILOR PUBLICE TERITORIALE

Vera Osoianu, Ludmila Corghenci
GRUPUL DE LUCRU PENTRU ELABORAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE 

NAȚIONAL:
Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric – membri

GRUPUL PROFESIONAL ”IMPACT – INOVAȚII ȘI PRACTICI DE SUCCES ÎN 
STATISTICA DE BIBLIOTECĂ”:

Valentina Popa – membru

IMPLICAȚII PROFESIONALE                                              Anexa nr. 3
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(participare) 
Denumire Scop Responsabil Sursa de 

fi nanțare
Realizat în 2021

Nivel internațional
EUROPEANA Oferirea accesului 

la diverse tipuri 
de documente 
din instituțiile 
UE deținătoare 
ale patrimoniului 
cultural

Uniunea 
Europeană

BNRM Digitizarea 
patrimoniului 
documentar păstrat în 
colecțiile BNRM (253 
de obiecte digitale)

Nivel național
Programul 
Național 
„Lectura 
Central”, ediția 
a IV-a

Promovarea 
cărții și lecturii 
în biblioteci și în 
afara lor

A.O. Liga 
Bibliotecarilor 
din Republica 
Moldova 
„Alexe Rău”, 
BNRM 

MC, 
BNRM

Activități – 37
Participanți – 1783 

Nocturna 
Bibliotecilor

Diversifi carea 
serviciilor de 
bibliotecă, 
extinderea 
accesului 
utilizatorilor 
la serviciile 
bibliotecii în 
timpul de seară/
noapte 

ABRM, 
ANBPR,
BNRM

BNRM Activități – 20,
Participanți – 590

PROIECTE DE BIBLIOTECĂ                   Anexa nr. 4
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(inițiere/organizare/coordonare)
Denumirea și 

durata proiectului Scop Responsabil Sursa de 
fi nanțare Realizat în 2020

Proiecte internaționale
Dezvoltarea echi-
pamentului de 
digitizare al Biblio-
tecii Naţionale

Dezvoltarea echipamentu-
lui de digitizare al Bibliote-
cii Naţionale

MC
BNRM

Guvernul 
Japoniei prin 
intermediul 
Agenției Ja-
poneze de 
Cooperare 
Interna-
țională

Repararea și mo-
bilarea spațiilor 
destinate Cen-
trului Național 
de Digitizare, 
responsabil de 
implementarea 
proiectului

Proiecte naționale 
 Crearea 
 Repozitoriului 
 Național

Crearea și gestionarea unui 
model fi abil de arhivare 
(depozitare) centralizată pe 
termen lung, accesibil pen-
tru oricine și de oriunde, a 
rezultatelor intelectuale ale 
bibliotecilor din Moldova 
(conținuturilor digitale) 

BNRM BNRM Lansarea  Repozi-
toriului Național. 
Arhivare -  254 
de publicații 
Vizualizări 
publicații – 29400

Centrul de Statis-
tică

Implementarea la nivel de 
țară a sistemului on-line 
de colectare/raportare a 
datelor statistice și utiliza-
rea acestora în evaluarea 
activității bibliotecare,  
managerial, monitorizarea 
impactului, dezvoltarea și 
promovarea bibliotecii etc.

BNRM Novateca, 
BNRM
(24000 $, 
2015)

Ajustarea bazei de 
date pentru stocar-
ea chestionarelor 
„istorice” și  rapo-
artelor „istorice”; 
adaptarea modele-
lor de acces la baza 
de date pentru 
arhivarea rapoar-
telor şi dezarhiva-
rea lor

Centrul de forma-
re profesională în 
Biblioteconomie 
și Științe ale Infor-
mării

Transferul de cunoștințe 
prin programe de formare 
profesională continuă în 
domeniul biblioteconomic

BNRM BNRM Oferte 
educaționale – 8,
activități furniza-
te – 57,
Formabili– 1440

Programul 
Național „Memo-
ria Moldovei”

Salvgardarea patrimoniului 
național documentar

BNRM /
14 parteneri 
locali (bibli-
oteci, muzee, 
arhive)

BNRM Continuarea 
creării BND Mol-
davica 

Sistemul 
Informațional In-
tegrat al Bibliote-
cilor din Moldova

Crearea Catalogului 
Național Partajat a Bibliote-
cilor din Moldova 

BNRM BNRM Continuarea cre-
ării Catalogului 
Național Partajat 
al Bibliotecilor 
din Moldova
Completarea 
bazei de date cu 
17300 de întrări 
noi
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Centrul Pro-Eu-
ropean de Servicii 
și Comunicare
(din 2011)

Promovarea valorilor și 
mentalității europene și 
sprijinirea procesului de 
integrare europeană a Mol-
dovei

BNRM BNRM Evenimente cu 
tematica euro-
peană/ activități 
pentru grupuri-
țintă – 7
Partcipanți – 500
Expoziții – 7

Centrul de Infor-
mare ONU în ca-
drul BNRM (din 
2016)

Promovarea politicilor, in-
strumentelor, strategiilor și 
activităţilor ONU 
Promovarea Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă 
ONU 2030

BNRM Centrul de 
Informare 
ONU în ca-
drul BNRM
BNRM

Activități – 7
Participanți – 250

Proiecte instituționale
Muzeul Cărții Promovarea și valorifi carea 

mărturiilor trecutului, ex-
primate prin una din cele 
mai prețioase invenții ale 
umanității – Cartea

BNRM BNRM Excursii – 207;
Vizitatori – 1702
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ACHIZIȚII DE DOCUMENTE 
2017 2018 2019 2020 2021

Structura achizițiilor după categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale 16544 13548 13631 9257 10966
Manuscrise 4 5 2 - 5
Teze de doctorat 168 179 181 84 148
Microformate - - - - -
Documente cartografi ce 123 29 25 84 5
Documente de muzică tipărită 207 83 260 167 291
Documente audiovizuale 48 241 17 375
Documente grafi ce 144 702 451 297 359
Documente electronice 972 291 340 299 374
Alte documente 970 369 714 220 285
TOTAL 19180 15206 15845 10425 12803

Structura achizițiilor după limbi (u.m.)
În limba de stat 12641 10304 10749 6378 8628
În limbile minorităţilor naţionale 3074 1861 2287 1897 2167
În limbi moderne 3465 3041 2809 2150 2008

Structura achiziţiilor după conținut (u.m.)
Filozofi e. Religie. Ştiinţe sociale 8275 6302 5571 4264 5487
Matematică. Ştiinţe naturale 903 585 591 442 467
Geografi e 271 152 89 181 63
Tehnică 510 389 511 269 318
Medicină 639 575 543 395 418
Agricultură 222 181 189 143 212
Artă. Sport 2013 1936 1951 1346 1966
Limbă. Lingvistică. Literatură 5146 3889 4247 2545 2800
Generalităţi 1201 1197 2153 840 1072
TOTAL 19180 15206 15845 10425 12803

Publicații seriale curente (titluri)
Reviste 299 280 224 269 910
Ziare 112 210 159 125 114
TOTAL 411 490 383 394 1024

Casarea documentelor (u.m.)
Nr. documentelor  casate 15946 20592 47593 51439 27190

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ ÎN CIFRE               Anexa nr. 5
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COLECȚII (pe suporturi fi zice)
2017 2018 2019 2020 2021

Structura colecțiilor după categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale 2220165 2213122 2179969 2137787 2121563
Manuscrise/
teze de doctor 

232/5136 5551 240/ 5496 241/
5581

148/
5827

Documente de muzică tipărită 63399 63481 63741 63906 64197
Documente audiovizuale 26102 26102 26343 26360 26778
Documente grafi ce 139106 139808 140259 140556 142059
Documente electronice 5220 5512 5041 5340 5671
Alte documente 133620 134018 134757 135061 134202
TOTAL 2592980 2587594 2555846 2514832 2500445

Structura colecțiilor după limbi (u.m.)
În limba de stat 364228 371456 379988 385377 389532
În limbile minorităţilor naţionale 1967480 1964462 1934345 1931709 1913849
În limbi moderne 261272 281677 241513 200747 197064

Structura colecțiilor după conținut (u.m.)
Filozofi e. Religie. Ştiinţe sociale 789739 783708 783866 775066 776920
Matematică. Ştiinţe naturale 301254 301106 291267 278221 277563
Geografi e 24178 24255 23788 23878 23887
Tehnică 315592 314461 298074 286331 285486
Medicină 95253 88716 88042 87512 87443
Agricultură 177857 177614 171886 168540 168119
Artă/
Sport

350361 329857 331006/
20990

331665/
19621

333248/
19736

Limbă. Literatură/ 
beletristică

447928 447209 151194/
298114

150303/
298957

150513/
298851

Generalităţi 97818 98458 97619 94735 78679
TOTAL 2592980 2587594 2555846 2514832 2500445

RESURSE ELECTRONICE (în rețea)

2017 2018 2019 2020 2021

Baze de date achiziționate 12 13 12 13 13
Baze de date create de bibliotecă 4 4 5 5 5
Documente create în formă digitală 570 535 253  308 591

UTILIZAREA BIBLIOTECII

2017 2018 2019 2020 2021
Nr. de utilizatori activi

Utilizatori noi 2768 2626 2484 1443 1849
Utilizatori reînregistrați 1719 1801 2011 917 926
-”-  pentru o singură dată 1014 1606 721 327 592
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TOTAL 5501 6033 5216 2687 3367
din care:
- copii până la 16 ani 176 446 512 167 185
- tineri (17-34 ani) 3696 4293 3375 1589 1968
- adulți (35-64 ani) 1485 964 993 688 934
- vârstnici (după 65 ani) 144 330 336 243 280

Intrări
Nr. de intrări 68544 72380 66879 30171 29961
- inclusiv la activități 29294 37702 39971 15881 14795

Împrumuturi de documente (u.m.)
Nr. de împrumuturi 292991 224221 169845 94320 96150
- din care în limba de stat 177779 134423 115495 67910 71151

Împrumutul  interbibliotecar intern 
Nr. total de cereri primite de la alte 
biblioteci

545 407 414 202 116

Nr. de documente transmise altor bi-
blioteci

545 407 414 202 116

Nr. de cereri adresate altor biblioteci 0 27 0 0 1
Nr. de împrumuturi primite de către 
alte biblioteci

0 0 0 0 1

Împrumutul interbibliotecar extern 
Nr. total de cereri recepționate de la 
biblioteci

26 12 418 4 14

Nr. de împrumuturi furnizate 26 8 copii 417 4 14
Nr. de cereri adresate altor biblioteci 16 34 12 12 9
Nr. de împrumuturi acordate de către 
alte biblioteci

13 6 copii 12 12 9

SERVICII/PRODUSE
2017 2018 2019 2020 2021

Site-ul BNRM
Vizitatori total 182041 186152 195792 155369 144919
Vizite total 193191 244732 261495 203539 206164
Accesări de pagini total 772645 724908 728549 607659 1137102

Catalogul electronic
Nr. înregistrări total 558613 593605 620959 650517 679330
- din care înregistrări noi 34463 35865 29248 29869 28990
Utilizatori unici 96046 115942 118095 82564 54789
Sesiuni 133805 158765 159027 112556 81535

Catalogul SIBIMOL
Nr. înregistrări total 557336 617103 646959 679841 711469
- din care înregistrări noi 174015 35865 35962 32882 31825
Utilizatori unici 44839 54188 69080 64214 39196
Sesiuni 79443 64854 84691 78751 48107
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Cataloage tradiționale
Redactarea cataloagelor 20700 16522 14484 1000 10060
Excluderea fi șelor 11000 12843 1124 13331 14262

Biblioteca Digitală Moldavica
Nr. obiecte/
pagini adăugate

360/
85000

570/
80000

535/
80000

308/
64036

591/
78458

Nr. obiecte/digitale total 5858 6393 7044 7687 8278
Vizitatori la distanță 5502 9815 6718 8952 8310
Sesiuni 14547 15563 12912 16501 14699

