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Misiune
MISIUNE

Biblioteca Naţională este instituţie de stat în subordinea administrativă a Ministerului
Biblioteca Naţională este instituţie de stat în subordinea administrativă a Ministerului CulCulturii al Republicii Moldova întrunind cerinţele fundamentale prevăzute de principiile
turii
al Republicii Moldova întrunind cerinţele fundamentale prevăzute de principiile directoare
directoare UNESCO pentru această categorie de biblioteci.

UNESCO pentru această categorie de biblioteci.
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 valorificarea ştiinţifică a colecţiilor patrimoniale de care dispune.
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CELE MAI IMPORTANTE REALIZĂRI
ALE ANULUI
Organizarea ediției a III-a a Festivalului Național al Cărții și Lecturii consacrată
Anului Spiridon Vangheli şi a ediţiei a XXII-a a Salonului Internaţional de Carte (SIC),
care a devenit elementul-pivot al Festivalului. Ambele evenimente au fost desfăşurate sub patronatul UNESCO şi al Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti. La SIC au fost
expuse 6000 de titluri de carte prezentate de circa 300 de edituri din 18 țări.



Demararea şi desfăşurarea Campaniei Naţionale „Cartea – dar nepreţuit” cu scopul
de a aduna cărţi pentru fondurile şi cititorii bibliotecilor publice din republică.

Organizarea ediției a III-a a Galei Premiilor Naționale GALEX instituite de către
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova și Biblioteca Națională.




tatea”.

Organizarea reuniunii anuale 2013 a CODIBIP sub genericul „Biblioteca și comuni-


Organizarea Simpozionului Științific Anul Bibliologic 2012 sub genericul “Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi subiect al schimbării”.

Completarea fondului BNRM cu un exemplar al fiecărui document din domeniul ştiinţelor umanistice, în limba română, tipărit la editurile din România.



Eficientizarea managementului colecţiilor prin actualizarea politicii de dezvoltare a
colecţiilor, elaborarea unui plan special de acţiuni privind amploarea, conservarea, prezervarea şi
securitatea colecţiilor.

Continuarea proiectului de dezvoltare a colecţiilor Moldavica şi Literaturile lumii
iniţiat de BNRM în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Revizuirea și completarea portofoliului de servicii şi produse pentru utilizatori în
consonanţă cu orientările bibliotecilor naționale membre ale CENL, TEL și EUROPEANA.




Crearea unei noi versiuni a site-ului BNRM cu o nouă structură europenizată.

Dezvoltarea Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica”: numerizarea documentelor
patrimoniale tipărite, incluse în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei” (70 mii
pagini).


Demararea procesului de integrare a bibliotecilor publice în sistemul SIBIMOL: au
fost încheiate 32 contracte de aderare a bibliotecilor publice la SIBIMOL.
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Acordarea asistenţei necesare programului-pilot Novateca promovat în Moldova de
Fundaţia „Bill şi Melinda Gates”: instruirea tehnologică a bibliotecarilor din 32 biblioteci publice
selectate pentru prima etapă a proiectului în vederea integrării acestora în sistemul SIBIMOL.


Participarea în calitate de coorganizator la primul Târg al inovaţiilor de bibliotecă
organizat de Novateca şi dedicat în exclusivitate serviciilor și inovaților implementate în bibliotecile publice.


Elaborarea concepţiei portalului Bibliotecile publice din Republica Moldova. Crearea, ca pas intermediar, a unui blog pe platforma Wordpress.com.



Organizarea a 126 de activităţi culturale, principale dintre care au fost: Zilele „Vasile Alecsandri - Mihai Eminescu”, polipticul cultural-istoric şi ştiinţific „Basarabenii în lume”,
Zilele Europei etc.

Editarea unui repertoriu de bibliografii, ediţii periodice de specialitate, publicaţii
metodologice şi de sinteză, cataloage ale expoziţiilor, ediţii promoţionale (26 titluri).

Organizarea conferințelor zonale ale bibliotecarilor cu genericul “Modernizarea
activităţii – prioritatea strategică a bibliotecilor publice”.


Transpunerea în practică a deciziilor şi recomandărilor întrunirii din 2012 a CENL,
în particular a celor ce vizează:
• analiza SWOT în biblioteca naţională;
• aplicarea standardului ISO TR 28118 ” Informare şi documentare – Indicatorii de
performanţă pentru bibliotecile naţionale” în BNRM.




Continuarea implementării politicii inovaţionale în BNRM.

Continuarea acţiunilor și lucrărilor legate de restructurarea sistemului de formare
profesională continue a personalului de specialitate.




Implementarea unor noi indicatori de evaluare a personalului.



Modernizarea echipamentului tehnic al BNRM: dotarea Bibliotecii cu 30 calculatoare.

Executarea lucrărilor de reparații capitale a sălii de lectură nr.2 și a sălii de cataloage din
blocul central al BNRM.




Modernizarea şi remobilarea sălilor de lectură.
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Realizări principale în imagini

Gala Premiilor Naţionale GALEX

Întrunirea anuală 2013 a CODIBIP Moldova

Instruiri la BNRM, Centrul SIBIMOL

Campania
Naţională
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Conferinţele zonale

Târgul inovaţiilor de bibliotecă

2013

OBIECTIVE ŞI REALIZĂRI
1. Dezvoltarea, conservarea şi comunicarea colecţiilor
Colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova reprezintă bogăția patrimoniului cultural
imprimat al ţării cuprinzând o tipologie documentară diversă: cărți, publicaţii seriale, manuscrise, hărți, stampe, fotografii, partituri, documente electronice, materiale audiovizuale , etc.
Fondul Bibliotecii este de peste 2,5 mln. de documente în 30 de limbi ale lumii.
Sarcina tradiţională şi fundamentală a BNRM în vederea dezvoltării colecţiilor este realizată
prin intermediul Depozitului legal, dar şi graţie achiziţiilor, donaţiilor şi schimbului interbibliotecar de publicaţii.
Colecţiile de documente ale BNRM oferă astăzi posibilităţi de informare, studiu şi cercetare
în toate domeniile cunoaşterii.
Colecţiile speciale păstrate în serviciile Carte veche şi rară, Audiovideoteca, Colecţie de Artă
şi Hărţi, Moldavistica şi Heraldica, Literaturile lumii sunt adevărate puncte de referinţă în
domeniu.
Colectarea colecţiilor, împreună cu activităţile legate de conservarea şi de securitatea lor,
poate garanta transmiterea patrimoniului documentar constituitt de-a lungul anilor pentru generaţiile viitoare.

Obiective și realizări
•

Formarea resurselor informaţionale în sprijinul dezvoltării societăţii informaţionale

În 2013 a fost actualizată Politica de dezvoltare a colecțiilor BNRM – documentul principal ce
determină și reglementează calitatea și structura colecției, nivelurile de completare și păstrare ale
documentelor etc.
Dezvoltarea colecţiilor a avut în vedere o politică de achiziţii bazată pe o documentare mai
amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare eficientă cu furnizorii, dar şi o mai bună colaborare
între Centrul de dezvoltare a colecţiilor şi secţiile de relaţii cu publicul.
Astfel, Centrul de dezvoltare a colecţiilor a prospectat piaţa internă sub diferite forme: semnale,
site-uri şi cataloage de editură, saloane şi târguri de carte etc. Au fost achiziţionate documente de
toate tipurile, valoroase sub aspect informaţional şi cultural, urmărindu-se în permanenţă relaţia
directă între cerinţele publicului şi resursele financiare alocate. Pe parcursul anului 2013 s-au
achiziţionat 14,0 mii unităţi materiale.
Efortul de diversificare a suporturilor s-a soldat cu recepţionarea unui număr semnificativ de
241 documente electronice, 10 documente cartografice, 130 documente de muzică tipărită etc.
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Situaţia intrărilor de documente în 2013
Situaţia intrărilor de documente în 2013
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Pentru a asigura dezvoltarea şi continuitatea colecţiilor, în funcţie de necesităţile Bibliotecii, în
anul de referinţă au fost achiziţionate 1495 u.m. de documente de la furnizorii specializaţi sau prin
colaborare directă cu editurile. În comparaţie cu anii precedenţi acest indice este în creştere:
2010
159 u.m.

•

2011
1329 u.m.

2012
749 u.m.

2013
1495 u.m.

Intensificarea activităţii de schimb internaţional de publicaţii

Pentru menţinerea la zi a colecţiilor sale şi pentru a răspunde necesităţilor unei biblioteci moderne, Biblioteca Naţională şi-a axat politica de achiziţii a publicaţiilor străine nu numai pe achiziţii directe ci, în primul rând, pe schimbul internaţional.
În anul de referinţă, BNRM a colaborat eficient cu următorii parteneri:
 Biblioteca Naţională a României;
 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca;
 Biblioteca Naţională a Franţei;
 Biblioteca Congresului S.U.A.;
 Biblioteca Naţională a Belarusiei;
 Biblioteca de Stat a Rusiei, Moscova;
 Biblioteca Naţională a Rusiei, Sankt-Petersburg;
 Biblioteca de Stat din Berlin.
În 2013, prin schimbul internaţional de publicaţii Biblioteca a primit 1316 documente, din care
cărţi – 228 vol. Partenerilor de schimb le-au fost expediate 447 documente.

• Continuarea proiectului de dezvoltare a colecţiilor “Moldavistica” şi Literaturile lumii sprijinit
de MAEIE a R.M.

Prin proiectul de completare a colecţiei Literaturile Lumii şi Moldavistica cu donaţii din exterior, proiect sprijinit de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii
Moldova şi de către Ambasadele Moldovei, BNRM a recepţionat publicaţii valoroase din partea:
Ambasadei Azerbaidjanului în Republicia Moldova
- 60 vol.
Ambasada Chinei în Republica Moldova
- 701 vol.
Ambasada SUA în Republica Moldova
- 26 vol.;
Ambasada R.M. în Republica Bulgaria
		
- 100 vol.
Donaţii din Elveţia
- 200 vol.

• Recepţionarea donaţiilor de excepţie
Un şir de documente patrimoniale intrate în colecţiile BNRM prin donaţii de carte au îmbogăţit
considerabil colecţiile din acest an. Volumul de publicaţii donate pe parcursul anului este de 3,5
mii documente sau 25 la sută din totalul de intrări. Donațiile au fost făcute atât de instituţii (ambasade, redacţii, edituri etc.), cât şi de persoane particulare.
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ne-a oferit o donaţie de
60 de cărţi de profil, între care şi un volum de documente ce ţin de istoria Moldovei la începutul
sec. al XIX-lea, volumul de materiale „Istorie şi civilizație medievală şi modernă timpurie în ţările
române” de Demir Dragnev, monografia „Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul sec. al XVII-leaRaport anual
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Conservarea patrimoniului documentar

Conservarea colecţiilor, activitate permanentă a instituţiei info-documentare, se bucură în cadrul
Raport anual
Bibliotecii
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de atenţia
susţinută a unui important corp de specialişti,2013
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ervarea
patrimoniului
documentar
12
operaţiuni specifice, preocupâdu-se de monitorizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de conservare ale
de bibliotecă în depozitele inchise, verificarea stării fizice a documentelor, organizarea
rea documentelor
colecţiilor,
activitate permanentă a instituţiei info-documentare, se bucură
în mod raţional şi eficace a controlului fondurilor etc.

• Conservarea patrimoniului documentar
Conservarea colecţiilor, activitate permanentă a instituţiei, se bucură în cadrul Bibliotecii Naţionale de atenţia susţinută a unui important corp de specialişti, care desfăşoară operaţiuni specifice,
preocupâdu-se de monitorizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de conservare ale documentelor de
bibliotecă în depozitele inchise, verificarea stării fizice a documentelor, organizarea în mod raţional şi eficace a controlului fondurilor etc.
Pe parcursul anului au fost intreprinse unele măsuri legate de implementarea programului special privind îmbunătăţirea securităţii şi asigurării integrităţii colecţiilor:
- elaborarea Regulamentului privind securitatea colecţiilor BNRM;
- revizuirea Instrucţiunii privind eliminarea documentelor din colecţiile Bibliotecii;
- trecerea pe alte suporturi a documentelor patrimoniale pentru salvgardarea originalelor: numerizarea publicaţiilor suprasolicitate, efectuarea lucrărilor scriptoriale privind copierea documentelor patrimoniale lipsă în colecțiile BNRM etc.;
- trecerea
pe alte suporturi
a documentelor
salvgardarea originalelor:
- efectuarea
verificării
integrității
documentelorpatrimoniale
restituite depentru
utilizatori;
numerizarea
publicaţiilor
suprasolicitate,
efectuarea
lucrărilor scriptoriale
privind
copierea în
- lichidarea
restanțelor
la documentele
împrumutate
utilizatorilor
în baza listelor
elaborate
documentelor
patrimoniale
lipsă
în
colecțiile
BNRM
etc.;
acest scop etc.;
- efectuarea
verificării
integrității
documentelor
restituite
utilizatori;
- efectuarea
verificării
fondurilor
conform
„Programului
dede
verificare
a colecţiilor BNRM pe
- lichidarea restanțelor la documentele împrumutate utilizatorilor în baza listelor elaborate în
anii 2009 – 2018”;
acest scop etc.;
- efectuarea
controlului
fondurilor
(45 conform
mii vol.)„Programului
în scopul stabilirii
stării adecolecţiilor
conservare
a publi- efectuarea
verificării
fondurilor
de verificare
BNRM
caţiilor şi depistării
publicaţiilor
afectate
şi
deteriorate;
pe anii 2009 – 2018”;
- verificarea
corectitudinii
aşezării
documentelor
(1,5 mln
de u.m.);
- efectuarea
controlului
fondurilor
(45 mii vol.)laînraft
scopul
stabilirii
stării de conservare a
publicaţiilor
şi depistării
publicaţiilor
afectate şi(lumina,
deteriorate;
- monitorizarea
mediului
de depozitare
a fondurilor
temperatura, umeditatea în depoz- verificarea
corectitudinii aşezării documentelor la raft (1,5 mln de u.m.);
ite de documente,
etc.);
- monitorizarea
mediului
depozitare
a fondurilor
- reamplasarea
colecţiilor
(108demii
metri liniari
de raft);(lumina, temperatura, umeditatea în
depozite
de
documente,
etc.);
- igienizarea colecţiilor (pe parcursul anului au fost desprăfuite 37 mii metri liniari de raft);
- reamplasarea colecţiilor (108 mii metri liniari de raft);
- protecţia colecţiilor împotriva agenților biologici patogeni (bacterii, mucegai, insecte, roză- igienizarea colecţiilor (pe parcursul anului au fost desprăfuite 37 mii metri liniari de raft);
toare); - protecţia colecţiilor împotriva agenților biologici (bacterii, mucegaiul, insecte, rozătoare);
- protecţia
în cazul
dezastrelor
naturale
(incendiilor,
inundaţiilor).
- protecţia
în cazul
dezastrelor
naturale
(incendiilor,
inundaţiilor).

• Restaurarea
Restaurareapublicaţiilor
publicaţiilor
CuCu
ajutorul
Centrului
Tehnic
de Conservare
şi Restaurare
au fost
foi deteriorate,
au fostau
ajutorul
Centrului
Tehnic
de Conservare
şi Restaurare
au restaurate
fost restaurate
foi deteriorate,
restabilite paginile cărţilor defectate (11 mii pag.), majoritatea într-un singur exemplar; au fost
fost restabilite paginile cărţilor defectate (11 mii pag.), majoritatea într-un singur exemplar; au fost
reconstituite structura cusăturii şi refacerea legăturii etc. În total Centrul a prelungit viaţa a peste 3700
reconstituite
structura cusăturii şi refacerea legăturii etc. În total Centrul a prelungit viaţa a peste
volume.

3700 volume.
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- utilizatori la sediu - 7065 pers.;
- utilizatori la distanţă – 272771pers.;
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• Accesul la colecţii şi comunicarea colecţiilor
Biblioteca Naţională deservește următoarele categorii de utilizatori specifici:
- utilizatori la sediu - 7065 pers.;
- utilizatori la distanţă – 272771pers.;
- utilizatori de produse de difuzare culturală (persoane juridice: instituţii de mass-media,
uniunile de creaţie, instituţii de învăţământ, etc.) - 40027;
- utilizatori de servicii şi produse biblioteconomice (instituţii info-documentare, ministere,
agenţi economici, fundaţii, unităţi militare, diverse organizaţii din ţară şi peste hotare care apelează la BNRM pentru produse
şimii
servicii
deîmprumutate,
documentare
3100. lor în sălile de
 cca 389
documente
dintre și
careinformare)
95 % - pentru-consultarea
lectură.



Indicii principali care
ilustrează activitatea cu utilizatorii în anul 2013 sunt:
Creșterea bruscă de vizite virtuale este cauzată de faptul că ponderea de satisfacere a nevoilor de
 peste 82 mii - vizite
la sediu;
informare
a crescut în raport cu cea a nevoilor de documentare.
 1mln. 418 mii - vizite la distanţă total, inclusiv site, catalog electronic, BND „Moldavica”,
Preferinţele cititorilor se îndreaptă, ca de obicei, cu prioritate spre domeniul literaturii social-politice şi
bloguri;
cca 389 mii
documente împrumutate, dintre care
95 % - pentru
loraproximativ
în sălile de 50 %).
economice
(cu oconsultarea
pondere de
lectură.
 cca 389 mii documente împrumutate, dintre care 95 % - pentru consultarea lor în sălile de lectură.
După tipul documentelor, cartea ocupă un loc corespunzător ponderii pe care o are în totalul colecţiilor

Creșterea bruscă de vizite virtuale este cauzată de faptul că ponderea de satisfacere a nevoilor de
Bibliotecii şi anume - 60 la sută, urmată de publicaţiile seriale - 35 la sută.
informare a crescut în raport cu cea a nevoilor de documentare.

Creșterea bruscă deDinvizite
virtuale este cauzată de faptul că ponderea de satisfacere a nevoilor
colecţia de documente în 30 de limbi, utilizatorii acordă prioritate limbii române – 55 %, urmată
de informare a crescut în raport cu cea a nevoilor de documentare.
Preferinţele cititorilor
se îndreaptă,
cu prioritate
spre domeniul
literaturii
social-politice
şi ecoMultiple
solicitări ale cititorilor
au fost satisfăcute
şi prin intermediul
împrumutului
interbibliotecar,
După tipul documentelor, cartea ocupă un loc corespunzător
ponderii
pe care o are
totalul colecţiilor
naţional
şi internaţional.
Peîn%).
parcursul
anului 2013 au fost acordate peste 5,8 mii împrumuturi (cereri
nomice
(cu
o
pondere
de
aproximativ
50
Bibliotecii şi anume - 60 la sută, urmată de publicaţiile seriale - 35 la sută.
primite – 5,9 mii).
După
documentelor,
cartea
ocupă
corespunzător ponderii pe care o are în totalul
Din colecţia de documente
în 30tipul
de limbi,
utilizatorii acordă prioritate
limbii
române un
– 55 loc
%, urmată
de limba rusă – 30
%. Celorlalte limbi
le revin 15 laşi
sutăanume
din documentele
împrumutate.
colecţiilor
Bibliotecii
60 la
sută, urmată
de publicaţiile
seriale - 35 la sută.
 Crearea
unui-mediu
ambiental
nou în sălile
de lectură
Multiple solicitări ale cititorilor au fost satisfăcute şi prin intermediul împrumutului interbibliotecar,
Din
colecţia
de2013
documente
în
30
limbi,
utilizatorii
acordă
prioritate limbii române – 55 %,
naţional şi internaţional.
Pe parcursul
anului
auÎnfost
acordate
peste
5,8de
mii împrumuturi
(cereri și dotate
2013
au fost
reamenajate,
modernizate
Sălile de lectură nr.1 şi nr.2 al blocului central în
primite – 5,9 mii).urmată de limba rusă –
30
%.
Celorlalte
limbi
le
revin
15
la
sută
din
documentele
împrumutate.
vederea creării unei ambianţe de lucru cât mai prielnice pentru
utilizatori
şi a desfăşurării
în condiţii
cât
mai
bune
a
unor
activităţi
cu
scop
cultural
şi
educativ
ce
au
loc
în
cadrul
Bibliotecii.
Multiple
ale cititorilor au fost satisfăcute şi prin intermediul împrumutului interbiblioCrearea unui mediu ambiental
nousolicitări
în sălile de lectură
tecar naţional şi internaţional. Pe parcursul anului 2013 au fost acordate peste 5,8 mii împrumuturi
În 2013 au fost reamenajate, modernizate și dotate Sălile de lectură nr.1 şi nr.2 al blocului central în
vederea creării unei
ambianţeprimite
de lucru cât–mai
prielnice
(cereri
5,9
mii).pentru utilizatori şi a desfăşurării în condiţii
Preferinţele cititorilor se îndreaptă, ca de obicei, cu prioritate spre domeniul literaturii social-politice şi
de limba rusă – 30 %. Celorlalte limbi le revin 15 la sută din documentele împrumutate.
economice (cu o pondere de aproximativ 50 %).



cât mai bune a unor activităţi cu scop cultural şi educativ ce au loc în cadrul Bibliotecii.

•

tură

Crearea unui mediu ambiental nou în sălile de lec-

În 2013 au fost reamenajate, modernizate și dotate
Sălile de lectură nr.1 şi nr.2 al blocului central în vederea creării unei ambianţe de lucru cât mai prielnice
pentru utilizatori şi a desfăşurării în condiţii cât mai
bune a unor activităţi cu scop cultural şi educativ ce au
loc în cadrul Bibliotecii.
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Activitatea BNRM în cifre

58

ore BNRM a fost deschisă pentru public pe săptămână .

2,5

3,5

750

45

mii titluri au
provenit
prin Depozitul legal al R.M.

de ediţii unice
au intrat în colecţia
Carte veche şi rară .

mii de volume sunt
recepţionate din donaţii.

donatori de carte

82 mii
vizite la sediu
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tradiţionale cu cele electronice, promovează şi efectuează difuzarea informaţiei pe
colecţionează, organizează şi prelucrează, contribuie într-o măsură din ce în ce mai
satisfacerea completă şi pertinentă a cererilor de informare ale utilizatorilor prin f
metodelor moderne de prelucrare şi difuzare a informaţiei, oferind beneficiarilor
spectru larg de servicii, accesibile şi de calitate, care vin să faciliteze efortul acesto
final, să conducă la soluţionarea pozitivă a demersului lor.

2.

2. Activitatea informațională

Activitatea informaţională şi de informatizare

Obiective și realizări
și de informatizare



Biblioteca Naţională dezvoltă atribuţiile unei biblioteci moderne care îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice, promovează şi efectuează difuzarea informaţiei pe care o colecţionează, organizează
şi prelucrează,
contribuie
într-o
dinmoderne
ce în cecare
maiîmbină
mare serviciile
la satisfaBiblioteca
Naţională dezvoltă
atributele
uneimăsură
biblioteci
Revizuirea
și
repertoriului
de
şi produse
pentru
în
cerea
completă
şi completarea
pertinentă
a cererilor
de informare
aleservicii
utilizatorilor
prin
folosirea
tradiţionale
cu cele electronice,
promovează
şi efectuează
difuzarea
informaţiei
pemetodelor
care utilizatori
o
moderne
de
prelucrare
şi
difuzare
a
informaţiei,
oferind
beneficiarilor
săi
un
spectru
larg
de
colecţionează,
organizează
şi
prelucrează,
contribuie
într-o
măsură
din
ce
în
ce
mai
mare
la
consonanţă cu orientările bibliotecilor naționale membre ale CENL, TEL și Europ
completă
şi pertinentă
de efortul
informare
ale utilizatorilor
folosirea la
servicii,satisfacerea
accesibile şi
de calitate,
care vin asăcererilor
faciliteze
acestora
şi, în final,prin
să conducă
metodelor
moderne
de prelucrare
şi difuzare a informaţiei, oferind beneficiarilor săi un
soluţionarea
pozitivă
a
demersului
lor.
BNRM a lărgit considerabil repertoriul de servicii electronice, din care pot fi evidenţiate
spectru larg de servicii, accesibile şi de calitate, care vin să faciliteze efortul acestora şi în

să conducă
la soluţionarea pozitivă a demersului lor.
- final,
cataloage
on-line;
Obiective și realizări
- site-uri Bibliotecii;
Obiective și realizări
- colecţia
electronică;
• Revizuirea
și completarea
repertoriului de servicii şi produse pentru utilizatori în consonanţă cu
- Revizuirea
livrarea
documentelor
electronice
copiilor
digitale ale documentelor tradiţional
orientările
bibliotecilor
naționale membre
ale CENL, şi
TEL
și Europeana
și completarea repertoriului de servicii şi produse pentru utilizatori în
- consonanţă
serviciul cu
deorientările
referinţebibliotecilor
electronice;
naționale membre ale CENL, TEL și Europeana
BNRM
a
lărgit
considerabil
repertoriul
de
servicii
electronice,
din care pot
fi evidenţiate:
- formarea utilizatorilor în vederea utilizării
serviciilor
electronice;
BNRM on-line;
a lărgit considerabil repertoriul de servicii electronice, din care pot fi evidenţiate:
- cataloage
- acces
la Internet,
cataloage
on-line; WiFi.
- site-ul -Bibliotecii;
site-uri Bibliotecii;
- colecţia- electronică;
- colecţia electronică;
- livrarea- documentelor
electronice
şi copiilor
digitale
ale documentelor
tradiţionale;
livrarea documentelor
electronice
şi copiilor
digitale
ale documentelor
tradiţionale;
- serviciul
referinţe
electronice;
- de
serviciul
de referinţe
electronice;
- formarea
în vederea
utilizării
serviciilor
electronice;
- utilizatorilor
formarea utilizatorilor
în vederea
utilizării
serviciilor
electronice;
acces
la
Internet,
WiFi.
- acces la Internet, WiFi.

Menţinerea, completarea şi perfectarea catalogului electronic
Menţinerea,
completarea şi şi
perfectarea
catalogului
electronic electronic
Menţinerea,
completarea
perfectarea
catalogului
Catalogul on-line (OPAC), care conţine înregistrări ale achiziţiilor începând cu anul 1991, a fost completat în 2013 cu 39 mii de înregistrări. La finele
anului
numărul
de înregistrări
mii,2ceea
Catalogul
on-linetotal
(OPAC),
care conţinecatalografice
înregistrări aleconstituia
achiziţiilor418,5
începând
cu
anul 1991, a fost
în 34
2013
39din
mii toate
de înregistrări.
La finele
anuluiBibliotecii
numărul total
de
cecompletat
reprezintă
la cu
sută
titlurile din
colecţiile
Naţionale.

Catalogul
on-line
(OPAC),
conţine
ale achiziţiilor încep
înregistrări catalografice
constituia
418,5
mii,2ceea cecare
reprezintă
34 la înregistrări
sută din toate titlurile
deţinute
în
colecţiile
Bibliotecii
Naţionale.
1991, a fost completat în 2013 cu 39 mii de înregistrări. La finele anului numărul to

anul
înregistrări catalografice constituia 418,5 mii,2ceea ce reprezintă 34 la sută din toate titlu
deţinute în colecţiile Bibliotecii Naţionale.
Raport anual
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Elementele
componente
bazei
centrale
date
Elementele
componente
ale
bazei
centrale
de date
Elementele
componente
aleale
bazei
centrale
dede
date

Elementele
ale bazei centrale
de date Total
Documentecomponente
Înregistrări
adăugate
Documente
Înregistrări
adăugate
Total
înregistrări
înregistrări
Documente
Înregistrări
Total
27215adăugate
346247
Cărţi,
broşuri
27215
346247
Cărţi,
broşuri
înregistrări
2095
13444
Publicaţii
seriale
2095
13444
Publicaţii
seriale
27215
346247
Cărţi,
broşuri
9799
58633
Articole
9799
58633
Articole
2095
13444
Publicaţii seriale
39119
418494
Total
39119
418494
Total
9799
58633
Articole
2 2
În
2013
afost
fost
efectuat
un
volum
mare
lucru
legat
redactarea
bazei
de
date
convertită
39119
Total
ÎnÎn
2013
a afost
efectuat
un
volum
mare
de
lucru
legat
dede
redactarea
bazei
de418494
date
convertită
dindin
2013
efectuat
un
volum
mare
dede
lucru
legat
de
redactarea
bazei
de
date
convertită
din
TinLIB
în
TinREAD
(cca
10
mii
înregistrări).
TinREAD(cca
(cca10
10mii
miiînregistrări).
înregistrări).
2TinLIBînînTinREAD
TinLIB

În 2013 a fost efectuat un volum mare de lucru legat de redactarea bazei de date convertită din
Crearea
unei
noi
versiuni
aînregistrări).
site-ului
BNRM,
într-o
structură
europenizată
Crearea
unei
versiuni
a site-ului
BNRM,
într-o
structură
europenizată
TinLIB
în TinREAD
(cca
10a mii
Crearea
unei
noinoi
versiuni
site-ului
BNRM,
într-o
structură
europenizată

În
2013 a fost
elaborată o versiune
nouă
a site-ului
BNRM, care
va fi lansată
în viitorul
apropiat.
ÎnÎn
2013
elaborată
nouă
a asite-ului
BNRM,
2013a fost
a şi
fost
elaboratăo oversiune
versiune
nouă
site-ului
BNRM,care
careva
vafifilansată
lansatăînînviitorul
viitorulapropiat.
apropiNoutatea
originalitatea
site-ului
se
reprezintă
prin:
Noutatea
şi originalitatea
site-uluia se
reprezintă
prin: într-o structură europenizată
Crearea
noi versiuni
BNRM,
at. Noutatea
şiunei
originalitatea
site-uluisite-ului
se reprezintă
prin:
- arhitectura
arhitectura
informaţională;
informaţională;
În -2013arhitectura
a fost elaborată
o
versiune
nouă
a
site-ului
BNRM, care va fi lansată în viitorul apropiat.
informaţională;
compatibilitate
android;
- - compatibilitate
android;
Noutatea
şi
originalitatea
site-ului se reprezintă prin:
- -compatibilitate
android;
aspectul
grafic;
- aspectul
grafic;
arhitectura
informaţională;
- -- -aspectul
grafic;
design
dinamic
modern.
design
dinamic
şi şi
modern.
compatibilitate
- - design
dinamic şiandroid;
modern.
- anul
aspectul
grafic;
referință,
numărul
total
vizite
site-ului
BNRM
(www.bnrm.md)
a ajuns
În În
anul
dede
referință,
numărul
total
dede
vizite
aleale
site-ului
BNRM
(www.bnrm.md)
a ajuns
la la
7171
În
anul
de
referință,
numărul
total
de
vizite
ale
site-ului
BNRM
(www.bnrm.md)
a
design
dinamic
şi
modern.
mii.
Site-ul
a
fost
accesat
de
vizitatori
din
diferite
ţări
ale
lumii:
România,
Rusia,
mii. Site-ul a fost accesat de vizitatori din diferite ţări ale lumii: România, Rusia,
ajuns
la
71
mii.
Site-ul
a
fost
accesat
de
vizitatori
din
diferite
ţări
ale
lumii:
România,
Rusia,
Ucraina,
Statele
Unite
Americii,
Germania,
Italia,
Polonia,
Thailanda
Ucraina,
Statele
Unite
aleale
Americii,
Germania,
Italia,
Polonia,
Thailanda
ş.a.ş.a.
Ucraina,
Statele
Unite
ale
Americii,
Germania,
Italia,
Polonia,
Thailanda
ş.a.
Cele
mai
vizualizate
compartimente
ale
site-ului
au
fost;
Catalogul
on-line,
BND
“Moldavica”,
ÎnCele
anul
de
referință,
numărul
total
de
vizite
ale
site-ului
BNRM
(www.bnrm.md)
a ajuns la 71
mai vizualizate compartimente ale site-ului au fost; Catalogul on-line, BND
“Moldavica”,
compartimentul
Programe
cultural.
fost
înregistrate
174
mii
pagină.
Cele
mai vizualizate
compartimente
aletotal
site-ului
au
fost;
Catalogul
on-line,
BND
“Moldavica”,
mii.
Site-ul
a Programe
fost
accesat
deÎn În
vizitatori
din
diferite
ţări
aleafişări
lumii:
România, Rusia,
compartimentul
cultural.
total
auau
fost
înregistrate
174
mii
afişări
dede
pagină.
compartimentul
Programe
culturale.
În
total
au
fost
înregistrate
174
mii
afişări
de
pagină.
Ucraina, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Polonia, Thailanda ş.a.