Bloguri
Nr. vizitatori 79521 53559 48024 64835 64415
Nr. vizite 134968 88489 77438 79799 92542
Activitatea excursională
Excursii - 137 370 243 350
Vizitatori - 1100 4132 1738 1871

Activitatea informațională
Informaţii bibliografi ce 19259 18394 16292 7873 5758
-informaţii în scris 130 90 75 411 73
Consultaţii 15972 15699 15510 4600 5470
Reviste și prezentări bibliogra-
fi ce

32 12 13 4 24

Consultarea și fi șarea presei 4242 4600 3758 7873 15111
Casarea documentelor din cata-
logul electronic

3681 10727 4063 2412 2000

Servicii culturale, educaționale, științifi ce
Nr. de activități 220       225 176 161 196
din care nr. de expoziții 150  168 142 120 135

Activitatea editorială
Nr. de titluri 31 28 40 24 30
Nr. de ediţii 33 29 39 32 42
Volum (coli de tipar) 419 343 377,4 362,1 330,38

FACILITĂȚI, DOTĂRI
2017 2018 2019 2020 2021

Nr. total de calculatoare 182 197 204 204 208
 din care conectate la internet 182 195 200 200 204
Nr. de calculatoare pentru utilizatori 63 66 69 69 69
din care conectate la internet 63 63 65 65 65
Nr. de tablete PC 2 2 2 2
Nr. imprimante multifuncționale p/u uti-
lizatori

5 5 5 5 5

Nr. de locuri pentru utilizatori 290 293 290 290 290
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CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII
2017 2018 2019 2020 2021

Total activități organizate 10 11 13 12 9
Comunicări științifi ce 18 14 27 27 35
Publicații/articole științifi ce 56 59 85 18 / 68

RESURSE UMANE
2017 2018 2019 2020 2021

Personal
Personal de specialitate: 200 195 177 192 175
 - cu studii superioare 172 170 157 168 158
 - cu studii tehnice și generale 28 25 20 24 17
Alt personal 48 53 61 56 63
   TOTAL                 248 248 238 248 238

Personal cu grad de califi care
Cu gradul superior 23 21 18 19 21
Cu gradul I 37 36 33 34 32
Cu gradul II 35 23 34 34 33
TOTAL 95 80 85 87 86

MIJLOACE FINANCIARE
2017 2018 2019 2020 2021

Încasarea mijloacelor (mii lei)
Finanţare publică (buget) 16223,5 13588,3 17504,8 17597,4 20993,4
Servicii cu plată 111,0 111,0 111,0 111,0 18,3
Arendarea spaţiilor 1701,7 1701,8 1681,7 1701,7 1076,9
TOTAL 18036,2 15401,1 19297,5 19410,1 22088,6

Utilizarea mijloacelor (mii lei)
Cheltuieli pentru personal 11946,5 11729,4 15693,7 16793,7 17296,8
Cheltuieli pentru achiziţii de documente 475,0 135,9 316,0 280,0 215,0
Cheltuieli pentru informatizare 126,0 294,0 60,0 116,0 170,0
Cheltuieli pentru reparaţii 819,4 368,7 140,0 351,1 779,7
Alte cheltuieli 3819,3 1863,6 3087,8 1869,3 3627,1
TOTAL 17186,2 15401,1 19297,5 19410,1 22088,6
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        Denumirea indicatorului                                  Obiectiv Cuantumul 
indicatorului

2021 2020
B.1. Resurse, acces și infrastructură

Documente în stoc per capita 0,9 1,2
Exemplare adăugate per titlu adăugat (carte) 1,6 1,5
Rata de înnoire a colecțiilor 0,1 0,4
Disponibilitate a titlurilor solicitate 100% 100%
Exactitudinea aranjării documentelor la raft 99% 99%
Mediana timpului necesar pentru regăsirea documentelor în depozite închise 20 min. 20 min.
Viteza tranzacțiilor de referință 10 min. 10 min.
Procentul de documente vechi și rare accesibile via catalogul online 55% 48%
Procentul de documente din colecția veche și rară în stare bună 95% 95%
Procentul de documente vechi și rare care au fost restaurate din cele care 
necesită conservare/restaurare

3% 1%

Locuri de cititori per utilizator
(la 1 000 de locuitori determinați ca populație servită)

0,1 0,1

Procentul de spații de depozitare cu condiții adecvate 90% 90%
B.2. Utilizare

Rata de circulație a colecției 0,1 0,1
Intrări directe
- per utilizator activ
- per zi

29261
9

102

30171
11

138
Rata de ocupare a locurilor din bibliotecă
- total locuri de cititori
- dotate cu echipament

290
20%

290
20%

B.3. Efi ciența
Cost per împrumut 229,6 lei 202 lei 
Costul achizițiilor per împrumut 2,2 lei 2,9 lei
Timpul median necesar pentru achiziția documentelor recepționate prin 
Depozit legal

11 zile 11 zile

Timpul median necesar pentru prelucrarea documentelor
- recepționate prin Depozit legal

14 zile
7 zile

14 zile
7 zile

Rata de răspunsuri corecte 98% 98%
Documente împrumutate per angajat (în echivalent normă întreagă) 403 430
Raportul între cheltuielile pentru achiziții și cheltuielile pentru personal 0,01 0,02

B.4. Potențial și dezvoltare
% de personal de specialitate 73.5% 77,4%
Procentul de personal implicat în furnizarea serviciilor electronice 2,8% 3%
Număr de ore de formare per angajat 29 20 
Procentul de timp alocat de personal sesiunilor de formare 3,5% 3,5%
Procentul de personal implicat în parteneriate și proiecte de colaborare 14%    14%

MĂSURĂTORII ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ             Anexa nr. 6
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Bloguri

Denumirea blogului Vizitatori 
unici

Vizite

1 Audiovideoteca / Mod de acces:
https://audiovideotecanationala.blogspot.com

21416 25703

2 Blogul de biblioteconomie și știinţa informării / Mod de ac-
ces: http://clubbib2.wordpress.com

10061 16599

3 Bibliotecile Publice Teritoriale / Mod de acces: https://bibli-
otecipublicerm.wordpress.com/

8060 14897

5 Colecție de arte și hărți / Mod de acces: http://arteharti.
wordpress.com

283 567

6 Carte veche și rară  / Mod de acces: https://carteharti. 5840 8621
7 Literaturile lumii / Mod de acces: http://libermundi.livejour-

nal.com/
2219 3562

8 Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare / Mod de 
acces: http://cpescmdt.blogspot.md/

7500 10100

9 Centrul de Informare ONU / Mod de acces: cidonu.blogspot.
com

698 865

12 LecturaCentral / Mod de acces:
https://lecturacentral..wordpress.com/

7691 10945

13 Clubul Tinerilor bibliotecari 647 683
TOTAL 64415 92542

Pagini Facebook
Denumire / mod de acces Impact Interacțiuni

1 Biblioteca Națională a Republicii Moldova / Mod de acces: 
https://www.facebook.com/bnrmmd/

255364 400100

2 Astăzi cititor, mâine lider / Mod de acces: https://www.face-
book.com/Ast%C4%83zi-cititor-m%C3%A2ine-lider

43913 8891

3 Studii și Cercetări / Mod de acces: https://www.facebook.com/
Biblioteca-Na%C5%A3ional%C4%83-a-Republicii-Moldova-
Studii-%C5%9Fi-Cercet%C4%83ri-678113542234786/

13823 3438

4 Biblioteci publice teritoriale / Mod de acces: https://www.
facebook.com/pg/bibliotecipublicerm/about/

26332 18440

5 Carte veche și rară / Mod de acces: https://www.facebook.
com/cartevechebnrm/

11516 1449

6      Centrul de Informare ONU – Biblioteca Nationala  / Mod 
de acces: https://www.facebook.com/CentrulONU/

9821 1200

7 Centrul de Statistică, Dezvoltare și Cercetare / Mod de ac-
ces: https://www.facebook.com/cs.bnrm/

3124 335

8 Colecție de artă și hărți / Mod de acces: https://d.facebook.
com/artehartibnrm/

9004 1539

9 Centrul Pro-european al BNRM / Mod de acces: https://
www.facebook.com/cpescmdbnrm/

50682 5700

RESURSE ONLINE ADMINISTRATE DE BNRM                     Anexa nr. 7
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10 Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci / 
Mod de acces: https://www.facebook.com/forum.manageri.snb/

2086 367

11 Lectura publică – Biblioteca Națională a RM / Mod de acces: 
https://www.facebook.com/pg/lecturapublicabnrm/posts/

19021 2686

12 Literaturile lumii / Mod de acces: https://www.facebook.
com/literaturile.lumii

15597 47364

13 Marketing și Comunicare Socioculturală – Biblioteca 
Națională / Mod de acces: https://www.facebook.com/mar-
ketingbnrm/

725485 62390

14 Muzeul Cărții / Mod de acces: https://www.facebook.com/
muzeulcartiibnrm/

39175 5555

15 Centrul de Formare profesională în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării / Mod de acces: https://www.facebook.
com/cfpc.bnrm/

50253 10679

16 Programul LecturaCentral / Mod de acces: https://www.fa-
cebook.com/pnlc.bnrm/

83731 215255

17 Simpozionul „Anul Bibliologic” 2986 965
18 BND Moldavica 8347 5031

TOTAL 1370260 791384

Grupuri de discuții Facebook
Membrii Comentarii, 

reacții
1 Bibliotecarii BNRM / Mod de acces: https://www.facebook.

com/groups/1106292196095978
68 144

2 LecturaCentral /Mod de acces: htpps:/www.facebook.com/
grups/205286133498142/

3600 27867

3 Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate / Mod de 
acces: htpps:/www.facebook.com/grups/2092118660876897/
members/

860 6012

4 Implicarea bibliotecilor publice în realizarea Agen-
dei ONU / Mod de acces: https://www.facebook.com/
groups/2525800234363735

145 108

TOTAL 4528 34131
Profi lul slideshare (www.slideshare.net/rmbiblioteci)

Postări 11
Vizualizări 27329
Comentarii 176
Descărcări 110

                                    Twitter                                                                         Impressions
Biblioteca Națională a RM / National Library – Moldova / 
Mod de acces: https://twitter.com/BiblioNationala

71000

Centrul Pro-European # BNRM / Mod de acces: https://
twitter.com/cpescmd

52450

Instagram Impact Interacțiuni
Marketing și comunicare socioculturală 2874 819
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Nr.
d/r

Titlul publicației Volumul
Coli de 
tipar

Tiraj
Exemplare

MONOGRAFII
1 Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda unui destin : Mono-

grafi e biobibliografi că / Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Margareta 
Cebotari, Ecaterina Dmitric; coordonator: Ludmila Cor-
ghenci ; contribuții: Vera Osoianu. – Chișinău :BNRM, 2021 
(Tipogr. „Primex-Com”). – 384 p. : fot., tab., diagr. – (Colecția 
„BiblioLeader”, ISBN 978-9975-3425-7-5).

24,0 50 ex.
Formă 

electronică

2 Cercetătorul și profesorul Nelly Ţurcan: model de dezvolta-
re în profesie : Monografi e biobibliografi că / Biblioteca Na-
ţională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei 
; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; elaborare: 
Prascovia Caleva, Margareta Cebotari ; redactor bibliogra-
fi c: Margareta Cebotari ; contribuţii: Lilia Povestca, Natalia 
Ghimpu. – Chișinău : BNRM, 2021. – 232 p. : fi g., fot. color. – 
(Colecţia „BiblioLeader”, ISBN 978-9975-3425-7-5).

14,5 20 ex.
Formă 

electronică

3 In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole / direc-
tor general: Elena Pintilei ; traducere în engleză: Elina Bolga-
rina ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chișinău : 
BNRM, 2021. – 136 p. : fi g., fot. color. – (Colecţia „BiblioLead-
er”, ISBN978-9975-3425-7-5). Cerinţe de sistem: PDF Reader. 
Rez.: paral. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. 
ISBN 978-9975-3510-4-1 (PDF).