Cele mai vizualizate compartimente ale site-ului au fost; Catalogul on-line, BND “Moldavica”,
Dezvoltarea
Bibliotecii
Digitale “Moldavica”
compartimentul Programe
cultural.
În total Naționale
au fost înregistrate
174 mii afişări de pagină.

Dezvoltarea
Bibliotecii
Naționale
Digitale
“Moldavica”
Dezvoltarea
Bibliotecii
Naționale
Digitale
“Moldavica”
Constituirea Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica”, parte
Constituirea
Bibliotecii
Naţionale
Digitale
“Moldavica”,
parte
componentă
a bibliotecii
digitale
Constituirea
Bibliotecii
Naţionale
Digitale
“Moldavica”,
parte
componentă
bibliotecii
digitale
componentă
a bibliotecii
digitale
europene,
are adrept
scop principal
europene,
drept
scop
principal
conservarea
protecţia
patrimoniului
cultural
naţional,
europene,
areare
drept
scop
principal
conservarea
şi şi
protecţia
patrimoniului
cultural
naţional,
conservarea
şi protecţia
patrimoniului
cultural
naţional,
promovarea
promovarea
colecţiilor
şi
lărgirea
accesului
la
informaţie.
În
prezent
BND
„Moldavica”
este
promovarea colecţiilor şi lărgirea
accesului
la informaţie.
Înlaprezent
BNDÎn
„Moldavica”
este
Dezvoltarea
Naționale
Digitale
“Moldavica”
colecţiilor
şi Bibliotecii
lărgirea
accesului
informaţie.
prezent BND
„Molaccesibilă
site-ul
Bibliotecii
Naţionale
(www.moldavica.bnrm.md),
precum
prin
accesibilă
pepe
site-ul
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Dezvoltarea colecţiei electronice

- variantele digitale ale publicațiilor patrimoniale incluse în Biblioteca Naţională Digitală
„Moldavica” (cărţi, manuscrise, publicații periodice vechi, cărți poștale, hărți, ex- librisuri);
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- full-texte ale publicațiilor de specialitate editate de BNRM;
- publicații pe CD-ROM sau DVD.
- baze de date de informare şi documentare;
În anul 2013, ca şi în anii anteriori, BNRM a oferit acces gratuit la bazele de date: „MoldLex”
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Alte servicii bazate pe tehnologii 2.0
Alte servicii bazate pe tehnologii 2.0

Lista serviciilor bazate pe tehnologiile 2.0 implementate în BNRM include:
- Servicii
interactive
pe site2.0 implementate în BNRM include:
Lista serviciilor
bazate
pe tehnologiile
- Conturi în rețele sociale
Servicii interactive pe site
pe -Facebook:
- Conturi în
rețele sociale
• Biblioteca
Națională
a R.M.;
pe Facebook:
• SIBIMOL BNRM
 Biblioteca Națională a R.M.;
• Serviciul Audiovideoteca BNRM
 SIBIMOL BNRM
• Asistența bibliografică - Biblioteca Națională
 Serviciul Audiovideoteca BNRM
• Biblioteca Naţională
Digitală “Moldavica”
 Asistența bibliografică - Biblioteca Națională
• Centrul de Automatizare
twitter.com:
 BibliotecapeNaţională
Digitală “Moldavica”
• Centrul de Automatizare
 Centrul de Automatizare
• Biblioasistent
pe twitter.com:
- Mash-up (Biblioteca
Naţională
oferă informaţii tematice și cercetări bibliografice mixte
 Centrul
de Automatizare
folosind tehnici de Mash-up).
Biblioasistent
- Mash-up (Biblioteca Naţională oferă informaţii tematice și cercetări bibliografice
Raport
anualtehnici de Mash-up).
2013
mixte folosind
18 digitale. Fiind participantul
- Acces direct la cele mai de seamă biblioteci
celor mai importante proiecte de digitalizare a documentelor patrimoniale,

BNRM oferă acces direct de pe site-ul Bibliotecii la cele mai de seamă biblioteci
mondiale digitale :
- Acces direct la cele mai de seamă biblioteci digitale. Fiind participantul celor mai impor World Digital Library ( Biblioteca digitală mondială)
tante proiecte de digitalizare a documentelor patrimoniale, BNRM oferă acces direct de pe site The European Library (Biblioteca europeană)
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- Împrumut de informații în format digital. La cererea utilizatorilor BNRM livrează
• Europeana (Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă)
copii de documente scanate.
• Manuscriptorium (Portalul manuscriselor europene)
- Servicii prosumer. BNRM elaborează un șir de materiale menite să dezvolte
abilitățile profesionale ale bibliotecarilor.Asistenţa de specialitate se realizează
- Împrumut de informații în format digital. La cererea utilizatorilor BNRM livrează copii de
prin consultaţii, informaţii şi recomandări practice oferite prin pagini Web,
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Surse informaţionale europene: Baze de date (http://cpescmd.blogspot.com/)
Dosare tematice „Moldova proeuropeană” (http://cpescmd2.blogspot.com/)
Documente şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/)

Surse informaţionale europene: Baze de date (http://cpescmd.blogspot.com/)
Surse informaţionale europene: Baze de date (http://cpescmd.blogspot.com/)
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„Moldova
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Documente şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/)

Documente şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/)
Dosare tematice „Moldova proeuropeană” (http://cpescmd2.blogspot.com/)
Aceste masive informaţionale sunt interconectate prin intermediul unei pagini comune de start
cu rol de hartă de navigare cu descrierea fiecărui compartiment (blog) şi cu posibilitatea vizualizăDocumente şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/)

şi comunicare (http://cpescmdlib.blogspot.com/)
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Aceste masive informaţionale sunt interconectate prin intermediul unei pagini comune de start cu
rol de hartă de navigare cu descrierea fiecărui compartiment (blog) şi cu posibilitatea vizualizării
ultimelor actualizări ale acestora. În acest scop este folosit un sistem de link-uri. Este menţinut
un cont al CPESC pe Twitter. Numărul de twitt-uri, persoane/organizaţii care ne urmăresc şi
rii ultimelor
actualizări
este folositcreştere.
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Servicii de asistenţă informațională oferite Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului
BNRM a continuat să ofere asistenţă informativ-documentară şi bibliografică Preşedinţiei,
deputaţilor, lucrătorilor aparatului şi membrilor comisiilor Parlamentului, Guvernului şi factorilor
de decizie a organelor centrale prin furnizarea informaţiilor asupra temelor solicitate, prelucrarea
analitică a informaţiilor bibliografice; împrumut de documente. Pe parcursul anului 2013 au fost
elaborate 27 informaţii tematice în scris cu diverse teme.

• Cultura informaţională a utilizatorului

Formarea culturii informaţionale a utilizatorului la BNRM se realizează prin diferite forme:
consultaţii, lecţii, elaborarea ghidurilor de utilizare a resurselor Bibliotecii, instrucţiuni, materiale
metodice etc.
Una din formele de formare a culturii informaţionale sunt consultaţiile, acordate zilnic în mod
individual sau unui grup de utilizatori. În 2013, au fost acordate 11,7 mii consultaţii.

• Cercetări bibliografice

Cele 12 titluri de publicaţii de informare bibliografică elaborate de Biblioteca Naţională în
2013 pentru diferite categorii de utilizatori, reprezintă un aspect deosebit de important al activităţii
BNRM. Din publicaţiile elaborate pe parcursul anului de referinţă, putem enumera următoarele:
- Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica), 2011, 2012
- Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale, 2010
- Bibliografia Naţională a Moldovei.. Teze de doctorat, 2009, 2010
- Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei, 2012
- Calendar Naţional 2013, 2014
- Cultura în Moldova: Buletin de informare şi documentare, 2012
- Imaginea Republicii Moldova în străinătate, nr.11 (2011), nr.12 (2012)
- Gheorghe Mustea. Biobibliografie
- Gheorghe Oprea. Catalog
- Ilie Bogdesco. Biobibliografie
- Atlase şi hărţi din colecţia Serviciului Carte veche şi rară a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova
- Catalog „Carte veche în limbi străine, editată până la 1725”
Publicațiile editate în 2013 vezi în compartimentul ”Activitatea editorială”.

• Înnoirea, întreținerea și exploatarea eficientă a rețelei de calculatoare
Informatizarea activităţii de bibliotecă are ca obiectiv creşterea calităţii şi cantităţii informaţiei
pusă la dispoziţia utilizatorilor, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de informare oferite de
către bibliotecă, creşterea eficienţei activităţilor de bibliotecă, integrarea bibliotecii în circuitul
mondial al informaţiei.
Pe parcursul anului au fost achiziţionate 30 de computere. Datorită acestor înnoiri a echipamentului au fost extinse serviciile către public precum şi activităţile salariaţilor.
În prezent, sistemul informatic BNRM este compus din 150 computere funcţionale, 4 imprimante şi 3 scanere. Din numărul total de calculatoare, 50 sunt staţii de lucru pentru utilizatori şi
100 - pentru bibliotecari.
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Activitatea de informatizare a BNRM s-a desfăşurat în următoarele direcţii:
- Administrarea reţelei pentru asigurarea funcţionării aplicaţiilor de reţea şi a comunicării între
echipamente (întreţinerea soft şi hard a calculatoarelor, înlocuirea unor componente defecte, înlocuirea şi redistribuirea unor hub-uri şi switch-uri pentru optimizarea traficului în reţea);
- Administrarea sistemului integrat de bibliotecă TINREAD – redimensionarea săptămânală a
bazelor de date sau ori de câte ori este nevoie;
- Asistenţa de specialitate în activitatea de operare şi utilizare a soft-ului în funcţie de solicitările venite din partea serviciilor Bibliotecii;
- Asistenţa
de specialitate scanare,
în activitatea
de operare
şi utilizare a soft-ului
în funcţie
de
- Lucrări prepress,
multiplicare,
editare
a materialelor
necesare
în activitatea
BNRM şi
solicitările venite din partea serviciilor Bibliotecii;
bibliotecilor publice
din
ţară;
- Lucrări prepress, multiplicare, scanare, editare a materialelor necesare în activitatea BNRM
- Gestionareaşifondului
depublice
documente
bibliotecilor
din ţară; digitale;
Gestionarea
fondului
de
documente
digitale;
- Administrarea webserver, webdesign
etc.;
- Administrarea webserver, webdesign etc.;
- Întocmirea
pentrupentru
consumabile
- necesarului
Întocmirea necesarului
consumabileutilizate;
utilizate;
Instalarea
şi
punerea
în
funcţiune
a echipamentelor nou
- Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor
nouachiziţionate;
achiziţionate;
- Încheierea de contracte de service pentru echipamentele ieşite din garanţie.
- Încheierea de contracte de service pentru echipamentele ieşite din garanţie.

Activitatea informaţională în 3 cifre:

39000
1418900
70000

înregistrări adăugate în Catalogul electronic

accesări ale site-ului şi blogurilor BNRM

pagini de documente vechi digitalizate
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3. Difuzarea culturală
3.

Difuzarea cultrală

Biblioteca Naţională îmbogăţeşte considerabil viaţa culturală a ţării prin oferirea
programelor
culturaleîmbogăţeşte
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ţintă,prin
precum
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• Organizarea Salonului Internaţional de Carte



Organizarea Salonului Internaţional de Carte
Salonul Internațional de Carte al BNRM este unul dintre cele mai imSalonului
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Mihai Munteanu, Artist al Poporului din Republica Moldova; aniversarea a două milenii de la
„Povara bunătăţii noastre”, consacrată aniversării a 85-a de la naşterea lui Ion Druţă şi sesiunea
fondarea Academiei lui Platon; conferinţa scriitorului şi directorului Bibliotecii judeţene
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libris; un atelier de traducere cu participare internaţională etc. În cadrul Salonului a fost
organizat şi atelierul de creaţie „Spiridon Vangheli ilustrat”, unde s-au reunit pictori care au
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grafice inspirate din opera a marelui scriitor.
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Salonul a fost încununat de două ceremonii remarcabile: înmânarea testimoniilor de laureat
Salonul a fost încununat de două ceremonii remarcabile: înmânarea testimoniilor de laureat
scriitorilor
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2012şişiGala
Galalaureaţilor
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pentru
cartea
Mănăstiri
schituridin
dinRepublica
RepublicaMoldova
Moldova de
de acad.
acad. Andrei
Enciclopedice
al AŞM
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Cartea Anului a fost declarată Cronica Basarabiei. 1918-1944. Mărturii din presa timpului,
lui a fost declarată Cronica Basarabiei. 1918-1944. Mărturii din presa timpului, alcătuitori Vlad
alcătuitori Vlad Darie şi Mihai Potârniche.
Darie şi Mihai Potârniche.
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multor autori şi editori din ţară şi de peste hotare”.

Mircea
Snegur
„În acest an, Salonul a fost ca niciodată, reprezentativ,
cu participarea
mai multor autori şi
editori din ţară şi de peste hotare”.
Mircea Snegur
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„Şi anul acesta Salonul a fost un adevărat for al cărţii ce a întrunit edituri,
scriitori importanţi de pe ambele maluri ale Prutului şi în cadrul căruia au fost lansate
cărţi de o indubitabilă valoare literară şi estetică. Şi de astă dată a continuat dialogul
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şi în cadrul căruia au fost lansate cărţi de o indubitabilă valoare
Ede
o cultură”.
dovadă
că Basarabia
se schimbă”.
literară şi estetică. Şi de astă dată a continuat dialogul cultural
ce se
derulează mai mulţi ani la
Theodor
Codreanu
Arcadie
Suceveanu
rând între edituri, scriitori, bibliotecari, oameni de cultură”.
„Este una dintre cele mai ample şi mai bogate ediţii din întreg arealul românesc.
								
Arcadie Suceveanu
E
o
dovadă
că
Basarabia
se
schimbă”.
 Organizarea
Zilelor
“Vasile
Alecsandri
Mihai
Eminescu”
„Este una dintre cele mai ample şi mai bogate ediţii din întreg arealul românesc. E o dovadă
Theodor Codreanu
că Basarabia se schimbă”.
În perioada 13-15 iunie la Biblioteca Națională s-au desfășurat un şir de acțiuni
culturale și
Theodor Codreanu
științifice
Zilele Vasile
Alecsandri
- Mihai
Eminescu.
 Organizarea
Zilelor
“Vasile
Alecsandri
- Mihai Eminescu”

• Organizarea Zilelor “Vasile Alecsandri - Mihai Eminescu”

În perioada
13-15 iunie la Biblioteca
Națională
desfășurat
un şiraude fost
acțiuni
culturale
și
Pe parcursul
a treis-au
zile,
în BNRM
propuse
publicului
În perioada 13-15 iunie la Biblioteca Națională s-au desfășurat un şir de acțiuni culturale și
expoziţiile
de
carte: "Mihai Eminescu - valori bibliofile",
științifice
Zilele
Vasile
Alecsandri
- Mihai
Eminescu.
științifice
Zilele
Vasile
Alecsandri
- Mihai
Eminescu.
"Eminescu
în arta
“Valori
bibliofile
colecţia
Pe parcursul
a trei plastică"
zile, în BNRM
au fost
propusedin
publicului
Pe
parcursul
a
trei
zile,
în
BNRM
au
fost
propuse
publicului
particulară
a
lui
Sergiu
Grossu,
Alexandru
Şoltoianu,
Iurie
expoziţiile de carte: “Mihai Eminescu - valori bibliofile”, “Eminescu
expoziţiile
de carte:
"Mihai
Eminescu
-particulară
valori
bibliofile",
Kojevnikov,
Pavel
Balmuş”,
“Apariţii
recente
ale
operei
în arta plastică”,
“Valori
bibliofile
din colecţia
a lui
lui Vasile
Ser"Eminescu
în
arta
plastică"
“Valori
bibliofile
din
colecţia
Alecsandri
şi
Mihai
Eminescu”,
"Bardul
de
la
Mirceşti";
au
avut
giu Grossu, Alexandru Şoltoianu, Iurie Kojevnikov, Pavel Balmuş”,
particulară
a
lui
Sergiu
Grossu,
Alexandru
Şoltoianu,
Iurie
loc
recitaluri
de muzică
şi poezie
peAlecsandri
versurile lui
Vasile
Alecsandri
“Apariţii
recente
ale operei
lui Vasile
şi Mihai
Eminescu”,
Kojevnikov,
Pavel
Balmuş”,
“Apariţii
recente
ale
operei
lui
Vasile
şi“Bardul
Mihai de
Eminescu,
vizionarea
filmelor
"Ultimii
ani şidin
viaţa
la Mirceşti”;
au avut loc
recitaluri
de muzică
poezie
pelui
Alecsandri
şi
Mihai
Eminescu”,
"Bardul
de
la
Mirceşti";
au
avut
versurile
lui Vasile Alecsandri
Mihai Eminescu,
filmelor
Mihai
Eminescu",
realizat deşi jurnalistul
românvizionarea
Andrei Gheorghe,
loc
recitaluri
deviaţa
muzică
şi poezie
perealizat
versurile
Vasile
Alecsandri
“Ultimii
ani
din
lui
Eminescu”,
realizat
jurnalistul
român
“Vasile
Alecsandri
– Mihai
Mioriţa”,
deluide
Lucian
Dumbravă,
şi
Mihai
Eminescu,
vizionarea
filmelor
"Ultimii
ani
din
viaţa
lui
Andrei Gheorghe,
“Vasile
– Mioriţa”,
de Lucian
“Luceafărul”
în regia
luiAlecsandri
Emil Loteanu;
a fostrealizat
prezentată
ediţia
Mihai
Eminescu",
realizat
de
jurnalistul
român
Andrei
Gheorghe,
Dumbravă,
regia lui Emil
fost prezentată
integrală "Mihai Eminescu"
în “Luceafărul”
11 volume,în îngrijită
de Loteanu;
istoricul a literar
Dimitrie
“Vasile
Alecsandri
–
Mioriţa”,
realizat
de
Lucian
Dumbravă,
ediţia
integrală
“Mihai
Eminescu”
în
11
volume,
îngrijită
de
istoricul
Vatamaniuc.
“Luceafărul”
regia lui Emil Loteanu; a fost prezentată ediţia
literar DimitrieînVatamaniuc.
"Mihaieveniment
Eminescu"
în 11 volume,
istoricul
literar Dimitrie
Înintegrală
cadrul acestui
s-a desfăşurat
cea de îngrijită
a XXII-a de
ediţie
a Simpozionului
"Valori
Vatamaniuc.
În
cadrul
acestui
eveniment
s-a
desfăşurat
cea
de
a
XXII-a
ediţie
a
Simpozionului
“Valori
bibibliofile", organizată de BNRM în colaborare cu Societatea Bibliofililor „Paul Mihail”.
bliofile”, organizată de BNRM în colaborare cu Societatea Bibliofililor „Paul Mihail”, moderator:
Moderator: Doctor Honoris Causa Iurie Colesnic, preşedintele Societăţii Bibliofililor. A
În cadrul
acestui
eveniment
s-a desfăşurat
cea de
a XXII-aAediţie
Simpozionului
Doctor
Honoris
Causa
Iurie Colesnic,
preşedintele
Societăţii.
fost oamanifestare
de o"Valori
aleasa
fost o manifestare de o aleasa ţinută ştiinţifică şi bucură faptul că an de an, prestanţa
bibliofile",
de BNRM
înan,
colaborare
Societatea
Bibliofililor
„Paul creştere.
Mihail”.
ţinută
ştiinţificăorganizată
şi bucură faptul
că an de
prestanţa cu
acestei
manifestări
este în continuă
acestei manifestări este în continuă creştere.
Moderator: Doctor Honoris Causa Iurie Colesnic, preşedintele Societăţii Bibliofililor. A
fost o manifestare de o aleasa ţinută ştiinţifică şi bucură faptul că an de an, prestanţa
acestei manifestări este în continuă creştere.

• Zile de Cultură



Continuând o frumoasă tradiţie de organizare a unor suite de manifestări desfăşurate sub egida
Zile de Cultură
“Zilele Culturi ţărilor lumii”, în 2013 BNRM a organizat:

 Continuând
Zile de Cultură
o frumoasă tradiţie de organizare a unor suite de manifestări desfăşurate sub egida
"Zilele Culturi
ţăriloranual
lumii”, în 2013 BNRM a organizat:
Raport
2013
Continuând o frumoasă tradiţie de organizare a unor
suite
de
manifestări
desfăşurate
sub
egida
25
"Zilele Culturi ţărilor lumii”, în 2013 BNRM a organizat:

vităţi dedicate acestui eveniment au fost incluse:
finalăZilele
şi premierea
Europeilaureaţilor Concursului Republican “Europa la noi
pul Concursului
a fost
invitarea
copiiloracestui
şi tinerilor
pentruauafost
reflecta
În Programul
de activităţi
dedicate
eveniment
incluse:
utului, prezentului
şi
viitorului
european,
valorilor
europene,
locului
- Conferinţa finală şi premierea laureaţilor Concursului Republican “Europa la noi
Europa contemporană
aportului
propriu la aprosperarea
ţării noastre
acasă”. şiScopul
Concursului
fost invitarea
copiilorşişia tinerilor pentru a reflecta
inaugurarea evenimentului
au
participat
Hubert
Duhot,
ataşat
diplomaticvalorilor europene, locului
asupra trecutului, prezentului şi viitorului european,
de proiecte la Delegaţia
Uniunii
în Republica
Moldova;
Zilele Europei
Moldovei
în EuropaEuropene
contemporană
şi aportului
propriuLilia
la prosperarea ţării noastre şi a
xpert în informare
europeană
ş.a.
În
Programul
de
activităţi
dedicate
eveniment au
Europei. La inaugurarea evenimentului au participat Hubert Duhot,
ataşatacestui
diplomatic
şi manager de proiecte la Delegaţia
fostUniunii
incluse:Europene în Republica Moldova; Lilia
Snegureac, expert în informare europeană
ş.a.
- Conferinţa
finală şi premierea laureaţilor Concursului Republican “Europa la noi acasă”. Scopul Concursului a fost invitarea copiilor şi tinerilor pentru a reflecta asupra trecutului,
prezentului şi viitorului european, valorilor europene, locului
Moldovei în Europa contemporană şi aportului propriu la prosperarea ţării noastre şi a Europei. La inaugurarea evenimentului au participat Hubert Duhot, ataşat diplomatic şi manager de
proiecte la Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova;
Lilia Snegureac, expert în informare europeană ş.a.
tinerantă “Republica Moldova”.
- Expoziţia itinerantă “Republica Moldova”.
- Expoziţia itinerantă “Republica Moldova”.

ul expoziției internaționale de fotografie „Capitale ale Uniunii
e” organizată de -Asociaţia
Foto internaționale
Art” Oradea, de
în pătitarteneriat
cu ale Uniunii Europene” organizată
Vernisajul„Euro
expoziției
fotografie „Capitale
otografic „Nufărul”
din
Oradea
şi
BNRM.
Vernisajul
expoziției
de fotografie
Uniuniidin Oradea
de- Asociaţia
„Euro
Foto Art”,internaționale
Oradea, în parteneriat
cu Clubul„Capitale
Fotograficale
„Nufărul”
ziția au fost expuse
99 de lucrări
alb-negru
şi color, „Euro
realizate
de Art”
artiştiOradea, în pătitarteneriat cu
Europene”
organizată
de
Asociaţia
Foto
şi BNRM.
români şi maghiari
din Australia,
Israel,
Marea
Britanie,
Unite
Fotografic
„Nufărul”
dinlucrări
Oradeaalb-negru
şiStatele
BNRM.
LaClubul
expoziție
au fost expuse
99 de
şi color, realizate de artişti fotografi români
ericii, România, La
Serbia,
Slovacia,
Ucraina
şi
Ungaria.
Festivalul
expoziția
au fostIsrael,
expuse
99 deBritanie,
lucrări Statele
alb-negru
şi ale
color,
realizate
de artişti
şi maghiari
din Australia,
Marea
Unite
Americii,
România,
Serbia, Sloiei Europene a fost
organizat
sub
înaltul patronaj
al Preşedinţilor
fotografi
români
şi
maghiari
din
Australia,
Israel,
Marea
Britanie,
Statele
Unite
Ucraina şi Ungaria.
Festivalul
Fotografiei
a fost organizat sub înaltul patronaj al
i, Ungariei șivacia,
al ale
Ministerului
din Serbia,
România
şi sub Europene
auspiciile
Americii,Culturii
România,
Slovacia,
Ucraina şi Ungaria. Festivalul
Preşedinţilor
României,
Ungariei
și
al
Ministerului
Culturii
din
România, sub auspiciile Federaţiei
ei Internaţionale deFotografiei
Artă, şi a fost
dedicat Zilei
Europei
.
Europene
a fost
organizat
sub înaltul patronaj al Preşedinţilor
Internaţionale de Artă, şi a fost dedicat Zilei Europei .
României, Ungariei și al Ministerului Culturii din România şi sub auspiciile
Federaţiei Internaţionale de Artă, şi a fost dedicat Zilei Europei .

Zilele Poloniei
Raport
anualla BNRM

2013

Cu prilejul Zilelor Culturii Polone,
26 Ambasada Poloniei în Republica Moldova şi
Biblioteca Naţională au lansat o expoziţie de carte despre cultura şi civilizaţia
Poloniei și o nouă expoziţie de afişe despre proiectele bilaterale ale Poloniei cu
Republica Moldova în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.

Zilele Poloniei la BNRM
Cu prilejul Zilelor Culturii Polone, Ambasada Poloniei în Republica Moldova şi Biblioteca
Zilele au
Poloniei
Naţională
lansatlaoBNRM
expoziţie de carte despre cultura şi civilizaţia Poloniei și o nouă expoziţie
Cu
prilejul
Zilelor
Culturii
Ambasada
Poloniei
în Republica
Moldova
şi
de afişe despre proiectele
bilaterale
alePolone,
Poloniei
cu Republica
Moldova
în domeniul
agriculturii
şi
Biblioteca Naţională au lansat o expoziţie de carte despre cultura şi civilizaţia
industriei alimentare.
Poloniei și o nouă expoziţie de afişe despre proiectele bilaterale ale Poloniei cu
Republica Moldova în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.

Zilele Culturii Israeliene
Zilele Culturii
Israeliene
BNRM
şi Centrul
Cultural Israelian în Republica Moldova au organizat trei expoziţii:
BNRM
şi
Centrul
Cultural
Israelian
în Republica
Moldova
au organizat
- 100 de ani ai primului oraş
evreiesc
pe teritoriul
Statului
Israel
– Tel trei
expoziţii:
Aviv, primul primar al căruia a fost un compatriot moldovean;
- 100 de ani ai primului oraş evreiesc pe teritoriul Statului Israel – Tel
- Peisajele Israelului
în ochii
noilor
locuitori;
Aviv, primul
primar
al căruia
a fost un compatriot moldovean;
- Expoziţia- cărţilor
celor
mai
renumiţi
autori
israelieni, care au fost
Peisajele Israelului în ochii noilor
locuitori;
Expoziţia
cărţilor celor mai renumiţi autori israelieni, care au fost
traduse în- limba
rusă.
traduse
în
limba în
rusă.
Centrul Cultural Israelian
Republica Moldova a oferit în dar BNRM setul complet al Micii
Centrul
Cultural
Israelian
în Republica Moldova a oferit în dar BNRM setul complet
Enciclopedii Evreieşti.
al Micii Enciclopedii Evreieşti.

ZiuaNaţională
Naţională
a României
Ziua
a României
BNRM
a avut
un Program
bogat
prilejuitededeZiua
Ziua
Naţională
a României, organiBNRM
a avut
un Program
bogatdedeactivităţi
activităţi prilejuite
Naţională
a României,
organizate
în
comun
cu
Institutul
Cultural
Român,
din
care
pot
fi
evidenţiate:
zate în comun cu Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu”, din care pot fi evidenţiate:
- Organizarea
vernisajului
expoziţiei„Dimitrie
„Dimitrie Cantemir
Cantemir - -homo
universalis”.
- Organizarea
vernisajului
expoziţiei
homo
universalis”.

Evenimentul a fost dedicat celor 340 de ani de la nașterea domnitorului
Evenimentul a fost dedicat celor 340 de ani de la
și omului de cultură
de domnitorului
rezonanță universală
nașterea
și omului deDimitrie
cultură deCantemir.
rezonanță Alcătuită
din 14 bannere de
0,95 x 2,10
m, Cantemir.
expozițiaAlcătuită
a cuprinsdindate
complexe despre
universală
Dimitrie
14 bannere
biografia și creația
lui xDimitrie
Cantemir,
cum ardate
fi: complexe
portrete, manuscrise,
de 0,95
2,10 m, expoziția
a cuprins
despre biografia
și creația
lui Dimitrie Cantemir,
cum
mărturii ale cronicarilor,
citate despre
însemnătatea
operei sale
alearunor mari
fi:
portrete,
manuscrise,
mărturii
ale
cronicarilor,
citate
personalități din lumea culturală românească. La deschiderea oficială au luat
despre însemnătatea operei sale ale unor mari
cuvântul: acad. Valeriu
Matei, director al Institutului Cultural Român „Mipersonalități din lumea culturală românească. La
hai Eminescu” din
Chişinău,oficială
Nichita
director
deschiderea
au Danilov,
luat cuvântul:
acad.adjunct
Valeriu al Institutului
Cultural Român Matei,
„Mihai
Eminescu”
la Chișinău,
dr. Alexe
Rău, directorul
director
al Institutului
Cultural Român
„Mihai
Eminescu”
din Chişinău,
general al Bibliotecii
Naţionale
şi acad.Nichita
AndreiDanilov,
Eşanu.directoradjunct al Institutului
Cultural Român
„Mihai
Eminescu”
la Chișinău,
- Vernisarea
expoziţiei
“Nichita
Stănescu
– 80dr.
aniAlexei
de laRău,
naştere”
directorul general al Bibliotecii Naţionale şi acad. Andrei Eşanu.
La deschiderea oficială a expoziţiei omagiale au luat cuvântul domLa deschid
nul Andrei
Marga, expoziţiei
președintele
Institutului
- Vernisarea
“Nichita
Stănescu –Cultural
80 ani deRomân,
la naştere”E.S.
domnul And
Marius Lazurca, ambasadorul României în Republica Moldova, ValeMarius Lazu
riu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la
Valeriu Mat
Chișinău, Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova,
Eminescu” l
Nichita Danilov, directorul adjunct al Institutului Cultural Român „MiJudețean Pra
hai Eminescu”, academicienii Mihai Cimpoi și Nicolae Dabija, Arcadie
Cultural Român „Mihai Emine
Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,
Arcadie Suceveanu, președinte
Ghenadie Jalbă, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
Jalbă, președintele Uniunii Art
- Lansarea filmului documentar „Tătăreşti, centrul Basarabiei”, evenimentul încadrânduLansarea
filmului
se în suita de manifestări culturale, organizate de ICR Chişinău pentru a marca -Ziua
Naţională
a documenta
încadrându-se
în
României. Filmul redă istoria dramatică a Basarabiei, prin prisma unei localităţi şi a locuitorilor suita de mani
marca aZiua
a Român
săi: personalităţi ale timpului, martori oculari ai evenimentelor. Comentariul peliculei
fost Naţională
făcut
unei
localităţi
şi
a
locuitorilor
s
de istoricul Ion Varta. Au participat: Gheorghe Mârzenco (regizorul, producătorul şi coscenaristul
evenimentelor.
Comentariul
pe
documentarului), acad. Nicolae Dabija, acad. Valeriu Matei.
Gheorghe Mârzenco (regizorul
Nicolae Dabija, acad. Valeriu
Raport anual
2013
27

Zilele Culturii egiptene

În 2013, întregul ciclu de mani
Biblioteca Națională:

Cultural
Român
„Mihai Eminescu”,
academicienii
Mihai
Cimpoi
și Nicolae
Dabija,
marca
Ziua
Naţională
a României.
Filmul redă
istoria
dramatică
a Basarabiei,
prin prisma
Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Ghenadie
unei
localităţi şi a locuitorilor săi: personalităţi ale timpului, martori oculari ai
Jalbă, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
evenimentelor. Comentariul peliculei a fost făcut de istoricul Ion Varta. Au participat:
- Lansarea filmului documentar „Tătăreşti, centrul Basarabiei”, evenimentul
Gheorghe
Mârzenco (regizorul, producătorul şi coscenaristul documentarului), acad.
încadrându-se în suita de manifestări culturale, organizate de ICR Chişinău pentru a
Nicolae
Dabija,
acad.
Valeriu Matei.
marca Ziua Naţională
a României.
Filmul redă istoria dramatică a Basarabiei, prin prisma
unei localităţi şi a locuitorilor săi: personalităţi ale timpului, martori oculari ai

evenimentelor.
Comentariul peliculei a fost făcut de istoricul Ion Varta. Au participat:
Zilele Culturii
egiptene
Zilele Gheorghe
Culturii Mârzenco
egiptene (regizorul, producătorul şi coscenaristul documentarului), acad.