8,5 Formă 
electronică

CULEGERI
4 Lectura și scările : Culegere de articole : [în vol.] / Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova, Clubul Literar „Homo Aes-
theticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant științifi c, 
prefață: Iulian Filip ; coordonator de ediție: Victoria Vasilica. 
– Chișinău : BNRM, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”) – . – ISBN 
978-9975-3510-1-0.
Vol. 2. – 2021. – 232 p. : fi g., fot. color, tab. – Pref., rez. paral.: 
lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la 
sfârșitul art. și în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-3510-2-7.

14,5 30 ex.
Formă 

electronică

DOCUMENTE INSTRUCTIV-METODOLOGICE. PUBLICAȚII DIDACTICE
5 Biblioteconomie și știinţe ale informării : Manual practic / 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; 
autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Munteanu 
[et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – 
Chișinău : BNRM ; Epigraf, 2021. – 252 p. : tab.
ISBN 978-9975-3510-5-8

15,75 500 ex.
Editura 
Epigraf

8.1. LUCRĂRI INSTITUȚIONALE

PUBLICAȚIILE BNRMPUBLICAȚIILE BNRM      Anexa nr. 8      Anexa nr. 8
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6 Dezvoltarea competenţelor din perspectiva învăţării pe tot 
parcursul vieţii: rolul și locul lecturii : Suport metodologic 
și educațional în sprijinul realizării Programului Naţional Lec-
turaCentral, ediţia a IV-a, 2021 / Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova, Direcţia Cercetare și Dezvoltare în Bibli-
oteconomie și Știinţe ale Informării ; director general: Elena 
Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, 
Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoia-
nu. – Chișinău : BNRM, 2021. – 95 p. : fi g., tab.

6,0 10 ex.
Formă 

electronică

7 Povestca, Lilia. Educația informală a personalului de speci-
alitate din biblioteci [Text tipărit] : Suport educațional / Lilia 
Povestca ; consultant: Ludmila Corghenci ; director general: 
Elena Pintilei ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 
Centrul de Formare Profesională Continuă în Bibliotecono-
mie și Științe al Informării. – Chișinău : BNRM, 2021. – 88 p. 
: fi g. Color, tab.

5,5 50 ex.
Formă 

electronică

EDIȚII PERIODICE DE SPECIALITATE. BULETINE INFORMATIVE
8 Magazin bibliologic: Revistă știinţifi că și bibliopraxiologică /

Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Națională a Re-
publicii Moldova, Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex-Li-
bris „Paul Mihail” din Moldova; red.-șef : Ludmila Corghenci.
ISSN 1857-1476.
2021, nr. 1-2. – 190 p. 
2021, nr. 3-4. – 230 p.

23,75
28,75

70 ex.
70 ex.
Formă 

electronică
9 Buletin bibliologic nr. 26 / Bib. Naț. a Republicii Moldova, 

Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe 
ale Informării ; director general : Elena Pintilei ; alcăt.: Mar-
gareta Cebotari ; red.: Raisa Plăieșu. – Chișinău : Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, 2021 (Centrul editorial- poli-
grafi c BNRM). – 76 p.

4,75 10 ex.
Formă 

electronică

10 Cultura în Moldova: Buletin de informare și documentare 
: ianuarie-decembrie 2020 / Biblioteca Naţională a Republi-
cii Moldova ; alcăt.: Maria Sargun. – Chișinău: BNRM, 2021 
(Centrul editorial-poligrafi c). – 480 p.

30,0 12 ex.
Formă 

electronică

PUBLICAȚII DE SINTEZĂ
11 Instituția publică Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-

va în anul 2020 : Raport analitic anual / Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova ; coord.  ed.: Svetlana Barbei. – Chișinău, 2021. –116 p.

14,5 6 ex.
Formă 

electronică

12 Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2020 [Text 
tipărit] : Studiu sociologic / director general: Elena Pintilei 
; resp. de ed.: Vera Osoianu, Victoria Vasilica ; realizatoarea 
sondajului: Angela Drăgănel ; red. : Jana Badan. – Chișinău : 
BNRM, 2021. – 72 p. : fot., diagr.

4,5 25 ex.
Formă 

electronică
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PUBLICAȚII DE REFERINȚE
(CALENDARE, BIBLIOGRAFII, BIOBIBLIOGRAFII, CATALOAGE, GHIDURI)

13 Calendar Naţional 2022 / Ministerul Culturii al Rep. Mol-
dova, Bibl. Naț. a Rep. Moldova; director general : Elena Pin-
tilei ; aut. : Elena Barbos-Balinschi, Natalia-Maria Șveț, Ma-
ria Ciobanu; col. red. : acad. Andrei Eşanu (preşedinte), Iurie 
Colesnic (vicepreşedinte), Iulian Filip [et al.] ; red.: Ludmila 
Şimanschi . – Chișinău, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – 504 
p. – ISSN 1857-1549

63,0 100
Formă 

electronică

14 Afi șul Moldovei : Afi ș artistic (1960-1991) : din Colecţia de 
arte și hărţi a Bibliotecii Naţionale : Album / Biblioteca Naţi-
onală a Republicii Moldova ; alcăt.: Svetlana Miron ; director 
general: Elena Pintilei. – Chișinău : BNRM, 2021. – 132 p. : 
fot., il. – (Seria „Plasticienii Moldovei”, ISBN 978-9975-4493-
6-6).

16,5 Formă 
electronică

15 Bibliografi a Națională a Moldovei [Text tipărit] : Publicații 
ofi ciale 2019 (Serie analitică) / director general: Elena Pintilei ; 
alcăt.: Tatiana Căprianu, Elena Balinschi ; red.: Raisa Plăieșu. – 
Chișinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2021. – 
408 p. ISSN 1857-1530.

25,5 6 ex.
Formă 

electronică

16 Vasile Zagorschi [Text tipărit] : Biobibliografi e / Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, Proiectul editorial „Moldavi-
ca” ; director general: Elena Pintilei ; alcăt.: Victoria Stanche-
vici. – Chișinău : BNRM, 2021. – 176 p. : fot., il., note muz. – 
(Colecția „Compozitorii Moldovei”, ISBN 978-9975-3096-9-
1).

11,0 25 ex.
Formă 

electronică

17 Sistemul de raportare online 6-C: Ghid practic / director ge-
neral: Elena Pintilei ; alcăt.: Eugen Munteanu ; coord.: Valenti-
na Popa; red.: Raisa Plăieșu. – Chișinău : Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova, 2021. – 37 p.

4,75 Formă 
electronică

MATERIALE DE PREZENTARE ȘI PROMOVARE
18 Ateneul de Cultură și Credință „Biserica Albă” : Ediția a II-a : 

Ierarhi și mărturisitori ai renașterii identității naționale, 19 
octombrie 2021 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; 
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove ; comitetul de 
organizare: Elena Pintilei, Maxim Melinti, Veronica Borș, Ve-
ronica Cosovan. – Chișinău, 2021. – 24 p (Tipogr. „Primex-
Com”). (Afi ș, Testimonii – 10 buc., Certifi cate- 10 buc.)

1,5 15 ex.
Formă 

electronică

19 Gala Laureaților Premiilor Naționale GALEX : Ediția a X-a, 
2021 [Text tipărit] / Liga Bibliotecarilor din Republica Mol-
dova „Alexe Rău”, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
; director general: Elena Pintilei ; elaborare: Aliona Tostogan ; 
red.: Jana Badan. – Chișinău, 2021. – 28 p. : il., portr.

1,75 20 ex.
Formă 

electronică

20 Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de 
Biblioteci, ediția a XXVI-a, Consolidarea relațiilor dintre bi-
bliotecă și comunitate: premise pentru dezvoltare și rezistență 
în timp”. – Chișinău: BNRM, 2021. (Banner, Program A4, Cer-
tifi cat pentru participare, Certifi cat pentru comunicare A5)

1,5 Formă 
electronică
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21 Simpozionul Anul Bibliologic 2019-2020, edițiile XXIX-
XXX, Anul promovării lecturii. – Chișinău: BNRM, 2021. 
(Banner, Agendă A4, Certifi cat pentru participare, Certifi cat 
pentru comunicare A5)

1,0 Formă 
electronică

22 Simpozionul Științifi c Internațional „Valori bibliofi le” – 
2021 [Text tipărit] : Limba română – 500 ani de dăinuire în 
cultura românească scrisă : Ediția a 30-a : 15-16 iunie 2021 / 
director general: Elena Pintilei ; elaborare: Veronica Cosovan, 
Aliona Tostogan ; red.: Raisa Plăieșu. – Chișinău : Primex-
Com, 2021. – 32 p. : fot.

2,0 37 ex.
Formă 

electronică

23 Cunoscând trecutul, scriem viitorul [Text tipărit] : catalogul 
expoziției / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; alcăt. și red. bibliogr.: Rodica 
Baleanu ; red.: Ludmila Erușevschi ; coord.: Veronica Bantaș ; 
fot.:Alina Mîrza. – Chișinău : BNRM, 2021. – 32 p.

2,0 2 ex.
Formă 

electronică

24 Datini, tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român 
[Text tipărit] : catalogul expoziției, 15 decembrie 2020 – 10 
ianuarie 2021 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; alcăt. și red. bibliogr.: Rodi-
ca Baleanu ; red.: Raisa Plăieșu, Ludmila Erușevschi; coord.: 
Veronica Bantaș ; fot.: Alina Mîrza. – Chișinău : BNRM, 2021. 
– 42 p.

2,63 3 ex.
Formă 

electronică

25 Eveniment aniversar : Iurie Colesnic 65 : „Mi-i dor să vă 
spun...” [Text tipărit] : catalogul expoziției, 15 august 2020 / 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: 
Elena Pintilei ; alcăt. și red. bibliogr.: Rodica Baleanu ; red.: 
Ludmila Erușevschi, Jana Badan ; coord.: Veronica Bantaș ; 
fot.: Alina Mîrza. – Chișinău, 2021. – 28 p.

1,75 3 ex.
Formă 

electronică

26 Nicolae Iorga: „Semănătorul” de adevăr istoric [Text tipărit] 
: catalogul expoziției / Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova ; director general: Elena Pintilei ; alcăt. și red. bibliogr.: 
Rodica Baleanu ; red.: Ludmila Erușevschi ; coord.: Veronica 
Bantaș ; fot.:Victoria Laur. – Chișinău : BNRM, 2021. – 48 p.

3,0 3 ex.
Formă 

electronică

27 Republica Moldova – 30 de ani de independență [Text tipă-
rit] : catalogul expoziției / Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova ; director general: Elena Pintilei ; alcăt. și red. biblio-
gr.: Rodica Baleanu ; red.: Ludmila Erușevschi, Raisa Plăieșu ; 
coord.: Veronica Bantaș ; fot.: Victoria Laur. – Chișinău : 
BNRM, 2021. – 36 p.

3,25 3 ex.
Formă 

electronică

28 Teatrul – poezia ce se desprinde din carte [Text tipărit] : 
catalogul expoziției / Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova ; director general: Elena Pintilei ; alcăt. și red. biblio-
gr.: Rodica Baleanu ; red.: Ludmila Erușevschi, Jana Badan ; 
coord.: Veronica Bantaș ; fot.: Victoria Laur. – Chișinău : 
BNRM, 2021. – 36 p.