Valeriu
Matei.
ÎnNicolae
2013, Dabija,
întregulacad.
ciclu
de manifestări,
dedicate culturii şi civilizaţiei egiptene a avut loc la
În 2013,
întregul
ciclu
de
manifestări,
dedicate culturii şi civilizaţiei egiptene a avut loc la BibBiblioteca
Națională:
ZileleNațională:
Culturii egiptene
lioteca
- Expoziția documentară inspirată de cultura şi civilizația egipteană cu genericul:
- Expoziția
documentară
inspirată
de dedicate
cultura
şi civilizația
egipteană
cu genericul:
Misterele
Misterele
Egiptului
expoziție
de planșe,
şi reproduceri
arheologice
În 2013, întregul
cicluAntic:
de manifestări,
culturiifotografii
şi civilizaţiei
egiptene a avut
loc la
Egiptului
Antic: expoziție
Biblioteca
Națională:de planșe, fotografii şi reproduceri arheologice egiptene.
egiptene.
- Expoziția documentară inspirată de cultura şi civilizația egipteană cu genericul:
Misterele Egiptului Antic: expoziție de planșe, fotografii şi reproduceri arheologice
egiptene.

- Proiecție de filme documentare: “Egiptul antic. Pământ etern”; “Egiptul antic.
- Proiecție de filme documentare: “Egiptul antic. Pământ etern”; “Egiptul antic.
Pământ
iubit”.iubit”.
- Proiecție
de filme documentare: “Egiptul antic. Pământ etern”; “Egiptul antic.
Pământ
- Discuţie
cu
publicul
pe tema:
“Papirusul
magic
şi simbolismul
cântăririi
inimii”.
Pământ
iubit”.
- Discuţie cu publicul
pe tema:
“Papirusul
magic
şi simbolismul
cântăririi
inimii”.
- Discuţie
cu publicul peIsis
tema:
“Papirusul“Temple
magic şi simbolismul
cântăririi inimii”.
- Prezentare
multimedia:”
şi
Osiris”,
egiptene
renumite”.
- -Prezentare
multimedia:”
Isis
şi
Osiris”,
“Temple
egiptene
renumite”.
Prezentare multimedia:”
Isis
Osiris”, “Temple egiptene renumite”.
- Curs
Introductiv
de filosofie
şi şipsihologie.
- -Curs
filosofie
şi psihologie.
Curs Introductiv
Introductiv dede
filosofie
şi psihologie.
- Discuţie
cu
publicul
pe
tema:
“Înţelepciunea
luiPtah-hotep”.
Ptah-hotep”.
- -Discuţie
cu
publicul
pe
tema:
“Înţelepciunea
lui Ptah-hotep”.
Discuţie cu publicul pe tema: “Înţelepciunea
lui
ZileleCulturii
Culturii italiene
italiene
Zilele
Zilele
Culturii
italiene
BNRM a organizat un eveniment de excepţie: Recitalul de muzică vocală
BNRM a organizat un eveniment de excepţie: Recitalul de muzică vocală
dedicat
Verdi.
Naţionale
Chişinău
au
BNRM bicentinarului
a organizat unGiuseppe
eveniment
de Artiştii
excepţie:Operei
Recitalul
de muzică
vocală
dedicat bicentinarului Giuseppe Verdi. Artiştii Operei Naţionale Chişinău au
oferit
publicului
arii
celebre
din
creaţia
marelui
compozitor.
La
eveniment
au
dedicat
bicentinarului
Giuseppe
Operei
NaţionaleauChişinău au
oferit
publicului
arii celebre
din creaţiaVerdi.
mareluiArtiştii
compozitor.
La eveniment
oferit
publicului
arii
celebre
din
creaţiaAlexei
marelui
compozitor.
La
eveniment
au
participat
soprana
Sofia
Donică,
baritonul
Alexei
Digore,
pianista
Olga Juhro.
participat
soprana
Sofia
Donică,
baritonul
Digore,
pianista
Olga
Juhro.
Recitalul
Verdi
a
fost
astfel
o
nouă
modalitate
de
a
cunoăşte
creaţia
participat
soprana
Sofia
Donică,
baritonul
Alexei
Digore,
pianista
Olga
Recitalul Verdi a fost astfel o nouă modalitate de a cunoăşte creaţia verdiană,
verdiană,
într-unspecial,
cadru
special,
inedit.
A fost
organizată
expoziţia
cărţi,
Juhro.
Verdi
a fost
o nouă
modalitate
de de
a cunoăşte
creaţia
într-un Recitalul
cadru
inedit.
Aastfel
fost
organizată
şişiexpoziţia
de
cărţi, note,
disnote,
discuri
dedicată
Giuseppe
Verdi.
verdiană,
într-un
cadru
special,
inedit.
A
fost
organizată
şi
expoziţia
de
cărţi,
curi dedicată marelui Giuseppe Verdi.
note, discuri dedicată Giuseppe Verdi.

• Comemorarea deportărilor din RSSM

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” în cooperare cu Biblioteca Naţională au organizat
manifestări de comemorare a victimelor deportărilor din RSSM:
- lansarea cărţii Destainuiri de pe lumea cealaltă. Autor: Veronica Pârlea-Conovali. Evenimentul a fost dedicat comemorării primului val de deportări din RSS Moldovenească (12-13 iunie
1941);
- masa rotundă cu genericul Deportările din 5 spre 6 iulie 1949 în memoria colectivă: traumă,
responsabilitate, viitor. În cadrul mesei rotunde au luat cuvântul prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedintele INIS „ProMemoria”, Anatol Corj, preşedintele Asociaţiei victimelor regimului comunist, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, INIS „ProMemoria”, dr. Gabriela Welch, La Trobe
University, Melbourne, Australia, dr. Marius Tărâță, Institutul de Istorie, AȘM, alţi istorici, oameni
politici, supravieţuitori ai deportărilor.
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Acţiuni consacrate tineretului
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- Întâlnirea cu tânăra poetă Ana Puşcaşu;
- Lansarea de carte Aripa frântă a dorului de Dana Florea;
- Lansarea cărţii tânărului poet Ion Buzu Trei ml de Konfidor;
- Seara de creaţie a tinerilor poeţi Irina Staver şi Ramin Terente;
- Lecturi publice Un spațiu blând… cu Alexandru Cosmescu;
- Expoziţia de grafică a Dorinei Laşcu (în cadrul programului guvernamental de promovare
a tinerelor talente);
- Întâlnirea cu cititorii Bibliotecii Naţionale Andrei Burac şi tineretul de creaţie în cadrul
ciclului „Dialogul generaţilor” al Cenaclului literar „Republica”;
- Organizarea activităţilor pedagogice: Calvarul deportărilor, Şcoala de pictură „Ilia
Repin”, Formele de activitate culturală în BNRM.
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• Acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova


Ziua Internaţională a Romilor se sărbătoreşte în fiecare an la începutul lunii aprilie. Scopul unei
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Ediţia din anul 2013 a fost consacrată lansării cărţii Nicolae Simatoc – legenda unui fotbalist
basarabean, de la Ripensia la FC Barcelona semnată de Octavian Ţâcu şi Boris Boguşi.
Moderatorul manifestării – publicistul Efim Josanu.
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basarabean, de la Ripensia la FC Barcelona semnată de Octavian Ţâcu şi Boris Boguşi.
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Cristina Pintilie,
Tanasiiciuc,
Andrei
Gicu
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argareta Ivănuș, Silvia Goncear, Diana Văluță, Cristina Pintilie, Natalia
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Ioan
Mânăscurtă,
Iurie
Colesnic,
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și
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anfil, Petrică Hadârcă ş.a. Văluță,

Margareta Ivănuș, Silvia Goncear, Diana Văluță, Cristina Pintilie, Natalia
Tanasiiciuc, Andrei Ștefăneț, Gicu Cimbir; compozitorul Vladimir Beleaev; actorii
Ninela Caranfil, Petrică Hadârcă ş.a.

-

Întâlnirea literară cu poeta și traducătoarea Paula Romanescu în cadrul că
susţinut un recital de poezie de primăvară cu participarea membrilor Cenaclu
Paula Romanescu a donat Bibliotecii Naţionale 100 de cărţi şi patru lucrări
ciclul Eminesciana ale fiicei sale Adina Romanescu.

literară cu poeta și traducătoarea Paula Romanescu în cadrul căreia a fost
recital de poezie de primăvară cu participarea membrilor Cenaclului “Ideal”.
anescu a donat Bibliotecii
Naţionale 100
de cărţicuşi poeta
patru lucrări
grafice din
- Întâlnirea
literară
și traducătoarea
nesciana ale fiicei sale Adina Romanescu.
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Paula Romanescu în cadrul căreia a fost susţinut
un recital de poezie de primăvară cu participarea membrilor CenaÎntâlnirea literară cu poeta
și traducătoarea
Romanescu
în cadrul
căreia aNaţionale
fost
clului
“Ideal”. PaulaPaula
Romanescu
a donat
Bibliotecii
100
susţinut un recital de poezie
de
primăvară
cu
participarea
membrilor
Cenaclului
“Ideal”.
de cărţi şi patru lucrări grafice din ciclul Eminesciana ale fiicei sale
Paula Romanescu a donatAdina
Bibliotecii
Naţionale 100 de cărţi şi patru lucrări grafice din
Romanescu.

ciclul Eminesciana ale fiicei sale Adina Romanescu.
- Seara de creaţie a scriitorului şi poetului Vasile Căpăţină cu genericul „Iub

din iubire”. Pe marginea creației sale s-au pronunțat mai mulți invitați: aca
Dabija, scriitorii Tudor Paladi, Nina Josu, Renata Verejanu, Lidia Grosu, dirij
actorul Andrei
Soțchi, compozitorii
Constantin Rusnac,
Ilie Văluță, D
- Seara de creaţie aNevoie,
scriitorului
şi poetului
Vasile Căpăţână
cu
interpreții Octavian Mândruță (București), Silvia Goncear, Raisa Bârnaz, Di
genericul „Iubire născută
ș.a. din iubireaţie a scriitorului şi poetului Vasile Căpăţină cu genericul
născută
re”.  „Iubire
Pe marginea
creației sale s-au
. Pe marginea creației sale s-au pronunțat mai mulți invitați: acad. Nicolae
pronunțat
invitați:
acad.dirijorul
Nicolae
Dabija, scriitorii Tudor
iitorii Tudor Paladi,
Nina Josu, mai
Renatamulți
Verejanu,
Lidia Grosu,
Victor
torul Andrei Soțchi,
compozitorii
Constantin
Rusnac,
Ilie
Văluță,
Daria
Radu,
Palladi, Nina Josu, Renata Verejanu, Lidia Grosu, dirijorul Victor
Octavian Mândruță (București), Silvia Goncear, Raisa Bârnaz, Diana Văluță

Nevoie, actorul Andrei Soțchi, compozitorii Constantin Rusnac,
Ilie Văluță, Daria Radu, interpreții Octavian Mândruță (București),
Silvia Goncear, Raisa Bârnaz, Diana Văluță ș.a.
-- Seara
Searade
decreaţie
creaţie aascriitorului
scriitorului din
şi poetului
Vasile
Căpăţină
cu genericul „Iubire născută
Iaşi Horia
Zilieru.
La evenidin iubire”. Pe marginea creației sale s-au pronunțat mai mulți invitați: acad. Nicolae
ment au participat acad. Nicolae Dabija, acad. Valeriu Matei, Tudor
Dabija, scriitorii Tudor Paladi, Nina Josu, Renata Verejanu, Lidia Grosu, dirijorul Victor
Palladi,
Lidia actorul
Grosu;Andrei
compozitorii
interpreţii Constantin
Ilie Văluţă,Rusnac,
Octavi-Ilie Văluță, Daria Radu,
Nevoie,
Soțchi, şi
compozitorii
an Mândruţă,
Valuţă.
interprețiiDiana
Octavian
Mândruță (București), Silvia Goncear, Raisa Bârnaz, Diana Văluță
- Seara
de
creaţie
a
epigramistului Gheorghe Bâlici. Au participat: M.Cimpoi, N.Dabija,
ș.a.
V.Matei, D.Chirtoacă, M.Godea, I.Hadârcă, M.Hâncu ş.a.
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rtoacă, M.Godea, I.Hadârcă, M.Hâncu ş.a.
-

-

-

Seara de creaţie a scriitorului din Iaşi Horia Zilieru. La eveniment au participat acad.
Nicolae Dabija, acad. Valeriu Matei, Tudor Palladi, Lidia Grosu; compozitorii şi
interpreţii Ilie Văluţă, Octavian Mândruţă, Diana Valuţă.
Seara de creaţie a epigramistului Gheorghe Bâlici. Au participat: M.Cimpoi, N.Dabija,
V.Matei,
I.Hadârcă, M.Hâncu
ş.a. cu prilejul zilei sale de naştere,
SearaD.Chirtoacă,
de creaţie M.Godea,
a compozitorului
Ilie Văluţă

dar şi al
lansării cărţii “Dor de lume”. Seara de creaţie a fost axată mai mult pe cântece de suflet,
interpretate cu mult har de protagonistul acestei manifestări, dar şi de fiicele sale Diana ş
Seara de creaţie
a compozitorului
Iliecreat
Văluţă
prilejulcvartet
zilei sale
de naştere,
dar şi alcompozitorului.
Veronica
Văluţă, care au
un cu
splendid
împreună
cu nepoţii

lansării cărţii “Dor de lume”. Seara de creaţie a fost axată mai mult pe cântece de suflet,
interpretate cu mult har de protagonistul acestei manifestări, dar şi de fiicele sale Diana şi
Veronica
care
au creat
cvartet
cu nepoţii compozitorului.
e a compozitorului
IlieVăluţă,
Văluţă cu
prilejul
zileiun
salesplendid
de naştere,
dar şiîmpreună
al

Dor de lume”. Seara de creaţie a fost axată mai mult pe cântece de suflet,
mult har de protagonistul acestei manifestări, dar şi de fiicele sale Diana şi
ă, care au creat un splendid cvartet împreună cu nepoţii compozitorului.

- Seara de creaţie a compozitorului Ilie Văluţă cu prilejul zilei

Seara de creaţie a compozitorului Ilie Văluţă cu prilejul zilei sale de naştere, dar şi al
sale
de naştere,
şi axată
a lansării
cărţiipe“Dor
dede
lume”.
lansării cărţii “Dor de lume”.
Seara
de creaţiedar
a fost
mai mult
cântece
suflet,Seara de
creaţie a fostacestei
axată manifestări,
mai mult pedar
cântece
de suflet,
interpretate
cu
interpretate cu mult har de protagonistul
şi de fiicele
sale Diana
şi
multunhar
de protagonistul
acestei
dar şi de fiicele sale
Veronica Văluţă, care au creat
splendid
cvartet împreună
cumanifestări,
nepoţii compozitorului.

-

Diana şi Veronica Văluţă, care au creat un splendid cvartet împre-

In memoriam Artistul
Igor
Vieru la 90 de ani. La eveniment au participat: artişt
unăplastic
cu nepoţii
compozitorului.
plastici, scriitori, compozitori, interpreţi, actori, savanţi, personalităţi marcante din
In memoriam
Artistul plastic Igor- Vieru
la 90 de Artistului
ani. La eveniment
au Vieru
participat:
In memoriam
plastic Igor
la 90artişti
de ani.
Moldova.
-

-

La eveniment
au participat:
artişti plastici,marcante
scriitori, compozitori,
plastici, scriitori, compozitori, interpreţi,
actori,
savanţi, personalităţi
din
interpreţi,
actori,
savanţi,
personalităţi
marcante
din
Moldova.
Moldova.
Artistul plastic
Igor Vieru la 90 de ani. La eveniment au participat: artişti

, compozitori, interpreţi, actori, savanţi, personalităţi marcante din
-

In memoriam Artistul plastic Igor Vieru la 90 de ani. La eveniment au participat: artişti
plastici, scriitori, compozitori, interpreţi, actori, savanţi, personalităţi marcante din
Moldova.

Republica
 • Cenaclul
Cenaclul
Republica

Cenaclul Republica a fost iniţiat de BNRM şi este moderat de
Moni
Stănilă cu susţinerea scriitorilor Alexandru Vakulovski, dr.
ca
Alexe Rău, Dumitru Crudu şi al doamnei Raisa Melnic. Scopul creării lui a fost promovarea valorilor literare tinere. În 2013, Cenaclul
a avut ca invitaţi: strănepoata lui Ion Creangă – Ana-Maria Caia,
 Cenaclul Republica
jurnalistă şi scriitoare, tânăra poetă din România Ana Puşcaşu, Ion
Buzu ş.a. Şedinţele cenaclului au loc lunar. Au fost lansate numeroaCenaclul
Republica
a fost
iniţiat de BNRM
şi poetice,
este moderat
de Moni
se cărţi, au
fost iniţiat
organizate
întâlnirişiliterare,
lecturi de
lecturi
Cenaclul
Republica
a
fost
de
BNRM
este
moderat
Moni
Cenaclul Republica a fost iniţiat de BNRM şi este moderat de Moni
teologice etc.
La fel ca şi acum un an, Republica își desemnează premianții. Nominalizarea Autorului anului
Cenaclul Republica a fost iniţiat de BNRM şi este moderat de Moni
2013 la compartimentele:
Premiu pentru debut “Alexei Mateevici” - Ion Buzu, 3 ml de konfidor
Premiu pentru poezie “Pan Halippa” - Dumitru Crudu, Eșarfe în cer
Premiu pentru proză “Antioh Cantemir” - Vladimir Lorcenkov, Swinguiușie parî.



Cenaclul Republica

Raport anual

36

2013

lunar. Au fost lansate numeroase cărţi, au fost organizate întâlniri literare, lecturi poetice, lecturi
teologice etc.
La fel caş acum un an, Republica își desemnează premianții. Nominalizarea Autorului anului
2013 la compartimentele:
Premiu pentru debut "Alexei Mateevici" - Ion Buzu, 3 ml de konfidor
Premiu pentru poezie "Pan Halippa" - Dumitru Crudu, Eșarfe în cer
Premiu pentru proză "Antioh Cantemir" - Vladimir Lorcenkov, Swinguiușie parî.



• Activitatea expoziţională
Activitatea expoziţională

În şirul manifestărilor culturale organizate de Biblioteca Naţională se înscriu şi acţiuni menite
În şirul manifestărilor
culturale
deinstituţiei
Biblioteca
Naţională
se înscriuimportante
şi acţiuni menite
să promoveze
valoroase lucrări
dinorganizate
patrimoniul
legate
de evenimente
sau desă
promoveze valoroase
lucrări din în
patrimoniul
legate de
importante
sau de
personalităţile
marcante sărbătorite
calendarulinstituţiei
cultural naţional
şi evenimente
internaţional.
În 2013, BNRM
personalităţile
marcante
sărbătorite
în
calendarul
cultural
naţional
şi
internaţional.
În
2013,
a avut un amplu program expoziţional cuprinzând 17 expoziţii - eveniment şi expoziţii tematice.
BNRM
a avut
amplu
expoziţional
cuprinzând 17 expoziţii - eveniment şi expoziţii
Un impact
maiun
mare
l-auprogram
avut următoarele
expoziţii-eveniment:
tematice.
- Valori eminesciene, organizată către Ziua Naţională a Culturii;
Un
impact
mai
l-au avut
expoziţii-eveniment:
- 380
de ani
demare
la naşterea
luiurmătoarele
Miron Costin
– om de stat, cronicar, istoriograf, diplomat, gânditor umanist, cea mai însemnată personalitate a literaturii româneşti din Moldova din secolul al
- Valori eminesciene, organizată către Ziua Naţională a Culturii;
XVII-lea;
- ani
380dedelaani
de la naşterea
luicultură
Miron și
Costin
– om„Luminătorul“,
de stat, cronicar,
istoriograf,
diplomat,
- 105
apariţia
revistei de
credință
publicaţie
a Eparhiei
gânditor umanist, cea mai însemnată personalitate a literaturii româneşti din Moldova din
Chişinăului, sub redacţia lui Constantin Popovici şi Gurie Grosu. Au fost prezentate documente de
secolul al XVII-lea;
epocă, cărți, reviste, fotografii, resurse AV despre viața bisericească a Basarabiei din acea vreme,
- 105 de ani de la apariţia revistei de cultură și credință „Luminătorul“, publicaţie a
colaboratorii ei în frunte cu Alexie Mateevici, şi protoiereul Petru Buburuz, magistru în teologie,
Eparhiei Chişinăului, sub redacţia lui Constantin Popovici şi Gurie Grosu. Au fost
preşedinteprezentate
al Societăţiidocumente
Cultural-Bisericeşti
Varlaam”,
actualul
redactor-editor
al rede epocă,„Mitropolitul
cărți, reviste,
fotografii,
resurse
AV despre
viața
vistei „Luminătorul”;
bisericească a Basarabiei din acea vreme, colaboratorii ei în frunte cu Alexie Mateevici,
- Inviaţi-vă
dar Graiul,
cătreBuburuz,
125 de animagistru
de la naşterea
preotului-poet
Alexei
şi protoiereul
Petru
în teologie,
preşedinte
al Mateevici;
Societăţii Cultural- Un nostalgic
al
cerului
şi
al
pământului
–
Ioan
Mânăscurtă;
Bisericeşti „Mitropolitul Varlaam”, actualul redactor-editor al revistei „Luminătorul”;
- 225
ani de ladar
naşterea
Arthur
Schopenhauer,
filozof
german din secolul
al XIX-lea,
- de
Inviaţi-vă
Graiul,lui
către
125 de
ani de la naşterea
preotului-poet
Alexei Mateevici;
celebru- pentru
teoriile sale
filozofice
pesimiste;
Un nostalgic
al cerului
şi al
pământului – Ioan Mânăscurtă;
- Calvarul
deportărilor;
- 225 de ani de la naşterea lui Arthur Schopenhauer, filozof german din secolul al XIX- Eşti floare
de dor,pentru
Basarabie,
eştisale
lacrima
neamului
meu - expoziţie documentară consacrată
lea, celebru
teoriile
filozofice
pesimiste;
memoriei
regretatului
poet,
scriitor,
dramaturg,
mare
om
al
cetăţii – Dumitru Matcovschi;
- Calvarul deportărilor;
- Eşti floare de dor, Basarabie, eşti lacrima neamului meu - expoziţie documentară
consacrată memoriei regretatului poet, scriitor, dramaturg, mare om al cetăţii Dumitru
Matcovschi;

Povara bunătăţii noastre (Ion Druţă – 85 de ani de la naştere);
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academician
Nicolae
Dabija
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expoziţia a cuprins peste 300 de cărţi, apărute în limba română în R. Moldova
şi România, inclusiv traduceri ale creaţiei autorului în rusă, engleză şi franceză);

- Povara bunătăţii noastre (Ion Druţă – 85 de ani de la naştere);
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65
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naşterea
scriitorului
academician
Nicolae
Dabija
ale creaţiei autorului în rusă, engleză şi franceză);
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peste
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Druţăde– 85
de ani
de la naştere);
şi
România,
inclusiv
traduceri
ale
creaţiei
autorului
în
rusă,
engleză
şi
franceză);
- Ochiul al treilea – 65 ani de la naşterea scriitorului academician Nicolae Dabija
(expoziţia a cuprins peste 300 de cărţi, apărute în limba română în R. Moldova
şi România, inclusiv traduceri ale creaţiei autorului în rusă, engleză şi franceză);

Un Dac Nemuritor – Andrei Vartic (o expoziție de cărți și fotografii ce surprind
- Un Dac Nemuritor – Andrei Vartic (o expoziție de cărți și fotografii ce surprind momente din
viața scriitorului,
publicistului,
regizorului
șicărți
fostului
deputat în primul
- momente
Un
Dacdin
Nemuritor
– Andrei
Varticși (o
expoziție
de în
și fotografii
viața
scriitorului,
publicistului,
regizorului
fostului
deputat
primul
Parlamentceal surprind
Republicii
Parlament
al
Republicii
Moldova,
Andrei
Vartic).
momente
din
viața
scriitorului,
publicistului,
regizorului
și
fostului
deputat
în
primul
Moldova, Andrei Vartic).
Parlament
al
Republicii
Moldova,
Andrei
Vartic).
- Un Dac Nemuritor – Andrei Vartic (o expoziție de cărți și fotografii ce surprind
momente din viața scriitorului, publicistului, regizorului și fostului deputat în primul
Parlament al Republicii Moldova, Andrei Vartic).

-

Anul Nou la popoarele lumii (exponatele grăitoare incluse în această frumoasă
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Anul Nou
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imprimat,
obiectele
careAV
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în
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din ţările
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etc.).
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alte
documente
ce ţin
de cuvântul
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obiectele
imagini
artisticesunt
şi fotografice,
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AV etc.).
care constituie atributele acestor obiceie, remarcându-se în special o reprezentativă
colecţie de clopoţeie din ţările lumii, imagini artistice si fotografice, materiale AV etc.).

-
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Începând cu 2006, BNRM face cunoscute colecţiile sale prin organizarea expoziţiilor-eveniment
pe pagina sa de Internet. În 2013, expoziţiile virtuale au fost accesate de peste cinci mii de
utilizatori din R. Moldova, România, Rusia, Franţa, Spania, Italia etc.


Începând cu 2006, BNRM face cunoscute colecţiile sale prin organizarea expoziţiilor-eveniment pe pagina sa de Internet. În 2013, expoziţiile virtuale au fost accesate de peste cinci mii de
O mai bună vizibilitate internă şi externă a Bibliotecii
utilizatori din R. Moldova, România, Rusia, Franţa, Spania, Italia etc.

La creşterea vizibilităţii Bibliotecii au contribuit, în mare parte, atât diversitatea patrimoniului
bunăcât
vizibilitate
internă ofertelor
şi externăculturale,
a Bibliotecii
documentar• O
al mai
BNRM,
şi multitudinea
în consens cu tendinţele cererii
La
creşterea
vizibilităţii
Bibliotecii
au
contribuit,
în
mare
parte, atât diversitatea patrimoniului
publicului vizitator.
documentar al BNRM, cât şi multitudinea ofertelor culturale, în consens cu tendinţele cererii pubPrintre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea vizibilităţii BNRM consemnăm:
licului vizitator.
- promovarea activităţii bibliotecii pe site-ul instituţiei www.bnrm.md;
Printre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea vizibilităţii BNRM consemnăm:
- intensificarea prezenţei instituţiei în spaţiul virtual prin integrarea în noile tendinţe de
- promovarea activităţii bibliotecii pe site-ul instituţiei www.bnrm.md;
comunicare
socio-culturale;
- intensificarea
prezenţei instituţiei în spaţiul virtual prin integrarea în noile tendinţe de comu- menţinerea
unei legături constante cu mass-media (interviuri, comunicate de presă și
nicare socio-culturale;
conferințe
de presă,
informări,
editare
de materiale(interviuri,
publicitare
etc.); de presă și conferințe
- menţinerea
unei legături
constante
cu mass-media
comunicate
- continuarea
procesului
de
promovare
a
colecţiilor
precum
şi
a
activităţii
BNRM prin:
de presă, informări, editare de materiale publicitare etc.);
afişe,
pliante, programe,
etc.; a colecţiilor precum şi a activităţii BNRM prin: afişe,
- continuarea
procesuluifluturaşi
de promovare
- realizarea
de suveniruri
diverse
pliante, programe,
fluturaşi
etc.; pentru promovarea BNRM etc.
- realizarea de suvenire diverse pentru promovarea BNRM etc.

Difuzarea culturală în 3 cifre:

126

de manifestări culturale organizate în diverse domenii:
cultură, muzică, artă etc.

Peste

30000

de participanţi la evenimentele organizate
sau găzduite de BNRM

Peste

200

de apariţii şi menţiuni în mass-media
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Activitatea editorială

Activitatea editorială

Într-un peisaj editorial supus crizei economice, BNRM îşi menţine poziţia privilegiată prin numărul
de Într-un
ediţii, ţinuta
echipa
colegiul
onorific.
În privilegiată
această perioadă
au
peisajgrafică,
editorialprin
supus
crizeiredacţională
economice, şiBNRM
îşi său
menţine
poziţia
prin nuapărut de
26ediţii,
titluri ţinuta
de publicaţii
cu un volum
editorialsău
de 214
coli de
mărul
grafică,(31
prinfascicule),
echipa redacţională
şi colegiul
onorific.
În tipar.
această perioadă
au apărut 26 titluri de publicaţii (31 fascicule), cu un volum editorial de 214 coli de tipar.
Una din funcţiile Bibliotecii Naţionale este cea de cercetare şi punere în valoare a patrimoniului
naţional scris. Valorificarea acestuia se realizează prin Bibliografia Naţională a Moldovei prin
Una din funcţiile Bibliotecii Naţionale este cea de cercetare şi punere în valoare a patrimoniului
seriile:
naţional scris. Valorificarea acestuia se realizează prin Bibliografia Naţională a Moldovei prin
- Moldavistica (Exteriorica);
seriile:
- Teze de doctorat;
- Moldavistica
(Exteriorica);
- Publicaţii oficiale.
- Teze de doctorat;
- Publicaţii
oficiale
Fasciculele
Bibliografiei
Naţionale a Moldovei înregistrează întreg repertoriul de tipărituri
Fasciculele
Bibliografiei
Naţionale
înregistrează
tipărituri
apărute
în Republica
Moldova,
dar şia înMoldovei
străinătate.
La acest întreg
capitolrepertoriul
se înscriudealmanahul
apărute
în Republica
şi în străinătate.
La acest capitol
se înscriu
Imaginea
RepubliciiMoldova,
Moldova dar
în străinătate
– bibliografie
analitică,
apărutăalmanahul
în limbileImaginea
franceză,
Republicii
Moldova
în
străinătate
–
bibliografie
analitică,
apărută
în
limbile
franceză,
engleză,
engleză, germană ş.a., precum şi Cronica vieţii politico-administrative, social-economice
şi
germană
precum şi Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a
culturale ş.a.,
a Moldovei.
Moldovei.
Pentru
asigurarea
documentării
beneficiarilor
problemele
culturăşi şiartă,
artă,BNRM
BNRMelaborează
elaboreaPentru
asigurarea
documentării
beneficiarilor
în în
problemele
dede
cultură
ză
şi editează
buletinul
informareşişidocumentare
documentareCultura
CulturaînînMoldova,
Moldova,care
care reprezintă
reprezintă o lucrare
şi editează
buletinul
dede
informare
curentă cu o periodicitate anuală şi este alcătuită în baza descrierilor bibliografice selectate din
detipar
tiparnaţională,
naţională,intrată
intrată
curent
în fondurile
Bibliotecii
Naţionale.
În buletin
sunt
producţia de
curent
în fondurile
Bibliotecii
Naţionale.
În buletin
sunt incluincluse
de articole
cărţi, articole
din culegeri,
din publicaţii
seriale, ce
recenzii
vizeazăprobleme
diverse
se
titlurititluri
de cărţi,
din culegeri,
din publicaţii
seriale, recenzii
vizeazăcediverse
probleme
privind domeniile
şi artei în Republica
privind
domeniile
culturii şi culturii
artei în Republica
Moldova. Moldova.
Calendarul Naţional rămâne a fi una din cele mai prestigioase
publicaţii ale BNRM, un mijloc eficient de informare şi populaCalendarul
Naţional rămâne
fi auna
din cele mai
prestigioase
rizare a evenimentelor
culturalea şi
aniversărilor,
care
au loc pe
publicaţii
ale
BNRM,
un
mijloc
eficient
de
informare
şi
parcursul anului. Ediţia anului 2013 include cca 2,5 mii de date
popularizare
evenimentelor
culturale
şi a aniversărilor,
au
memorabile şia nume
de personalităţi
de seamă
din domeniilecare
cultuloc
pe
parcursul
anului.
Ediţia
anului
2013
include
cca
2,5
mii
de
rii, istoriei, economiei, ştiinţei, politicii etc. din Republica Moldodate memorabile şi nume de personalităţi de seamă din domeniile
va, precum şi valori literare şi culturale din civilizaţia universală.
culturii, istoriei, economiei, ştiinţei, politicii etc. din Republica
Partea cea mai consistentă a acestui instrument de lucru, dar şi cea
Moldova, precum şi valori literare şi culturale din civilizaţia
mai utilă pentru cercetători o constituie medalioanele, unele fiind
universală. Partea cea mai consistentă a acestui instrument de
de importanţă
lucru,
dar şienciclopedică.
cea mai utilă pentru cercetători o constituie
În
cadrul
Proiectului
“Moldavica”,
seria “Plasticienii
medalioanele, unele fiindeditorial
de importanţă
enciclopedică.
Moldovei”, iniţiat de BNRM în scopul valorificării patrimoniului
naţional de artă plastică, a ieşit de sub tipar biobibliografia Ilie
Bogdesco dedicată celor 90 de ani de la naşterea protagonistului.
Lucrarea include cărţi, articole din culegeri şi din periodice, apăatât în Republica
Moldova, cât
şi peste hotarele
ei şi
prezintă
În cadrul Proiectului editorial rute
“Moldavica”,
seria “Plasticienii
Moldovei”,
iniţiat de
BNRM
în
viaţa
şi
activitatea
artistică
a
marelui
maestru
al
gravurii,
caligrafiei,
picturii
monumentale
şi
al
scopul valorificării patrimoniului naţional de artă plastică, a ieşit de sub tipar biobibliografia Ilie
graficii
de dedicată
carte. Bibliografia
adusprotagonistului.
artistului plasticLucrarea
de către include
serviciulcărţi,
Colecţie
de
Bogdesco
celor 90 deeste
aniun
deomagiu
la naşterea
articole
arte
şi
hărţi
al
BNRM
şi
o
sursă
importantă
de
informare
pentru
cei
interesaţi
de
a
studia
mai
prodin culegeri şi din periodice, apărute atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei şi
prezintă
şi activitatea
artistică a marelui maestru al gravurii, caligrafiei, picturii
fund
operaviaţa
şi activitatea
plasticianului.
monumentale şi al graficii de carte. Bibliografia este un omagiu adus artistului plastic de către
serviciul Colecţie de arte şi hărţi al BNRM şi o sursă importantă de informare pentru cei
interesaţi de a studia mai profund opera şi activitatea plasticianului.
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Biblioteca Naţională pe calea integrării europene - este titlul cărţii-album editată de BNRM.
Volumul e o trecere în revistă a ideilor şi produselor generate de Bilioteca Naţională în anii reformei principiale a ei, a proiectelor care i-au creat o imagine nouă în ţară şi peste hotare, proiecte a
căror realizare i-a permis BNRM să devină o instituţie despre care se poate spune că este pe drept
cuvânt deja integrată în Europa.