2,25 3 ex.
Formă 

electronică



BNRM Raport anual 2021

99

29 5,0 Formă 
electronică

Proiectul naţional „Arhiva de voci” : Interviuri cu personali-
tăţi din domeniul culturii : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petri-
ceicu-Hasdeu” ; coordonare și realizare ediţie: Mariana Cocieru ; 
înregistrare pe DVD: Mariana Cocieru ; moderare interviu: Pavel 
Popa. – Chișinău : BNRM, 2021 (Artpoligraf SRL). – ISBN 978-
9975-9712-8-7.
Vol. 21: Serghei Ciuhrii – imensitatea celestă a Doinei de acasă. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-25-2 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 22: Filimon Dimcea – patima pentru hora străbună…. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-26-9 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 23: Efrosinia Sofronovici – „Dragii mamei copilași”. – 2021. 
– ISBN 978-9975-119-27-6 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 24: Nicolae Gribincea – „La omul care mi-i drag”. – 2021. – 
ISBN 978-9975-119-28-3 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 25: Veta Ghimpu-Munteanu – „De cine dorul se leagă”. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-29-0 (MP4). 
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.                      
Vol. 26: Ion Daghi – pasiunea pentru creaţia lui Eminescu. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-30-6 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 27: Gheorghe Mustea – „Dorul de casă și pământul unde 
m-am născut”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-31-3 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 28: Eugen Mamot – „O viaţă dăruită muzicii și copiilor”. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-32-0 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 29: Svetlana Badrajan – „Eu nu cred că mi-aș fi  ales altă pro-
fesie”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-33-7 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 30: Maria Mocanu – „Dorul de mine s-a prins”. – 2021. – 
ISBN 978-9975-119-34-4 (MP4).
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30 Regulamente, Programe, Pliante, Testimonii, ghiduri de infor-
mare a benefi ciarilor BNRM 

10,0 Formă 
electronică

TOTAL 330,38

1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 31: Aurelian Dănilă – răscrucea întâmplărilor predestinate. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-35-1 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 32: Valeriu Doicov – noroacele sculptorului și dorul de ră-
dăcini. – 2021. – ISBN 978-9975-119-36-8 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 33: Ianoș Ţurcanu – armoniile și disonanţele omului mării. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-37-5 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 34: Tamara și Ion Moraru – culorile dorului de ţară…. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-38-2 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 35: Andrei Mudrea – trăirile interioare ale artistului. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-39-9 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 36: Aurelian Silvestru – talent polivalent. – 2021. – ISBN 
978-9975-119-40-5 (MP4) 
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 37: Ion Diviza – „Eu râd de mine. Voi de cine râdeţi?”. – 
2021. – ISBN 978-9975-119-41-2 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 38: Nicolae Dabija – „Mi-am ales satul și timpul în care să 
mă nasc…”. – 2021. – ISBN 978-9975-119-42-9 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm. 
Vol. 39: Valeriu Turea – răscruci transfrontaliere. – 2021. – ISBN 
978-9975-119-43-6 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
Vol. 40: Larisa Turea – povara spaţiilor albe. – 2021. – ISBN 
978-9975-119-44-3 (MP4).
1 disc optic electronic (DVD-ROM ; 4,7 Gb ; 4x speed) : sd. col. ; 
în container 15X15cm.
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8.2.  LUCRĂRI DE AUTOR (ARTICOLE ÎN CULEGERI, REVISTE)

Nr. 
d/r

Autor și denumirea publicației

Articole în culegeri
1. BORȘ, Veronica Conceptul, rolul și funcțiile marketingului în activitatea bibliotecară / 

Veronica Borș, Ecaterina Dmitric // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic 
/ Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; di-
rector general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Muntean [et 
al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 
171-185. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

2. CEBOTARI, Margareta. Standardizarea în biblioteconomie, informare și documentare / 
Margareta Cebotari // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic / Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: 
Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordo-
natori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 218-231. 
– ISBN 978-9975-3510-5-8. 

3. CEBOTARI, Margareta. Furnizarea de servicii specifi ce bibliotecii în susținerea învățării pe par-
cursul vieții / Cebotari Margareta // Dezvoltarea competențelor din perspectiva învățării pe tot 
parcursul vieții: rolul și locul lecturii : Suport metodologic și educațional în sprijinul realizării 
Programului Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021 / Biblioteca Națională a Republicii Mol-
dova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării ; director ge-
neral: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et 
al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 38-50. – Mod de ac-
ces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1388/Dezvoltarea%20competentelor.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. CEBOTARI, Margareta. Promovarea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multilaterală : Bibli-
ografi e (72 tit.) / Cebotari Margareta // Dezvoltarea competențelor din perspectiva învățării 
pe tot parcursul vieții: rolul și locul lecturii : Suport metodologic și educațional în sprijinul 
realizării Programului Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021 / Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Infor-
mării ; director general: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, 
Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chișinău : BNRM, 2021. 
– P. 82-93. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1388/Dez-
voltarea%20competentelor.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. CORGHENCI, Ludmila. Asocierile profesionale ale bibliotecarilor – factor de amplifi care a 
statutului social și profesional / Ludmila Corghenci // In honorem Lidia Kulikovski: Culegere 
de articole / director general: Elena Pintilei ; traducere în engleză: Elina Bolgarina ; Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2021. –  P. 28-36. – (Colecţia „Biblio-
Leader”, ISBN 978-9975-3425-7-5). Cerinţe de sistem: PDF Reader. Rez.: paral. lb. rom., engl. 
– Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. ISBN 978-9975-3510-4-1 (PDF). Mod de acces: http://
moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1392 (Accesat 23 decembrie 2021).

6. CORGHENCI, Ludmila. Aspecte de abordare bibliometrică a publicațiilor Verei Osoianu 
/ Ludmila Corghenci, Margareta Cebotari // Cebotari Margareta. Vera Osoianu și Biblio-
teca din oglinda unui destin : Monografi e biobibliografi că / Margareta Cebotari, Ecaterina 
Dmitric ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 15-27. 
– Referințe bibliogr.: p. 27. – ISBN 978-9975-3425-7-5.

7. CORGHENCI, Ludmila. Competențe de a accesa sursele de lectură/informare: context al 
educației pentru lectură / Ludmila Corghenci // Lectura și scările : Culegere de articole / 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău, 2021. – Vol. 2. – P. 35-40. – ISBN 978-
9975-3510-1-0. – DOI 10.5281/zenodo.4944201
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8. CORGHENCI, Ludmila. Indicatori ai vizibilității producției științifi ce a cercetătorului Nelly 
Țurcan // Cercetătorul și profesorul Nelly Țurcan – Model de dezvoltare în profesie : Mono-
grafi e biobibliografi că / Biblioteca Națională a Republicii Moldova; coordonatori: Ludmi-
la Corghenci, Vera Osoianu ; elaborare: Prascovia Caleva, Margareta Cebotari. – Chișinău, 
2021. – P 95-102. – ISBN 978-9975-3425-9-9. – DOI: 10.5281/zenodo.4740114

9. CORGHENCI, Ludmila. Leadership în managementul de proiecte: criterii și abilități 
de succes / Ludmila Corghenci // In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole / 
director general: Elena Pintilei ; traducere în engleză: Elina Bolgarina ; Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 7-14. – (Colecţia „BiblioLeader”, ISBN 978-
9975-3425-7-5). Cerinţe de sistem: PDF Reader. Rez.: paral. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. 
la sfârșitul art. ISBN 978-9975-3510-4-1 (PDF). Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md//han-
dle/123456789/1392 (Accesat 23 decembrie 2021).

10. CORGHENCI, Ludmila. Rolul lecturii în dezvoltarea competențelor de alfabetizare / Ludmi-
la Corghenci // Dezvoltarea competențelor din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții: 
rolul și locul lecturii : Suport metodologic și educațional în sprijinul realizării programului 
Național LectruaCentral, ediția a 4-a, 2021. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 10-17. – ISBN 
978-9975-3510- 3-4. – Referințe bibliogr.: p. 17.

11. CORGHENCI, Ludmila, OSOIANU, Vera. Utilizatorii bibliotecii publice. Servicii de biblio-
tecă / Ludmila Corghenci, Vera Osoianu // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual 
practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldo-
va ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Mun-
tean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epigraf, 
2021. – P. 122-137. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

12. CORGHENCI, Ludmila, POVESTCA, Lilia. Personalul de specialitate din bibliotecile pu-
blice. Formarea profesională și formarea profesională continua / Ludmila Corghenci, Lilia 
Povestca // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic / Ministerul Culturii 
al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena 
Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: 
Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 186-198. – ISBN 
978-9975-3510-5-8.

13. COSOVAN, Veronica. Profi lul patrimoniului cultural documentar // În honorem Lidia Ku-
likovski: Culegere de articole / director general: Elena Pintilei– Chișinău : BNRM, 2021. – P. 
15-28.

14. COSOVAN, Veronica, TOSTOGAN, Aliona. Prezervarea colecțiilor de biobliote-
că / Veronica Cosovan, Aliona Tostogan // Biblioteconomie și științe ale informă-
rii : Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, 
Elena Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – 
Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 78-93. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

15. DMITRIC, Ecaterina. Educație prin dezvoltarea competențelor de lectură. In: Topul celor 
mai citite 10 cărți, editate în anul 2020: Studiu sociologic. Chișinău, 2021, pp. 64-69. ISBN 
978-9975-3510-7-2 

16. DMITRIC, Ecaterina. Conceptul, rolul și funcțiile marketingului în activitatea biblio-
tecară / Veronica BORȘ, Ecaterina Dmitric // Biblioteconomie și științe ale informării : 
Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Aliona 
Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epi-
graf, 2021. – P. 171-185. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

17. DMITRIC, Ecaterina. Lectura – factor transformator al personalității umane. In: Analele 
științifi ce ale Universității de Stat din Moldova. Lucrări studențești, ediția 2021, pp. 6-10. 
ISBN 978-9975-142-54-0.- ISBN 978-9975-158-39-8.
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18. DMITRIC, Ecaterina. Lectura – factor transformator al personalității umane. In: Analele 
științifi ce ale Universității de Stat din Moldova. Lucrări studențești, ediția 2021, pp. 6-10. 
ISBN 978-9975-142-54-0.- ISBN 978-9975-158-39-8.

19. DMITRIC, Ecaterina. Perfecționarea modalităților de lectură ale utilizatorilor / Ecaterina 
Dmitric // Dezvoltarea competențelor din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții: rolul și 
locul lecturii : Suport metodologic și educațional în sprijinul realizării Programului Național 
LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Direcția 
Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării ; director general: Elena 
Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; 
coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 60-72. – Mod de acces: 
http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1388/Dezvoltarea%20competentelor.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

20. DMITRIC, Ecaterina. Ludmila CORGHENCI – lider, expert și corectitudine profesiona-
lă. In: Ludmila Corghenci. Omul din templul cărții și științei: Monografi e biobibliografi că. 
Chișinău, 2020, pp.125-126. ISBN 978-9975-3425-6-8 (nu a fost raportat anul trecut)

21. DRĂGĂNEL, Angela. Cărțile audio – o experiență la fel de interesantă și valoroasă ca ci-
titul clasic / Angela Drăgănel // Lectura și scările: Culegere de articole. Vol.2. / dir. 
gen.: Elena Pintilei ; consultant șt., pref.: Iulian Filip ; coord. de ed.: Victoria Vasilica ; 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; Clubul Homo Aestheticus. – Chișinău: BNRM, 
2021. – P. 187-200. – ISBN 978-9975-3510-1-0

22. DRĂGĂNEL, Angela. Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2020: elemente structu-
ral și de conținut / Angela Drăgănel // Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2020. – 
Chișinău : BNRM, 2021. – p.p. 6-44.

23. GHIMPU, Natalia. Biblioteca prin Lectură: mai vizibilă  și accesibilă la distanță / Na-
talia Ghimpu  // Dezvoltarea competențelor din perspectiva învățării pe tot parcur-
sul vieții: rolul și locul lecturii : Suport metodologic și educațional în sprijinul realiză-
rii Programului Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021 / Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale In-
formării ; director general: Elena Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Cor-
ghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de ediție: Vera Osoianu. – Chișinău : 
BNRM, 2021. – P. 50-60. – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/bitstream/han-
dle/123456789/1388/Dezvoltarea%20competentelor.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24. MUNTEAN, Aliona, POVESTCA, Lilia. Instrumente de informare asupra colecților de 
bibliotecă / Aliona Muntean, Lilia Povestca // Biblioteconomie și științe ale informă-
rii : Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Ele-
na Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – 
Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 94-121. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

25. MUNTEAN, Aliona, TOSTOGAN, Aliona. Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă. Resursele 
informaționale / Aliona Muntean, Aliona Tostogan // Biblioteconomie și științe ale infor-
mării : Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila Corghenci, Elena Pin-
tilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu. – Chișinău: 
BNRM : Epigraf, 2021. – P. 39-77. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

26. POPA, Valentina. Impactul lecturii în oglinda indicatorilor statistici și de performanță // 
Lectura și scările : Culegere de articile: [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Mol-
dova, Clubul literar „Homo aestheticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant 
științifi c, prefață: iulian Filip ; coordonator de ediție: Victoria Vasilica. – Chișinău : 
BNRM, 2021 (tipogr. „Primex-Com”) – . – ISBN 978-9975-3510-1-0.Vol. 2. – 2021. – P. 72-
81. . – Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1388  
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na Popa // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic / Ministerul Cul-
turii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: 
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P. 199-217. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

28. POVESTCA, Lilia. Competențe profesionale: subiect actual pentru bibliotecari / Lilia Po-
vestca // In honorem Lidia Kulikovski: Culegere de articole / director general: Elena Pintilei ; 
traducere în engleză: Elina Bolgarina ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chișinău 
: BNRM, 2021. –  P. 76-89. – (Colecţia „BiblioLeader”, ISBN 978-9975-3425-7-5). Cerinţe 
de sistem: PDF Reader. Rez.: paral. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârșitul art. ISBN 
978-9975-3510-4-1 (PDF). Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1392 
(Accesat 23 decembrie 2021). 

29. POVESTCA, Lilia. Lectura profesională: metodă efi cientă de studiu // Dezvoltarea 
competențelor din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții: rolul și locul lecturii. – 
Chișinău : BNRM, 2021. – P. 18-27. Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/han-
dle/123456789/1388

30. POVESTCA, Lilia. Rolul lecturii profesionale în dezvoltarea personalului de specia-
litate din biblioteci (Studiu de caz) // Lectura și scările: Culegere de articole.– Chișinău : 
Prut Internațional : BNRM, 2021. – Vol. 2. – 231 p. –  ISBN 978-9975-351-2-7. DOI: 10.5281/
zenodo.4944201

31. TOSTOGAN, Aliona. Activitatea de informare și documentare / Aliona Tostogan // Bibliote-
conomie și științe ale informării : Manual practic / Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; autori: Ludmila 
Corghenci, Elena Pintilei, Aliona Muntean [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera 
Osoianu. – Chișinău: BNRM : Epigraf, 2021. – P. 138-151. – ISBN 978-9975-3510-5-8.

32. VASILICA, Victoria. Emanciparea femeilor prin prisma culturii lecturii /  Victoria Vasilica 
// Topul celor mai citite 10 cărți editate în anul 2020. – Chișinău : BNRM, 2021. – pp. 55-61.

33. VASILICA, Victoria. Inovația în bibliotecă – factor de dezvoltare durabilă a domeniului/ Vic-
toria Vasilica // In honorem Lidia Kulikovski - cercetător, profesor, manager, bibliotecar de 
elită.-  / trad. În en.: Elina Bolgarina ; Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău: 
BNRM, 2021. – pp. 49-54.

34. VASILICA, Victoria. Favorizarea și stimularea Științei Deschise de către biblioteci / Victoria 
Vasilica, Angela Drăgănel // Dezvoltarea competențelor într-o perspectivă a învățării pe tot 
parcursul vieții: rolul și locul lecturii: suport metodologic și educațional în sprijinul realizării 
Programului Național LecturaCentral, ediția a IV-a, 2021 / Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova, Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării / echi-
pa de autori: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric [et al.] ; coordonator de 
ediție: Vera Osoianu ; director general: Elena Pintilei. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 152-170.

35. VASILICA, Victoria, DRĂGĂNEL, Angela. Studii și cercetări în biblioteca publică / Victoria 
Vasilica, Angela Drăgănel // Biblioteconomie și științe ale informării : Manual practic / Mi-
nisterul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director 
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Articole în publicații periodice
36. BAHMUTEANU, Tatiana. Retrospectiva activității editoriale a BNRM /Tatiana Bahmuteanu 

// Magazin bibliologic. – 2021. – Nr 1/2. – P. 15-19. – ISSN 1857-1476.
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40. BORȘ, Veronica. Studii sociologice anuale de promovare augmentată a lecturii / Vero-
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Note. Prefețe. Omagii
73. CORGHENCI, Ludmila. În oamenii frumoși e frumoasă și toamna … sau Nota autorilor / 

Ludmila Corghenci, Margareta Cebotari // Cercetătorul și profesorul Nelly Țurcan – Model 
de dezvoltare în profesie : Monografi e biobibliografi că / Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; elaborare: Prascovia Caleva, 
Margareta Cebotari. – Chișinău, 2021. – P 5-8. – ISBN 978-9975-3425-9-9. – DOI: 10.5281/
zenodo.4740114

74. CORGHENCI, Ludmila. Omul care neintenționat ne formează și ne conduce în profesie : 
[omagiu pentru Svetlana Barbei, șef secție din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Mol-
dova] / Ludmila Corghenci //  Magazin bibliologic. – 2021. – Nr 1/2. – P. 182-184. – ISSN 
1857-1476.

75. CORGHENCI, Ludmila. Vera Osoianu – creator de mediu pentru creștere și învățare profe-
sională / Ludmila Corghenci // Cebotari, Margareta. Vera Osoianu și Biblioteca din oglinda 
unui destin : Monografi e biobibliografi că / Margareta Cebotari, Ecaterina Dmitric ; Bibliote-
ca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2021. – P. 70-71. – ISBN 978-9975-
3425-7-5.

76. PINTILEI, Elena. La ceas aniversar / Elena Pintilei // Calendar Naţional 2022 / Ministerul 
Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naț. a Rep. Moldova; director general : Elena Pintilei ; aut. : 
Elena Barbos-Balinschi, Natalia-Maria Șveț, Maria Ciobanu; col. red. : acad. Andrei Eşanu 
(preşedinte), Iurie Colesnic (vicepreşedinte), Iulian Filip [et al.] ; red.: Ludmila Şimanschi . – 
Chișinău, 2021 (Tipogr. „Primex-Com”). – p. 3-4. – ISSN 1857-1549.

Recenzii
77. CORGHENCI, Ludmila. O carte cât un om: Monografi a biobibliografi că „Vera Osoianu și 

Biblioteca din oglinda unui destin” / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. – 2021. – 
Nr 3/4. – P. 222-224. – ISSN 1857-1476. Recenzie la cartea: Vera Osoianu și Biblioteca din 
oglinda unui destin : Monografi e biobibliografi că / Margareta Cebotari, Ecaterina Dmitric ; 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău : BNRM, 2021, 383 p..  ISBN 978-9975-
3425-7-5. DOI 10.5281/zenodo.5769818

78. CORGHENCI, Ludmila. Șoldănești – pe fi r…/ Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic. 
– 2021. – Nr 3/4. – P. 225-226. – ISSN 1857-1476. Recenzie la lucrarea: Cetățeni de onoare 
ai orășelului Șoldănești / Rita Melnic; Biblioteca Publică Orășenească Șoldănești, 2020, 43p. 
DOI 10.5281/zenodo.5772917
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IANUARIE

01.12. 2020 – 
31.01. 2021

Vernisarea expoziției de acuarelă a artistului plastic, 
pictorului Anatolie GHERASIMOV cu genericul „Do-
brogea, Moldova, Ardealul și Țara Românească”. 
Expoziția include în jur de 30 de picturi executate în 
tehnica de acuarelă, care refl ectă peisajele pitorești din 
zonele istorice ale României Mari: Dobrogea, Moldova, 
Ardealul și Țara Românească.

02.01 Expoziția personală de pictură a Olesei ENACHI cu ge-
nericul „Albastru de Butuceni”.

11.01 Expoziția „Grotescul și satira sec. XX în tragicomediile lui Friedrich Dürrenmatt” 
(100 de ani de la naștere).

16.12.2020 –
28.02. 2021

Expoziția personală de pictură și grafi că a artiștilor plas-
tici Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC „Cad 
din cer mărgăritare pe orașul adormit”. Expoziția in-
clude 30 de lucrări executate în diferite tehnici ale artei 
vizuale.

15.01-15.02

Expoziția de carte cu genericul „Mihai EMINESCU – mit fundamental al Culturii 
Naționale”.
Expoziția de documente „Descoperă lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai 
EMINESCU”.
Expoziția cu genericul „Mihai Eminescu în creația artiștilor plastici” dedicată îm-
plinirii a 171 de ani de la nașterea marelui poet, prozator, ziarist, publicist Mihai 
EMINESCU.

23.01

Ziua Internațională a Scrisului de Mână. Expoziția 
„Arta scrisului de mână” organizată în parteneriat 
cu Agenția Națională a Arhivelor. Expoziția a reunit 
adevărate opere de artă realizate de caligrafi i medievali 
în diferite scriptorii alături de cele mai apreciate lucrări 
caligrafi ce ale lui Valeriu Herța.

27.01
Expoziția „Holocaustul – dreptul la memorie”, în con-
textul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului.

Ziua Națională a Culturi a fost marcată cu o suită de 
activități.
Expoziția de documente și publicații „Personalități mar-
cante ale istoriei și culturii naționale” a reunit peste 300 

de titluri de documente, care refl ectă viața și activitatea unor personalități mar-
cante ale istoriei și culturii naționale omagiate în anul 2021 (Miron Costin, Gavriil 
Bănulescu Bodoni, Tudor Vladimirescu, Nicolae Iorga, Alexandru Boldur, Ion Pe-
livan, Constantin Stamati, George Bacovia, Ion Minulescu, Vasile Zagorschi, Ion 
Dumeniuc, Eugen Coșeriu, George Coșbuc, Vasile Vasilache, Liviu Deleanu ș.a.).

AGENDA EVENIMENTELOR CULTURALE 2021                Anexa nr. 9
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FEBRUARIE

03.02

Campania Națională „Citim cu voce tare împreună”.
În program:
- „Lecturi fără limite”, virtual reading;
- Prezentarea manualului practic „Biblioteconomie și 
Științe ale Informării”;

- „Scriitorii citesc împreună”, eveniment online, întâlnire cu mai mulți scriitori, 
care vor citi din opera sa.

Evenimentul a fost organizat de BNRM și ABRM.

08.02 Expoziția „Arta separării, vers elegant”: Elizabeth BISHOP, poeta americană, 110 
ani de la naștere.

09.02 
(format offl  i-

ne)
10.02 (format 

online)

Ziua Siguranței pe Internet. Sesiuni interactive pen-
tru profesori „Împreună pentru un internet mai bun: 
Rezistența digitală în era dezinformării și a fake-news-
urilor”, organizate în parteneriat cu META și Centrul 
pentru Jurnalism Independent. Acțiunea este parte a 
serviciului de dezvoltare a competențelor utilizatorilor 
BNRM „Informații europene pentru toți”.

10.02
Discuție literară cu Emilian GALAICU PĂUN și criticul literar Lucia ȚURCANU, 
dedicată cărții de versuri, intitulată „Rupere de nori”, semnată de poeta Marcela 
BENEA, apărută la editura „Cartier”, 2021.

12.02 Expoziția „Grigore VIERU – poetul secolului grăbit”, prilejuită consemnării a 86 de 
ani de la nașterea regretatului scriitor.

16.02 Prezentarea revistei Bisericii Ortodoxe din Moldova „Altarul Credinței”, redactor- 
șef preotul Octavian Moșin, dr., conferențiar universitar. 

28.02

Expoziția de documente și publicații cu genericul „ ...El 
fl oarea graiului o săruta pe față”, prilejuită aniversă-
rii a 110-a a poetului Liviu DELEANU. Expoziția a fost 
organizată în parteneriat cu Agenția Națională a Arhi-
velor. 

MARTIE

01.03 Expoziția de documente „Războiul de pe Nistru din 1992 – un război «nede-
clarat»”, despre evenimentele istorice și politice din anul 1992.

02.03 Lansarea cărții „Istoriografi a Separatismului Transnistrean (1989–2005)”, ediția 
a 2-a, elaborată de doctor în istorie, cercetător științifi c superior Lidia PRISAC. 