Biblioteca Naţională pe
europene - este titlul cărţii
BNRM. Volumul e o trecere
şi produselor generate de Bili
anii reformei principiale a ei,
i-au creat o imagine nouă
hotare, proiecte a căror rea
BNRM să devină o instituţ
poate spune că este pe d
integrată în Europa.

Activitatea editorială a instituţiei în anul 2013 a fost deosebită şi prin faptul că BNRM a
Activitatea
a instituţiei
în anulpentru
2013care
a fost
deosebită
participat la Târgul
inovaţiilor,editorială
organizat de
Novateca, ocazie
au fost
realizateşi prin faptul că
o serie de materiale
promoţionale,
concomitent
cu implicarea
întregului
colectiv ocazie
în derularea
participat
la Târgul
inovaţiilor,
organizat
de Novateca,
pentru care au fo
acestui eveniment.
o serie de materiale promoţionale, concomitent cu implicarea întregului colecti

acestui eveniment.
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4. Cercetare şi dezvoltare în
biblioteconomie

Activitatea de cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie se înscrie printre atribuţiile
4. Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie
principale ale Bibliotecii Naţionale. Aceasta a constituit, şi în anul 2013, o prioritate a
instituţiei, având ca scop final sporirea eficienţei şi a calităţii activităţii bibliotecare.
Grupul
l-au şiconstituit
1374 biblioteci se
publice
reţeaua
Ministerului
Activitatea de ţintă
cercetare
dezvoltarecele
în biblioteconomie
înscriedin
printre
atribuţiile
prinCulturii,
inclusiv
cele Aceasta
1213 biblioteci
publice
care aconstituie
cipale ale
Bibliotecii
Naţionale.
a constituit,
şi în din
anulspaţiul
2013, orural
prioritate
instituţiei,87% din
având catotalui
scop final
sporirea eficienţei
a calităţii
activităţii
bibliotecare.şi de specialitatea a vizat
bibliotecilor
publice.şiÎnsă
activitatea
metodologică
Grupul
ţintă sistemul
l-au constituit
cele 1374
biblioteci care
publice
din reţeauade
Ministerului
Culturii,deinîntreg
naţional
de biblioteci
a beneficiat
serviciile oferite
Biblioteca
clusiv cele
1213
biblioteci
publice
din
spaţiul
rural
care
constituie
87%
din
totalui
bibliotecilor
Naţională.
publice. O
Însă
activitatea
metodologică
şi de este
specialitate
a vizat
întreg sistemul
naţionalstudiilor
de bibaltă
linie directoare
a BNRM
activitatea
ştiinţifică:
organizarea
lioteci care
a
beneficiat
de
serviciile
oferite
de
Biblioteca
Naţională.
ştiinţifice şi a sondajelor sociologice, organizarea simpozioanelor şi altor manifestări
O altăştiinţifice.
linie directoare a BNRM este activitatea ştiinţifică: organizarea studiilor ştiinţifice şi a
sondajelor sociologice, organizarea simpozioanelor şi altor manifestări ştiinţifice.
BNRM contribuie, de asemenea, la colaborarea internaţională, cooperarea activităţilor
BNRM contribuie, de asemenea, la colaborarea internaţională, cooperarea activităţilor în
în domeniu, ajutând la funcţionarea eficientă a bibliotecilor ţării.
domeniu, ajutând la funcţionarea eficientă a bibliotecilor ţării.

Obiective
şi realizări
Obiective
şi realizări
• Organizarea reuniunii anuale 2013 a CODIBIP Moldova



Organizarea reuniunii anuale 2013 a CODIBIP Moldova
Reuniunea 2013 a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice RaReuniunea 2013 a Conferinţei
Directorilor
Bibliotecilor
ionale/Municipale/Orăşeneşti
din Republica
Moldova (CoDiBiP)
a avut Publice
genericul
Biblioteca
și
comunitatea.
La
reuniune
au
participat
directorii
Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP) a
bibliotecilor
publice,
bibliotecarii
responsabili de activitatea
metodoloavut genericul
Biblioteca
și comunitatea.
La reuniune
au participat
gică
şi de specialitate,
precum
și specialiştii
direcţiilor/secţiilor
Cultură,
directorii
bibliotecilor
publice,
bibliotecarii
responsabili
de activitatea
responsabili
de
activitatea
bibliotecilor
în
teritoriu
(cca
100
persoane).
metodologică şi de specialitate, precum și specialiştii direcţiilor/secţiilor
În cadrul responsabili
reuniunii au fost
actuale în
ale teritoriu
domeniu- (cca 100
Cultură,
de discutate
activitateaprobleme
bibliotecilor
lui
biblioteconomie
şi
ştiinţa
informării,
trasate
priorităţile
de
activitate
persoane).
ale bibliotecilor publice pentru anul viitor în contextul realităţilor socioculturale actuale, tendinţelor de dezvoltare ale domeniului. În această
În cadrul reuniunii au fost discutate probleme actuale ale domeniului
ordine de idei, a fost luată în dezbateri şi aprobată propunerea de a declabiblioteconomie şi ştiinţa informării, trasate priorităţile de activitate ale
ra anul 2014 Anul relansării şi afirmării bibliotecii publice ca centru
bibliotecilor publice pentru anul viitor în contextul realităţilor sociocomunitar.

culturale actuale, tendinţelor de dezvoltare ale domeniului. În această ordine de idei, a fost luată
în Îndezbateri
şi aprobată
propunerea
declara
anul 2014
Anul relansării şi afirmării
2014 activitatea
bibliotecilor
publice sedevaaaxa
pe următoarele
priorităţi:
bibliotecii
publice
ca
centru
comunitar.
- Plasarea bibliotecii în central comunităţii;
-

Afirmarea bibliotecii ca centru al inovaţiilor digitale;

În -2014Demonstrarea
activitatea bibliotecilor
publice
se va axa pe următoarele priorităţi:
valorii bibliotecii
publice;
Plasarea bibliotecii
în central
comunităţii;
- - Dezvoltarea
competenţelor
profesionale.
- Afirmarea bibliotecii ca centru al inovaţiilor digitale;
Comunicările
prezentate
în cadrul
conferinţei
au luat în dezbarere tot spectrul de probleme de
- Demonstrarea
valorii
bibliotecii
publice;
interes
pentru profesioniştii
domeniului,
în special aspecte ce ţin de reafirmarea bibliotecii
- major
Dezvoltarea
competenţelor
profesionale.

publice ca spaţiu comunitar unde informaţiile, resursele, serviciile, personalul servesc confluenţei
cunoştinţelor şi unde
membrii
se întâlneasc
un în
locdezbarere
sigur şi binetotreglementat
pentru
Comunicările
prezentate
încomunităţii
cadrul conferinţei
au pe
luat
spectrul de
probleme de
ainteres
învăţa,major
a-şi dezvolta
creativitatea,
a
se
recreea,
a
socializa,
etc.
pentru profesioniştii domeniului, în special aspecte ce ţin de reafirmarea bibliotecii

publice ca spaţiu comunitar unde informaţiile, resursele, serviciile, personalul servesc
confluenţei cunoştinţelor şi unde membrii comunităţii se întâlneasc pe un loc sigur şi bine
reglementat
Raportpentru
anual a învăţa, a-şi dezvolta creativitatea, a se recreea, a socializa, etc.
2013
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• Organizarea Simpozionului Anul
2012 Simpozionului Anul Bibliologic 2012

Simpozionul
ŞtiinţificAnul
AnulBibliologic
Bibliologic
reprezintă
o trecere
în revist
Simpozionul Ştiinţific
reprezintă
o trecere
în
revistă
a realizărilor
precedent,
propulsează
ideişi şipuncte
punctede orientare
realizărilor
anuluianului
precedent,
propulsează
idei
de
orientare
pentru
anulLa
viitor.
La întrunirea
a Conferinţei
Dipentru
anul
viitor.
întrunirea
20112011
a Conferinţei
Directorilor
rectorilor
Bibliotecilor
Publice
Raionale/Municipale/Orăşeneşti
Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din
din Republica
Republica Moldova (CoDiBiP), care a avut loc la 9 decembrie 2011,
Moldova (CoDiBiP), care a avut loc la 9 decembrie 2011, anul 2012
anul 2012 a fost declarat Anul Bibliotecarului public moldovean ca
fost declarat
Bibliotecarului
public
ca obiect şi
obiect
şi subiect Anul
al schimbării.
Pe parcursul
anuluimoldovean
activitatea tuturor
subiect al publice
schimbării.
Pe parcursul
anului
activitatea
tuturor
bibliotecilor
din Moldova
s-a axat pe
profilul
bibliotecarului
Moldova
s-a axat abilităţilor,
pe profilulcombibliotecarului
şibibliotecilor
toate aspectelepublice
ce ţin dedin
ajustarea
cunoştinţelor,
toate aspectele
ce ţin
de ajustarea
cunoştinţelor,
portamentului
acestuia
vizavi
de noile realităţi
dictate deabilităţilor,
evoluţia
socio-culturală,
schimbarea
profilului
utilizatorului,
modernizarea
comportamentului acestuia vizavi de noile realităţi dictate de evoluţi
şisocio-culturală,
implementarea înschimbarea
activitatea bibliotecilor
tehnologiilor de
inprofilului autilizatorului,
modernizarea
şi
formare
şi
comunicare
şi
schimbările
care
se
produc
în
activitatea
implementarea în activitatea bibliotecilor a tehnologiilor de informa
bibliotecilor din Moldova, participante la proiectul Novateca.
şi comunicare şi schimbările care se produc în activitatea bibliotecilor din Moldova, participan
Simpozionul Anul Bibliologic 2012 a avut genericul “Bibliotecarul public moldovean ca obila
Novateca.
ect proiectul
şi ca subiect
al schimbării”. În cadrul Simpozionului a fost făcută o retrospectivă a activităţii
Simpozionul
Anul
Bibliologic
a avut
genericul
“Bibliotecarul
public
ca obi
bibliotecilor în anul 2012,
au fost, de2012
asemenea,
scoase
în evidenţă
problemele majore
cu moldovean
care se
şi
ca subiect
al schimbării”.
cadrul
Simpozionului
a fost
o retrospectivă
a activit
confruntă
comunitatea
bibliotecară În
a ţării.
La Simpozion
au participat
120făcută
de invitaţi
- directori
ai bibliotecilor în
publice
principali
dinproblemele
cadrul direcţiilor
bibliotecilor
anul raionale/
2012, aumunicipale/orăşeneşti,
fost, de asemenea,specialişti
scoase în
evidenţă
majore cu care
Cultură, responsabili
de activitatea
bibliotecilor,
ai bibliotecilor
- centre metodologice
confruntă
comunitatea
bibliotecară
a ţării. directori
La Simpozion
au participat
120 de invitaţi - direct
de
nivel
naţional,
departamental
şi
teritorial,
reprezentanţi
ai
Catedrei
Biblioteconomie
şi Asistenţă
ai bibliotecilor publice raionale/ municipale/orăşeneşti, specialişti principali
din cadrul direcţii
Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova, etc.
Cultură, responsabili de activitatea bibliotecilor, directori ai bibliotecilor - centre metodolog
de nivel naţional, departamental şi teritorial, reprezentanţi ai Catedrei Biblioteconomie
• Organizarea conferințelor zonale
Asistenţă
Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova, etc.
În perioada 4-13 iunie 2013 a avut loc ediţia a doua a conferinţelor zonale a bibliotecarilor cu

genericul Modernizarea activităţii – prioritatea strategică a bibliotecilor publice. Bibliotecile
publice au fost grupate în patru zone:
 Organizarea conferințelor zonale
Nord – Bălţi: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Sângerei,perioada
Soroca, Rezina.
În
4-13 iunie 2013 a avut loc ediţia a doua a conferinţelor zonale a bibliotecarilor
Sud
–
Leova:
Basarabeasca, Cahul,
Cantemir,
Căuşeni, Cimişlia,
Comrat,
Hânceşti, Ialoveni,
genericul Modernizarea
activităţii
– prioritatea
strategică
a bibliotecilor
publice. Ca şi
Ştefan
Vodă,
Taraclia.
prima ediţie, bibliotecile publice au fost grupate în patru zone:
Centru – Orhei: Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Şoldăneşti, Teleneşti.
Nord – Bălţi: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşca
Centru – Ungheni: Chişinău, Călăraşi, Făleşti, Nisporeni, Străşeni.