05.03 Gala Formatorilor BNRM, ediția a 3-a.
05.03 Expoziția „Taras ȘEVCENKO și Lesea UCRAINKA: Ecourile clasicii ucrainene”.
06.03 Expoziția de publicații „Femeia Moldovei – 70 de ani”.
07.03 Expoziția tematică cu genericul „Nu e-n lumea asta, zâmbet ca al mamei”.

09.03 Expoziția de carte „Taras ȘEVCENKO și Lesia UKRAINKA: Ecourile clasicii ucrai-
nene”.

10.03
Expoziția artiștilor plastici Vitalie GRIȘCIUC și Anto-
nina GRIȘCIUC cu genericul „Te salut, Chișinău!”, de-
dicată celor 585 de ani de la prima atestare documentară 
a orașului Chișinău.

10.03
Discuții literare cu criticul literar Emilian GALAICU PĂUN și Lucia ȚURCANU,  
dedicată cărții de versuri, intitulată „Rupere de nori”, semnată de poeta Marcela 
BENEA, apărută la editura „Cartier”.
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11.03 Lansarea cărții de fotopoeme „Olimp & Hades” (Onești: 
Magic Print, 2020), semnată de Victoria FONARI.

13.03 Expoziţie de albume, reproduceri „De la «vatră» spre infi nit…”, dedicată artistului 
plastic Gheorghe OPREA, Maestru în Artă la 75 de ani de la naștere.

19.03 Prezentarea revistei Știință & TEHNICĂ (București, România).

27.03 Expoziția de documente „Teatrul – poezia ce se des-
prinde din carte”, dedicate Zilei mondiale a teatrului.

27.03
Salonul Cultur@Art cu genericul „Teatrul în avanscenă”. 
Evenimentul cultural online organizat în colaborare cu 
MOLDOVA9.com.

APRILIE

01.04 Expoziția „Charles BAUDELAIRE: Oroarea de viață și extazul vieții”. 200 de ani de 
la nașterea marelui poet francez.

04.04

Încheierea Acordului de colaborare între BNRM și 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Colaborarea 
dintre cele două instituţii va cuprinde schimb de 
experiență în domeniul educativ-cultural, organizarea 
și desfășurarea activităților culturale, acţiuni consacrate 
personalităţilor marcante ale culturii naționale, precum 
şi pregătirea și instruirea personalului de specialitate 
din biblioteci în cadrul unor cursuri de dezvoltare 
profesională continuă, în bază de reciprocitate.

04.04 Lansarea expoziției de albume „Acasă. Portretele pământului” de Mihai Potărniche.

05.04 Lansarea volumului capodoperă de poezii „Eminescu – dorul de absolut... 100 de 
poeme dedicate efi giei eminesciene”, editat de către Asociația Culturală Regal d’Art.

07.04 Expoziția de documente „Nicolae COSTIN – fruntaș al 
Mișcării Naționale din Basarabia la 85 ani de la naștere”.

09.04
Discuție literară cu Emilian GALAICU PĂUN și Carolina Dodu Savca, dedicată 
marelui poet francez, precursor al estetismului, simbolismului și modernismului 
Charles BAUDELAIRE.

15.04 Expoziția de carte „Lumea lui Dante Alighieri. 700 de ani de la stingerea din viață”, 
dedicată geniului literaturii italiene și mondiale Dante ALIGHIERI.

21.04 Întâlnirea cu scriitorul Dumitru CRUDU, cu genericul „La cumpăna istoriei: «Ziua 
de naștere a lui Mihai Mihailovici»”. 

23.04
Gala laureaților Premiilor Naționale GALEX, organi-
zată în colaborare cu Liga Bibliotecarilor din Republica 
Moldova „Alexe Rău” de Ziua Mondială a Cărții și a 
Drepturilor de Autor, precum şi de Ziua Bibliotecarului.
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23.04
Expoziție „Biblioteca din bibliotecă: bibliologi renumiți 
ai neamului”, organizată de Ziua Mondială a Cărții și a 
Drepturilor de Autor, precum şi de Ziua Bibliotecarului.

MAI

05.05 – 31.05

 Expoziția de publicații „EUROPA de la A la Z”, organi-
zată în contextul Zilelor Europei 2021. Expoziția a fost 
conceptualizată și expusă după modelul unui dicționar, 
structurată după termeni și cuvinte-cheie, în ordinea al-
fabetică a subiectelor/temelor prezentate în publicațiile 
colecției Centrului Pro-European de Servicii și Comu-
nicare.

14.05 Întâlnire cu scriitorul Oleg SEREBRIAN. Subiectul întâlnirii: apariția noului roman 
„Pe Contrasens”.

14.05 Expoziția de documente din colecțiile BNRM cu genericul „Familia - simbol și 
valoare supremă”, organizată cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Familiei.

19.05
Salonului Muzical „Cavalerul armoniilor. Gheorghe 
MUSTEA la ceas aniversar”, prilejuită consemnării a 70 
de ani de la nașterea acad. Gheorghe MUSTEA.

20.05 Lansarea cărții „Istoria mișcărilor evanghelice din Basarabia în perioada țaristă 
(1812 – 1918)”, semnată de Vasile FILAT. 

26.05

Discuția publică „Egalitatea în drepturi și nediscrimina-
rea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă” (ODD 
5,10), dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în 
contextul marcări a 9 ani de la implementarea Legii cu 
privire la asigurarea egalității.

28.05 Întâlnirea copiilor din Republica Moldova stabiliți în Franța cu scriitorul Iulian 
FILIP.

29.05   Lansarea romanului „Parisul cu gust de caramelă sărată”, semnat de scriitoarea 
Olga CĂPĂȚÂNĂ.

21.05 Serata de creație dedicate lui Vasile Căpățină la 75 de 
ani.

IUNIE

04.06

Expoziția de documente și publicații cu genericul 
„Nicolae IORGA – «sămănătorul» de adevăr istoric”, 
prilejuită aniversării de 150 de ani de la nașterea is-
toricului, scriitorului, academicianului, omului politic 
Nicolae Iorga, una din fi gurile cele mai importante ale 
științei și culturii românești dintotdeauna.

07.06 Expoziția „Literatura clasică pentru copii: Lecturi de vară”.

11.06 Evenimentul cultural – Lansarea colecției de publicistică a scriitorului Nicolae DA-
BIJA „Sunt un om fericit”.
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15 -16.06
Simpozionul Științifi c Internațional „VALORI BIBLIO-
FILE ”, ediția a XXX-a, cu genericul „Limba română - 
500 ani de dăinuire în cultura românească scrisă”.

15 -30.06
Expoziția „Cultura românească medievală scrisă”, 
organizată în colaborare cu Agenția Națională a 
Arhivelor.

15 – 16.06 Expoziția de carte bibliofi lă din colecții particulare „Și-a cel rege al poeziei...!”, 
prilejuită de comemorarea a 200 ani de la nașterea poetului Vasile ALECSANDRI.

16.06 Expoziția tematică „Sol sănătos pentru o viață sănătoasă”, dedicată Zilei mondiale 
a mediului.

22-29.06   Conferințele zonale cu genericul „Biblioteca în era post-COVID: digitalizare, 
disponibilitate, dezvoltare”.

22.06 Expoziția personală a artistului plastic Galina VIERU cu genericul „Albastrul meu 
etern”.

IULIE

01.07

Expoziția de documente și publicații din colecțiile 
BNRM cu genericul „Vladimir Beșleagă – «Poetul 
cărților nescrise»”, prilejuită aniversării a 90-a a proza-
torului, romancierului, eseistului, traducătorului Vladi-
mir BEȘLEAGĂ.

02.07
Expoziția de carte „O pagină de aur în genul fabulei”, 
dedicată lui Jean de La FONTAINE” 400 de ani de la 
naștere. 

06.07 Expoziția „Les Vies de Marcel Proust”: 150 ani de la nașterea scriitorului francez.
08.07 Expoziția „Lecturi de vară”

30.07 Lansarea cărții „Prima carantină mondială” de Ala TOCARCIUC, farmacistă și 
expert internațional în sănătate publică.

AUGUST

03.08
Expoziția cu genericul „În siguranță în fața fricii. În siguranță în fața violenței”, în 
contextul celei de-a 10-a aniversări a Convenției Consiliului Europei privind preve-
nirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

11.08 Expoziția tematică „Tinerii de azi – viitorul de mâine”, dedicată Zilei Internaționale 
a Tineretului.

16.08

Expoziția jubiliară „Creatorul romanului istoric englez 
sir Walter SCOTT”, dedicată vieții și operei ilustrului 
scoțian Walter Scott. Prin imaginația și magia creației 
sale a glorifi cat istoria și peisajele Scoției într-un șir de 
romane de mare succes.

22.08 Expoziția artiștilor plastici Vitalie GRIȘCIUC și Antonina GRIȘCIUC, consacrată 
sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
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25.08 - 30.09
Expoziția-eveniment „REPUBLICA MOLDOVA – 
30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, organizată în co-
laborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 
Agenția Națională a Arhivelor și CORELI Moldova.

Expoziție „Ediții periodice ale Renașterii Naționale”. 
Expoziție de piese vestimentare pictate manual „Purtăm cultura” de designer Co-
rina HAMUREAC. 

Expoziție personală de pictură și costum tradițional, au-
tor Olesea ENACHI „Albastru de Butuceni”. 

Expoziție de carte „Limba română – veșmântul fi inței 
noastre”. 

Expoziție de fotografi i dedicată lui Nicolae DABIJA, realizată de Eugenia TOFAN 
„Doru-ni-i de Dumneavoastră…”. 
Expoziție de documente „Publicațiile Bibliotecii Naționale – 1991-2021”. 
Expoziție „Moldova – 55: revista care a schimbat Moldova”. 
Expoziție de pictură și grafi că de Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC „Pe-
un picior de plai, pe-o gură de rai…”. 

Expoziție de carte „Opera scriitorilor naționali din peri-
oada independenței în traduceri”. 

Expoziție de ediții periodice „Cultura în presa Moldovei independente”. 

Expoziție de publicații „Parcursul 
european al Republicii Moldova”. 

Expoziție personală a artistului plastic Galina VIERU „Albastrul meu etern”. 

Expoziție de documente „Alexandru ȘOLTOIANU – o 
viață sacrifi cată pentru țară”.

Expoziție tematică „Simbolurile naționale ale Republicii Moldova”. 
Expoziție tematică de documente „Moldova, țara mea de dor, de cântec și baladă…”. 
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25.08
Conferința publică online „Lectura în context digital”, organizată în cadrul 
ProgramuluiNațional LecturaCentral, ediția a 4-a, anul 2021/ Alexandru COS-
MESCU, cercetător științifi c superior.

SEPTEMBRIE

03.09
Întâlnirea cu scriitorul, traducătorul, editorul şi prezentatorul de carte Emil-
ian GALAICU-PĂUN în cadrul Campaniei Naționale „25 scriitori/cercetători/5 
întâlniri/25 000 impact continua”. 

11.09
Expoziție de mobilier pictat și încălțăminte artizanală 
din Ungaria „Artiști populari din Ungaria”, organizată 
de Ambasada Ungariei în Republica Moldova în parte-
neriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

13.09
Expoziția de publicații „Clasici ai literaturii poloneze din secolul al XX-lea: Tadeusz 
KONWICKI, Czesław MIŁOSZ, Stanisław LEM, Tadeusz RÓŻEWICZ”, consacrată 
personalităților remarcabile ale literaturii și culturii poloneze.

17.09
Întâlnire online cu scriitorul Vasile ROMANCIUC cu genericul „Purtătorul de 
cuvânt al tăcerii: Vasile Romanciuc în dialog cu cititorii”, în cadrul Campaniei 
Naționale „20 scriitori/cercetători/20 întâlniri/20 000 impact continua”.

17.09

Dezvelirea plăcii memoriale în cinstea intelectualilor care 
şi-au pus semnătura pe scrisoarea celor 66, la 33 de ani de 
la publicarea Scrisorii deschise, în ziarul „Învăţământul 
public”, din 17 septembrie 1988. Instalarea plăcii memo-
riale „Scrisoarea celor 66” a fost la efectuată la inițiativa 
Președintei Republicii Moldova, dna Maia Sandu, și a 
fost instalată pe fațada blocul 2 al BNRM.

20.09 Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus” cu genericul „Cântarul împlinirilor”, 
consacrat omagierii a 70 de ani de la fondarea Bibliotecii Publice Cajba. 

24.09

Evenimentul de celebrare a celor de-a 20-a aniversări 
a inițiativei „Ziua Europeană a Limbilor”. În program: 
atelierul de idei: Metode interactive pentru predarea 
unei limbi străine; jocuri distractive pentru învățarea 
unei limbi străine; expozițiee de carte„20 de ani. 20 de 
limbi vorbit / studiate în Republica Moldova”, „20 de ani. 
20 de idei din experiența europeană pentru predarea/
studierea limbilor străine”).

26.09
Clubului Literar „Homo Aestheticus” în contextul Programului Național „Lectu-
raCentral”, consacrat ediției a doua a Festivalului de lectură „Pâine de la iepure și 
o carte de la Iulian FILIP”, Muzeul „Vatra Dumeniului”, satul Vorniceni, raionul 
Strășeni.

29.09
Lansarea cărții „Călărașii și renașterea națională. Măr-
turii. Evocări. Imagini”, de Eugenia BULAT, apărută la 
Editura UNU. 

29.09
„Cartea între artă și rafi nament” este genericul expoziției interactive, care a pus în 
evidență cărțile realizate în cel mai sofi sticat, manierat și senzual stil – Art Nou-
veau, inspirat din natură, în special de plante și fl ori.

30.09 Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru 
cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 3-a, 2021.
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OCTOMBRIE

01.10

Nocturna Bibliotecilor 2021 „Bibliotecari activi prin 
echitate și coeziune social”. În legătură cu situația 
pandemică din țară a fost utilizat modelul mixt 
(atât evenimente organizate online,cât și offl  ine) de 
organizare al activităților, accentul fi ind pus pe activități 
și evenimente în spațiul virtual (expoziții virtuale, 
concursuri, proiecții de fi lm, lecții publice, quiz-uri etc.).

01.10
O întâlnire de sufl et în jurul unei cărți cu 40 de povestiri despre dor, suferință, dra-
goste, credință, trădare, singurătate și speranță „Istorii din Străinătate”, autor Iurie 
COJOCARU.

10.10
Expoziția de pictură cu genericul „4 Scrisori Autumnale”, o reuniune colectivă a 
artiștilor plastici Irina BARDIȚA, Natalia YAMPOLSKAIA, Mila GRECUL, Galina 
VIERU. 

13.10
Conferința științifi că consacrată comemorării a 75 de ani de la nașterea folcloris-
tului Sergiu MORARU, organizată în colaborare cu Institutul de Filologie Română 
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației și Cercetării, Direcția Gene-
rală Educație și Cultură Fălești și Gimnaziul „Sergiu MORARU”.

20.10 Expoziţia personală a artistului plastic Ștefan POPA „Evadare în timp și spaţiu”.

20.10
Ateneul de cultură „IERARHI ȘI MĂRTURISITORI 
AI RENAȘTERII IDENTITAȚII NAȚIONALE”, ediția 
a II-a (a avut loc la Mănăstirea Suruceni, raionul Ialo-
veni).

21.10 Lansarea volumului „Alexandru SAMOILĂ. Interviu în două acte”, semnat de Au-
relian Dănilă. 

22.10 Lecția interactivă „Descoperă EUROPEANA – platforma patrimoniului cultural 
digitizat”. 

22.10 O întâlnire cu poeta, eseista, prozatoarea Claudia PARTOLE (online).
22.10 O întâlnire cu poetul Ion HADÂRCĂ (online).

25.10 -31.10
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 
„Contează modul în care deschidem cunoașterea: con-
struirea echității structurale”.

30.10 Expoziția „Poezia intelectualistă a lui Paul VALERY”, 150 de ani de la nașterea po-
etului francez.

NOIEMBRIE

03.11
Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, cu genericul 
„.Consolidarea relațiilor dintre bibliotecă și comunitate: premisă pentru dezvoltare 
și rezistență în timp”.

03.11
Expoziția de documente cu genericul „Emil LOTEANU, 
romanticul cinematografi ei moldovenești”, consacrată 
împlinirii a 85 de ani de la nașterea regizorului, scena-
ristului, scriitorului Emil Loteanu.
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7.11 Expoziția „Reviste științifi ce din colecția Literaturile lumii”.

08.11 Lansarea ediției 4-a a Zilelor Științei, în acord cu Ziua 
internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

10.11
Expoziția de pictură cu genericul „4 Scrisori Autumnale”, o reuniune colectivă a 
artiștilor plastici Irina BARDIȚA, Natalia YAMPOLSKAIA, Mila GRECUL, Galina 
VIERU.

25.11

Expoziția – eveniment „Republica Moldova – România: 
30 de ani de relații diplomatice”, organizată de BNRM, 
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada 
României în Republica Moldova în cooperare cu Minis-
terul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Muzeul 
Național de Etnografi e și Istorie Naturală, dedicată 30 
de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Repub-
lica Moldova și România.

25.11
Expoziția „În siguranță în fața fricii. În siguranță în fața violenței” în contextul 
celei de-a 10-a aniversări a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la 
Istanbul).

DECEMBRIE

03.12 Seară culturală „REPUBLICA MOLDOVA - ROMÂNIA: incursiuni în domeniul 
istoric, cultural și economic” organizată în comun cu Senatul Studenţesc al ASEM.

06.12 Expoziția „Gustave FLAUBERT, părintele romanului realist”.

16.12 Festivitatea de totalizare a Programului Național LecturaCentral, ed. a 4-a.

20.12 Expoziția de documente cu genericul „Din casă în casă, din inmă în inimă…”, cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă. 

20.12
Lansarea cărților: „Tragedie pozitivă”, „Drumuri printre ziduri”, „Ecuația nuanței 
absolute. Piese de teatru”, „E pustie Slatina fără tine”, semnate de Leonid POPESCU 
și inaugurarea expoziției personale de pictură și grafi că a artistului Leonid Popescu, 
cu genericul „Drumuri printre ziduri”.

23.12 Conferința publică online „Cercetarea în Biblioteconomie și Știința informării: mo-
dalitate de a gândi și a acționa”.
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TABELUL 1. BNRM în organisme profesionale naționale
Denumirea organizației Pagina Web

Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova 
„Alexe Rău” https://ligabib.wordpress.com/

Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova http://abrm.md/

Asociația Obștească Societatea Științifi că de Bibliofi lie și Ex- 
libris „Paul Mihail” din Moldova

TABELUL 2. BNRM în organisme profesionale internaționale
Denumirea organizației Pagina Web Anul ca 

membru
Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Euro-
pene
(Conference of European
National Librarians )

https://www.cenl.org/ 2005

Asambleea Bibliotecară Euroasia
(Библиотечная Ассамблея Евразии)

http://bae.rsl.ru/ 2003

Federația Internațională a Asocia-țiilor 
de Bibliotecari
(International Federation of Library As-
sociations)

https://www.ifl a.org/ 2013

Tabelul 3.  BIBLIOTECI DIN STRĂINĂTATE – PARTENERII BNRM
Țara, oraș Biblioteca-partener Tip de do-

cument
Data 

semnării
Perioada de 
valabilitate

Azerbaidjan,
Baku

Biblioteca Națională  a Azer-
baidjanului „M.F.Akhundov”
http://anl.az/

Memoran-
dum 05.07.2010 2020

Belarus,
Minsk

Biblioteca Naţională Belarusi 
http://nlb.by/ Acord 2004 nelimitat

Kazahstan,
Astana

Biblioteca Academică Națională 
a Republicii Kazahstan
http://nabrk.kz/

Memoran-
dum 22.05.2018 nelimitat

Letonia,
Riga

Biblioteca Națională a Leto-
niei
http://www.lnb.lv/

Acord 18.09.2018 nelimitat

COLABORARE INTERBIBLIOTECARĂ                                    Anexa nr. 10
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Lituania,
Vilnius

Biblioteca Națională a Litua-
niei „Martynas Mažvydas”
http://www.lnb.lt/

Acord 06.12.2017 nelimitat

Polonia,
Varșovia

Biblioteca Națională a Polo-
niei
https://www.bn.org.pl/

Acord 31.08.2016 nelimitat

România,
București

Biblioteca Naţională a Ro-
mâniei
https://www.bibnat.ro/

Acord 31.08.2015 nelimitat

Cluj
Biblioteca Judeţeană „Octa-
vian Goga”, Cluj 
https://www.bjc.ro/

Protocol 01.09.1996 nelimitat

Galaț
Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia”
https://www.bvau.ro/

Acord 02.09.2010 nelimitat

Rusia,
Moskova Biblioteca de Stat a Rusiei

http://nlr.ru/ Acord 28.09.2016 nelimitat

Sankt-
Petersburg

Biblioteca Națională a Rusiei
http://nlr.ru/ Acord 2016 nelimitat

Turcia,
Ankara

Biblioteca Naţională a Tur-
ciei
https://www.mkutup.gov.tr/

Memo-
randum

01.09.2014 nelimitat

Ucraina,
Kiev

Biblioteca Naționala a Ucrai-
nei „V.I. Vernadski”
https://www.nbuv.gov.ua

Acord 01.11.2017 31.10.2022

Odesa Biblioteca Națională 
Științifi că din Odesa

Memo-
randum 31.11.2019 nelimitat

Tabelul 4.  PARTENERI AI BNRM LA NIVEL NATIONAL
Ministere

1. Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 2021
Instituții informaționale, culturale, literare

2. Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2016
3. Institutul Patrimoniului Cultural, 2018
4. Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MC, 2019
5. Instituția privată Publicația Periodică Revista „Limba Română”, 2021

Uniuni. Asociații. Agenții
6. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din RM, 2017
7. A.O. IREX Moldova, 2018
8. Asociația Obștească Societatea Culturală „Vasile Militaru”, 2019
9. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, 2019
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10. A.O. Academia de Creație și Inovații Mediatice, Moldova 9, 2020
11. A.O. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, 2020
12. A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”, 2021
13. Agenția Națională a Arhivelor, 2020

Academii și instituții de învățământ superior
14. Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, 2017
15. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2018
16. Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019
17. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată în RM, 2019
18. Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, 2019
19. Facultatea de Litere ULIM, 2021

Instituții de învățământ general, profesional tehnic postsecundar
20. IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, 2017
21. Centrul de Excelență în Industria Ușoară, 2018
22. Școala Profesională nr.5, 2018
23. Colegiul de Ecologie, 2018
24. Școala profesională nr. 2, 2019
25. Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, 2019
26. Centrul de Excelență în Construcții, 2019
27. Colegiul Tehnologic din Chișinău, 2019
28. IP Colegiul de Medicină Ungheni, 2019
29. Liceul Teoretic „Dante Aligheri”, 2019
30. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 2019
31. Liceul de creativitate și inventică Prometeu-prim, 2019
32. Liceul de creativitate și inventică Prometeu-prim, 2019
33. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, 2020
34. Liceul Teoretic cu Profi l Tehnologic pentru Copii cu Vedere Slabă, 2020
35. IP Școala profesională nr. 2, 2021
36. Instituția publică Centrul de Excelență în Construcții, 2021

Centre creative și educaționale
37. Centrul Educației Estetice Lăstărel, 2019
38. Centrul de Creație Tehnică pentru copii și tineret, 2021

Muzee
39. Muzeul Național de Istorie al RM, 2021

Altele
40. Heritage International School, 2020
41. Administrația Națională a Penitenciarelor, 2021
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Tema, subiectul 
reuniunii

Tipul  și nivelul reuniunii Locul și data
organizării

Număr 
de par-

tici-
panți

Nivelul internațional/cu participare internațională
Anul Bibliologic 2019-2020 
(edițiile XXIX-XXX)

Simpozionul național
(online pe platforma Zoom și live 
pe YouTube)

BNRM,
31 martie

152

Valori bibliofi le
(ediția a XXX-a)

Simpozionul internațional BNRM,
14 – 15 iunie

95

„Lectura ca bază pentru 
cultură, cunoaștere și dez-
voltare”

Conferința internațională, ed. a 
III-a (online)

BNRM,
30 septembrie

100

Nivelul național
Biblioteca în era post-COV-
ID: digitalizare, disponibili-
tate, dezvoltare”

Conferințe zonale (4) 3,5, 9, 11 iunie 301

„Ierarhi și mărturisitori 
ai renașterii identității 
naționale”

Ateneul de cultură și credinţă
„Biserica Albă” 

Mitropolia 
Chișinăului 
și a Întregii 
Moldove,

19 octombrie

28

„Consolidarea relațiilor din-
tre bibliotecă și comunitate: 
premisă pentru dezvoltare și 
rezistență în timp”

Forumul Managerilor din SNB, ed. 
a XXVI

BNRM,
4 noiembrie

108

„Rolul instituțiilor infodocu-
mentare în valorifi carea pat-
rimoniului local și facilitarea 
schimbului cultural”,

Forumul Cercetătorilor din SNB BNRM,
9 noiembrie

134

Zilele Științei ed. a 4-a  Sesiune de informare „Repozito-
riul Național Tematic în Bibliote-
conomie și Știința Informării la 2 
ani de la inaugurare”, 10 noiembrie;
 Lansare „Titanii profesiei de bi-
bliotecar în colecția BiblioLeader”, 
11 noiembrie;
 NeConferință „Soluții și re-
comandă pentru construirea de 
comunități pregătite pentru imple-
mentarea practicilor de bibliotecă 
verde”, 11 noiembrie

BNRM,
8 – 12 noiembrie

265

„Cercetarea în Bibliotecono-
mie și Știința informării: 
modalitate de a gândi și a 
acționa”

Conferința publică online BNRM,
23 decembrie

100

ORGANIZAREA REUNIUNILOR PROFESIONALE    Anexa nr. 11
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Tema, 
subiectul
reuniunii

Tipul  
și nivelul
reuniunii

Organiza-
tor, data

organizării

Nume, 
prenume 

participant

Tema
comunicării

Anul promovării 
lecturii 

Simpozionul na-
țional Anul Bibli-
ologic 2019-2020 
(edițiile XXIX-

XXX), 31 martie 

MC, 
BNRM

CORGHENCI 
Ludmila, 

POVESTCA 
Lilia

Activități educaționale 
pentru bibliotecari: răs-
puns la criza provocată 
de pandemie

DMITRIC 
Ecaterina

Soluții inovatoare pri-
vind prestarea servicii-
lor de către bibliotecile 
publice

DRĂGĂNEL
Angela,

Bibliotecile publice - ac-
tori cheie și facilitatori 
ai Științei Deschise 

OSOIANU 
Vera, 

CEBOTARI 
Margareta

Anul 2020 - Anul lectu-
rii: experiențe inovative 
ale bibliotecilor

PINTILEI 
Elena

Organizațiile obștești 
ale bibliotecarilor: mai 
puternici și uniți profe-
sional în anul 2020

POPA 
Victoria

Anul Bibliologic 2020 
prin prisma indica-
torilor statisticii și de 
performanță

POVESTCA 
Lilia

Activități educaționale 
pentru bibliotecari: răs-
puns la criza provocată 
de pandemie

Transformation 
in Culture and 
Education

Conferința 
Internațională/ 

International On-
line Conference 

on Digital 

Asociația 
Biblioteci-
lor din Ser-
bia, Sectia 

transforma-
rea digitală 
a biblioteci-

lor.

SILVESTRU 
Diana

Experiența Bibliotecii 
Naționale a Republicii 
Moldova în valorifi carea 
patrimoniului cultural 
național prin conținut 
digital

Metodologii con-
temporane de cer-
cetare și evaluare

Conferința 
științifi că 

națională a doc-
toranzilor și post-

docto-ranzilor 

Universita-
tea de Stat 

din Moldova 
și Școlile 

Doctorale 
ale USM, 22-

23 aprilie

COSOVAN 
Veronica

Tipărituri slavone din 
sec. XVI-XVIII în Ba-
sarabia

PARTICIPAREA PERSONALULUI BNRM LA REUNIUNI 
PROFESIONALE   

Anexa nr. 12
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 Bibliotecile și va-
lorifi carea cărții 
vechi românești 
și occidentale. 
Circulația cărții 
românești vechi 
în Basarabia

Sesiunea anuală
 Carte veche. 

Conservare. Re-
staurare

București
27 mai 
2021

COSOVAN 
Veronica

Circulația scrierilor pa-
tristice slavo-române în 
Basarabia

 Limba româna 
– 500 ani de 
dăinuire în cultura 
românească scrisă

Simpozionul 
Științifi c 

Internațional 
Valori bibliofi le, 
ediția a XXIX-a

BNRM, 
Biblioteca 
Ştiinţifi că 
(Institut)

„A. Lupan”, 
Agenția 

Națională a 
Arhivelor, 
15 iunie

COSOVAN 
Veronica

Perioada de aur a minia-
turisticii moldovenești.

Biblioteca în era 
post-COVID: 
digitalizare, dis-
ponibilitate, dez-
voltare

Conferințe zona-
le, nivel național

MC, 
BNRM, 

Biblioteca 
Națională 

pentru 
Copii „Ion 
Creangă”
22 iunie

POVESTCA
Lilia

Incluziunea digitală a 
personalului de speciali-
tate din biblioteci 

Lectura ca bază 
pentru cultură, 
cunoaștere și dez-
voltare

Conferința
internațională

MC,
BNRM,
ABRM

30 septem-
brie -2 oc-
tombrie

CORGHENCI 
Ludmila

Dezvoltarea 
competențelor de pro-
movare a cărții și a cul-
turii lecturii – constanta 
formării profesionale 
continue a personalului 
din biblioteci

GHIMPU
Natalia

Istoriografi a şi termino-
logia resurselor multi-
culturale spre defi nirea 
accesului la informaţie.

Ierarhi și 
mărturisitori 
ai renașterii 
identității 
naționale

Simpozionul 
științifi c național

BNRM,
Mitropolia 
Chișinăului 
și a Întregii 
Moldove,
19 octom-

brie
BALEANU

Rodica
Mitropolitul Gurie 
Grosu – promotorul 
valorilor naționale și 
luminătorul bisericii din 
Basarabia

GRUȘCO
 Tatiana

Vadim Pirogan - martir 
trecut prin iadul Gula-
gului.

PLĂIEȘU 
Raisa

Veniți prin credință 
pentru viitor
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National Library 
Now 2021. Inter-
national Perspec-
tives on Library 
Curation. 16-17 
September 2021

National Library 
Now 2021: Digi-
tal Conference

CENL, 
Erland Kol-
ding Niel-
sen Grant

KIRIAKOV
Mariana

Project Management 
Activity of the National 
Library Moldova: Case 
Study of the Project: 
Early 19th-Century 
Bessarabian Charters 
and Historical Docu-
ments, supported by the 
US Ambassadors Fund 
for Cultural Preservati-
on, 2017-19.

Tehnologii noi 
utilizate în restau-
rarea și conserva-
rea patrimoniului 
documentar

Editia a X-a 
a Proiectului 

„Лики памяти”

Erevan, 
Armenia.
15 – 18 
iunie

PINTILEI 
Elena

Repere manageriale 
pentru gestionarea ris-
curilor și
preîntâmpinarea dezas-
trelor în instituții info-
documentare

GRANACI 
Valentina

Консервация 
коллекции 
национальных 
периодических 
изданий (1867- 945 )

 Noi roluri și 
funcții ale biblio-
tecilor în dezvol-
tarea comunicării 
virtuale în mediul 
online

Masa rotundă ASEM, 
23 septem-

brie 

POVESTCA 
Lilia

Mediul virtual de 
învățare pentru perso-
nalul de specialitate din 
biblioteci. Studiu de caz

Noi roluri și 
funcții ale biblio-
tecilor în dezvol-
tarea comunicării 
virtuale în mediul 
online

Masa rotundă ASEM, 
23 septem-

brie 

SILIVESTRU
Diana

Transformarea digitală 
a Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova: este 
pregătită pentru următo-
rul deceniu al schimbări-
lor digitale sau nu?

Biblioteca 
Municipală 
„B. P. Hasdeu” – 
de la text la biți” 

Conferință 
anuale

19 – 20
octombrie

SILIVESTRU
Diana

Orientări și tendințe în 
digitalizarea
patrimoniului cultural

Provocările și 
oportunitățile în 
bibliotecile din 
învățământ în 
contextul noilor 
normalități

Conferința 
științifi că 

internațională

ULIM, 
20 octom-

brie

POVESTCA 
Lilia

Educația online – opor-
tunitate pentru dez-
voltarea competențelor 
profesionale

 CORGHENCI 
Ludmila

Accentuarea dimen-
siunii deontologice în 
activitatea educațională 
a centrelor biblioteco-
nomice

Conferința Di-
rectorilor Biblio-
tecilor Naționale 
Europene

Ediția 2021 Bruxelles, 
Belgia,

28-30 no-
iembrie 

PINTILEI 
Elena

Activitatea Bibliotecii 
Naționale ca instituții de 
memorie culturală.
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Consolidarea 
relațiilor dintre 
bibliotecă și co-
munitate: premisă 
pentru dezvoltare 
și rezistență în 
timp

Forumul
Managerilor din 

Sistemul Național 
de Biblioteci

BNRM,
3 noiem-

brie 

AVASILOAIE 
Rodica, 

BORȘ Vero-
nica 

Prioritățile Consiliu-
lui Biblioteconomic 
Național pentru anul 
2022

CORGHENCI 
Ludmila, PO-

VESTCA Lilia

Ajustarea serviciilor 
bibliotecare agendei 
ONU 2030: dezvoltarea 
capacităților

CORGHENCI
Ludmila

Biblioteca anului 
2022:idei de redresare 
postevaluare

OSOIANU 
Vera

Reașezarea activității 
bibliotecii șli a procese-
lor funcționale în con-
formitate cu noul cadru 
legislativ și de reglemen-
tare

DRĂGĂNEL 
Angela,

VASILICA 
Victoria

Implementarea 
recomandării UNESCO 
privind Știința Deschisă 

VASILICA 
Victoria

Implicarea bibliotecii în 
crearea unei comunități 
alfabetizate functional, 
informate și participa-
tive: Strategia ABRM

CEBOTARI 
Margareta

Aprofundarea rolului 
bibliotecii de garant al 
memoriei locale

POPA 
Valentina

Impactul bibliotecii 
asupra comunității: 
studiere, valorifi care și 
diseminare

Forumul 
Cercetătorilor din 
cadrul SNB

Forumul Cercetă-
torilor din cadrul 

SNB

BNRM, 
9 noiem-

brie

CEBOTARI 
Margareta

Bibliotecile și promo-
varea patrimoniului 
material/imaterial local: 
activități științifi ce și 
proiecte culturale de 
atragere a cetățenilor în 
crearea memoriei comu-
nitare/locale

Zilele Științei Zilele Științei BNRM,
11 noiem-

brie

POVESTCA 
Lilia

Titanii profesiei de bi-
bliotecar în Colecția Bi-
blioLeader (prezentarea 
monografi ei biobiblio-
grafi ce „Ludmila Cor-
ghenci: Omul din tem-
plul Cărții și Științei”)

Neconferința on-
line „Biblioteca 
verde – experiențe 
și recomandări”

Neconferința on-
line

BNRM, 
11 noiem-

brie

VASILICA 
Victoria

Biblioteca verde – 
experiențe și recoman-
dări
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IMPACTUL REVISTEI „MAGAZIN BIBLIOLOGIC”
conform datelor Instrumentului Bibliometric Național (IBN) (situația la 27.12.2021)

   Anexa nr. 13
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Distribuirea autorilor articolelor înregistrate în IBN pe țări
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