Sângerei, Soroca, Rezina.
Sudconferinţelor
– Leova:zonale
Basarabeasca,
Cahul,
Cantemir,
Căuşeni,specifice
Cimişlia,
Comrat, Hânce
În cadrul
au fost puse
în discuţie
diverse probleme
activităţii
Ştefan
Vodă,
Taraclia.
actuale aIaloveni,
bibliotecilor
publice,
în special
aspecte axate pe tema generică în activitatea bibliotecilor
în anul Centru
2013 - Anul
integrăriiAnenii
informaționale
a bibliotecilor
publice.
– Orhei:
Noi, Criuleni,
Dubăsari,
Şoldăneşti, Teleneşti.
Programul
a
fost
structurat
ca
să
poată
cuprinde
atât
problemele
specifice
domeniului şi
Centru – Ungheni: Chişinău, Călăraşi, Făleşti, Nisporeni,
Străşeni.

experienţa de nivel naţional şi internaţional, cât şi specificul şi problemele de nivel local.
în toate
zonele
respectiv:diverse probleme specifice activit
În Nucleul
cadrul prezentărilor
conferinţelor
zonale
aua inclus
fost patru
puseteme,
în discuţie
- Biblioteca publică în beneficiul comunităţii: reevaluarea priorităţilor, a resurselor şi a
actuale
a bibliotecilor publice, în special aspecte axate pe tema generică în activita
serviciilor. BNRM.
bibliotecilor
în bibliotecilor
anul 2013 - publice
Anul integrării
informaționale
a bibliotecilor
publice.
- Integrarea
intr-un sistem
informaţional
interactiv modern.
Programul
a fost structurat ca să poată cuprinde atât problemele specifice domeniului
BNRM.

experienţa de nivel naţional şi internaţional, cât şi specificul şi problemele de nivel local.
Raport
anual
2013
Nucleul
prezentărilor
în toate zonele a inclus patru teme, respectiv:
- Biblioteca publică în44 beneficiul comunităţii: reevaluarea priorităţilor,
resurselor şi a serviciilor. Vera Osoianu, BNRM.
- Integrarea bibliotecilor publice intr-un sistem informaţional interactiv mode

- Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură. BNC „Ion Creangă”.
- Cercetarea ştiinţifică în bibliotecile publice: înnoiri paradigmatice. BNRM.
Cele patru teme de bază au fost suplimentate în fiecare zonă de prezentarea directorului bibliotecii gazdă axată pe Biblioteca şi comunitatea locală: responsabilităţi, relaţii, influenţe reciproce
şi de prezentarea formatorilor NOVATECA din biblioteca gazdă despre Centrele regionale de
Cele
patru teme
de bază au realizări,
fost suplimentate
în fiecare zonă de prezentarea directorului
formare:
experienţe,
probleme.
bibliotecii gazdă axată pe Biblioteca şi comunitatea locală: responsabilităţi, relaţii, influenţe
Pe această cale participanţii au făcut cunoştinţă cu problemele şi tendinţele de dezvoltare a doreciproce şi de prezentarea formatorilor NOVATECA din biblioteca gazdă despre Centrele
regionale
de formare:
experienţe,
realizări, probleme.
meniului
bibliotecar,
cu experienţe
avansate în domeniu atât de nivel local, cât şi de nivel naţional
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Laureaţii concursurilor de nivel naţional, organizate în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi
Lecturii au fost menţionaţi cu testimonii şi premii pe parcursul festivităţii de închidere a Festivalului la care au participat Prima Doamnă a Ţării Margareta Timofti şi viceministrul Culturii,
Gheorghe Postică.
În cadrul SIC unii editori au oferit gratuit vizitatorilor lucrări editate de către ei.

• Recepționarea și sintetizarea datelor statistice

Situaţiile statistice recepţionate, sistematizate, analizate şi diseminate de către Centrul de
statistică şi sondaje, permit cunoaşterea dinamicii creşterii sau descreşterii indicatorilor de bază
şi a celor de performanţă, oferă posibilitatea de a cunoaşte situaţia bibliotecilor ţării în raport cu
bibliotecile lumii, compararea activităţii bibliotecilor din diferite raioane, municipii, precum şi
activitatea bibliotecilor din acelaşi raion, din aceeaşi localitate.
În anul de referinţă au fost elaborate:
- Raport statistic centralizator - privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova
în anul 2012;
- Date statistice privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anii 2008-2012;
- Date principale privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anul 2012;
- Date principale privind activitatea bibliotecilor publice comunale, săteşti din Republica Moldova în anul 2012;
- Situaţii statistice http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=statistica-de-biblioteca;
- Informaţia privind asigurarea Bibliotecilor publice din R.M. cu publicaţii în limba de stat cu
grafie latină în 2011-2012;
- Indici şi indicatori de performanţă privind activitatea bibliotecilor publice din R.M. în anul 2012.
Prin includerea datelor statistice în “Anuarul statistic al Republicii Moldova” editat de Biroul
Naţional de Statistică, disponibil pe suport de hârtie şi CD-ROM, atât în limba română, cât şi
în engleză şi rusă, în lucrarea de sinteză „Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situații
statistice ...”, pe site-ul http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=statistica-debiblioteca este
asigurată transparența activității bibliotecilor, promptitudinea disiminării informației, cunoașterea
fenomenului de către toți cei interesați din țară și de peste hotare, precum și păstrarea informației
de pe acest segment pentru istorie.

• Crearea instrumentelor Web 2.0 în ajutor activităţii biblliotecare

Biblioteca Naţională a pus la punct un sistem de comunicare profesională, cu utilizarea instrumentelor Web 2.0, la perfecţionarea căruia se lucrează permanent (pentru mai multe informaţii
accesaţi http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/instrweb-20). Resursele pot fi folosite ca bază
pentru comunicarea profesională virtuală. Această bază este întregită de numeroasele site-uri,
blog-uri, conturi slideshare create de celelalte biblioteci.
Prin intermediul site-ului BNRM, blog-urilor de specialitate, paginilor de pe rețelele sociale,
publicațiilor de specialitate BNRM ține bibliotecarii țării la curent cu tot ce se întâmplă nou şi important în lumea bibliotecară, prezentând noutăţile și evenimentele principale de nivel internaţional,
naţional şi local.
Setul de instrumente Web 2.0 puse la dispoziţia sistemului naţional de biblioteci include:
 Site-ul BNRM http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=specialistul-va-raspunde
 Blog-ul de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării http://clubbib2.wordpress.com/
 Blog-ul Bibliotecilor publice http://bibliotecipublicerm.wordpress.com/
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Instrumentul
principal
care
facilitează
profesională
Blogul
de biblioteconoInstrumentul
principal
care
facilitează comunicarea
comunicarea profesională
esteeste
Blogul
de biblioteconomie
mie și Știința
informării.
și Știința
informării.

Conform
situaţiilor
prezentate
de de
sistem,
ştiinţa
informării
a avut
Conform
situaţiilor
prezentate
sistem,Blogul
Blogulde
de biblioteconomie
biblioteconomie şişiştiinţa
informării
a avut
52341 vizualizări.
În total,În de
la lansarea
la 27 aprilie
2010, 2010,
Blogul
de biblioteconomie
şi ştiinţa
52341 vizualizări.
total,
de la lansarea
la 27 aprilie
Blogul
de biblioteconomie
şi
ştiinţa
informprii
a fost
de 159
248 ori. vin
Accesările
din 63
ţări, întâi
pe locul
întâi
informprii
a fost
vizualizat
de vizualizat
159 248 ori.
Accesările
din 63 vin
de ţări,
pedelocul
situându-se
situându-se
Republica
Moldova,
locul
România
şi locul Unite
trei Statele
Unite. AuAu
fostfost
plasate
Republica
Moldova,
locul doi
România
şi doi
locul
trei Statele
ale Americii.
plasate
2452
postări
indexate
în
78
categorii.
De
la
lansarea
blogului
au
fost
înregistrate
589
comentarii.
2452 postări indexate în 78 categorii. De la lansarea blogului au fost înregistrate 589 comentarii.
Conform
statisticelor
în topul
de pe care
se face
Blogului
biblioteconoConform
statisticelor
în site-urilor
topul site-urilor
de pe
care intrarea
se face pe
intrarea
pe de
Blogului
de
mie şi ştiinţa
informăriişi se
află,informării
ca şi anterior,
de socializare
Este dovada
biblioteconomie
ştiinţa
se află,reţeaua
ca şi anterior,
reţeaua deFacebook.com.
socializare Facebook.com.
elocventă
a importanţei
reţelelor
de socializare
în diseminarea
şi conţinuturilor.
Este
dovada elocventă
a importanţei
reţelelor
de socializareinformaţiilor
în diseminarea
informaţiilor şi Soconţinuturilor.
Societatea
informaţională
are
la
bază
comunicarea
digitală
şi
la
acestoferă
capitol
cietatea informaţională are la bază comunicarea digitală şi la acest capitol Facebook
foarte
Facebook
oferă
foarte
multe
posibilităţi.
multe posibilităţi.
În ianuarie
2014 BNRM a primit notificarea şi felicitările de rigoare ale amfitrionilor site-ului
În ianuarie 2014 BNRM a primit notificarea şi felicitările de rigoare ale amfitrionilor site-ului
Slideshare
privind utilizarea
pe Slideshare
Slideshare
privind contului
utilizareaBibliotecii
contuluiNaţionale
Bibliotecii
Naţionalehttp://www.slideshare.
pe
Slideshare
net/cdbclub
pe
parcursul
anului
2013.
La
moment
pe
Slideshare
sunt
plasatepe40Slideshare
prezentări
Powhttp://www.slideshare.net/cdbclub pe parcursul anului 2013. La moment
sunt
plasate
40 prezentări
PowerPoint
şi 43 PowerPoint
documente, respectiv
prezentăriştiinţifice
PowerPoint
de la
erPoint şi
43 documente,
respectiv
prezentări
de la activităţile
şi culturale,
activităţile
ştiinţifice
şi
culturale,
organizate
de
BNRM
la
sediu
şi
în
teritoriu,
comunicări,
organizate de BNRM la sediu şi în teritoriu, comunicări, articole, studii, informaţii despre diverse
articole, studii, informaţii despre diverse evenimente, programe, etc. Conform situaţiilor
evenimente,
programe, etc. Conform situaţiilor statistice prezentate de Slideshare, în anul 2013
statistice prezentate de Slideshare, în anul 2013 conţinuturile plasate au fost vizualizate de
conţinuturile
au fostprintre
vizualizate
de accesate
40 674 conturi
şi se numără
printre
cele ţărilor
mai accesate
40 674plasate
şi se numără
cele mai
Slideshare.
În topul
de unde conturi
vin
Slideshare.
În
topul
ţărilor
de
unde
vin
vizualizările
sunt
România
–
primul
loc;
Republica
Molvizualizările sunt România – primul loc; Republica Moldova – locul doi şi SUA – locul trei. De
remarcat,
aceasta
estetrei.
şi De
situaţia
privindcă vizualizarea
pe Blogul
de
dova – locul
doi şicăSUA
– locul
remarcat,
aceasta estepostărilor
şi situaţiadeprivind
vizualizarea
biblioteconomie
şi
ştiinţa
informării
http://clubbib2.wordpress.com.
postărilor de pe Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informării http://clubbib2.wordpress.com.
Aşa cum capacitatea de plasare pe contul Slideshare permisă gratis este de 100 mb, periodic
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postările mai vechi sunt anulate şi înlocuite cu altele noi în limita spaţiului permis. Pentru a putea
posta mai multe documente online a mai fost creat un cont Slideshare http://www.slideshare.net/
rmbiblioteci care are şi intrarea directă de pe blogul Bibliotecile publice din Republica Moldova.
Postările (34) de pe acest cont au fost vizualizate în anul 2013 de 7347 ori. În total, postările plasate pe ambele conturi au fost vizualizate de 48 021 ori.
Raportul Slideshare, poate fi vizualizat pe: http://www.slideshare.net/yearinreview/cdbclub/
Qn6JAQ
În scopul dezvoltării competenţelor IT ale bibliotecarilor din SNB au fost elaborate şi plasate
online 7 tutoriale - prezentări Power Point:
- Accesarea Internetului (3050 accesări);
- Protejarea calculatoarelor împotriva aplicaţiilor maiţioase (2515 accesări);
- Microsoft office Word (2091 accesări);
- Microsoft Excel 2010 (653 accesări);
- Crearea unui blog (685 accesări).

• Crearea blogului Bibliotecile publice din Republica Moldova

La 28 martie, în cadrul Simpozionului Ştiinţific Anul Bibliologic 2012, a fost lansat blogul Bibliotecile publuce din Republica Moldova http://bibliotecipublicerm.wordpress.com pe platforma
gratuită Wordpress. unde pot fi accesate diverse informaţii, privind activitatea bibliotecilor publice. Odată cu crearea blogului monitorizarea activităţii bibliotecilor publice s-a deplasat în spaţiul
virtual.
Blogul Bibliotecile publice din Republica Moldova are scopul de a aduna în acelaşi loc informaţia
despre activitatea bibliotecilor publice şi a o face disponibilă online tuturor persoanelor fizice şi
juridice interesate. Blogul permite accesarea informațiilor printr-o singură vizualizare şi asigură
comunicarea profesională şi interacţiunea eficientă, operativă şi calitativă între bibliotecari, fondatori, utilizatori, etc.
Prin crearea blogului Bibliotecile publice din Republica Moldova s-a urmărit:
- Crearea unui spaţiu informaţional virtual unic al comunităţii bibliotecilor publice;
- Asigurarea vizibilităţii bibliotecilor publice în spaţiul virtual;
- Oferirea accesului online la diverse informaţii privind activitatea bibliotecilor publice;
- Diseminarea operativă a informaţiilor de interes pentru comunitatea bibliotecară;
- Promovarea experienţei avansate;
- Distribuirea şi folosirea în comun a conţinuturilor elaborate;
- Coordonarea activităţii bibliotecilor publice;
- Cooperarea în procesul de creare a conţinuturilor;
- Comunicarea profesională prin utilizarea instrumentelor Web 2.0.
În scopul creării unei minibiblioteci online de specialitate a fost creat şi un cont pe site-ul Slideshare. Pe contul de pe SlideShare http://www.slideshare.net/rmbiblioteci pot fi plasate şi accesate
prezentări PowerPoint, de la activitățile științifice organizate la nivel național, zonal sau local,
documente Word şi PDF, documente video etc.
Blogul Bibliotecile publice din Republica Moldova oferă şi posibilitatea feedback-ului. Fiecare
pagină dispune de o casetă de discuţii prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, comentarii,
pot fi diseminate informaţii, etc. O casetă de discuţii este, de asemenea, şi pe interfaţa blogului. În discuţiile profesionale, prin postări, comentarii, se pot implică toţi bibliotecarii, inclusiv
bibliotecarii din spaţiul rural, accesul cărora la informaţii şi evenimente este, sau a fost până la
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posibilitatea de a se implica mai activ în viaţa comunităţii bibliotecare şi a-şi face cunoscute
realizările, experienţele, ideile, problemele, etc.
Blogul Bibliotecile publice din Republica Moldova este primul produs colaborativ online
la crearea căruia şi-au adus aportul bibliotecile centre metodologice de nivel naţional şi
cunoaşterea posibilităţilor oferite de internet, mai limitat. Bibliotecarii au posibilitatea de a se
teritorial.
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BNRM a participat la lucrările promovate în teritoriul Republicii Moldova de către Fundaţia
Bill şi Melinda Gates prin proiectul Novateca. Reprezentanţii BNRM fac parte din grupurile de
lucru permanente ale proiectului, iar directorul general al BNRM dr. Alexe Rău a avut întâlniri de
lucru atât cu reprezentanţii Fundaţiei, cât şi cu conducerea Novatecii.
De asemenea, BNRM a participat la activităţile comune cu ambasadele Cehiei, Chinei, Italiei,
Germaniei, Turciei şi Poloniei şi cu instituţii bibliotecare şi culturale din aceste ţări.
• Colaborarea biblioteconomică moldo-română
În perioada de referinţă BNRM a consolidat relaţiile sale de colaborare cu instituţii similare
din România. Această colaborare se bazează pe schimbul de publicaţii şi informaţii bibliografice,
împrumutul interbibliotecar de publicaţii, organizarea simpozioanelor (Anul bibliologic, Valori
bibliofile), seminarelor, expoziţiilor de carte comune, Salonului Internaţional de Carte, lansărilor
de carte etc., organizarea unor sesiuni anuale de comunicări sau a altor reuniuni profesionale.
În 2013 a avut loc Colocviul biblioteconomic consacrat evoluţiei tehnologice a bibliotecilor, la
care au luat cuvântul: Dina Paladi, şefa departamentului Depozit legal al Bibliotecii Naţionale a
României „Biblioteca Națională a României: o analiză a politicii de promovare”, Aliona Muntean,
director adjunct în domeniul activităţii informaţionale, BNRM „Servicii din repertoriul 2.0 – flux
de informație în ritm nou”, Diana Lupușor, șef secție de numerizare, BNRM „Biblioteca Națională
Digitală Moldavica: realizări și perspective”, oaspeţii din Iaşi şi Galaţi.

• Colaborarea biblioteconomică moldo-polonă

În cadrul întrevederii direcţiei generale a BNRM cu reprezentantul Institutului Polonez de la
Bucureşti, Ana Nicolau, au fost făcute bilanţurile colaborării moldo-polone în sectorul biblioteconomic în anul precedent şi schiţate proiectele de colaborare pe anul 2013, între care colaborarea
bilaterală între Biblioteca Naţională a Moldovei şi Narodova Biblioteka din Varşovia, lansarea
traducerilor noi din literatura poloneză contemporană la Chişinău, schimb de expoziţii, conferinţe
ştiinţifice comune ş.a.

• Colaborarea biblioteconomică moldo-turcă

La Biblioteca Naţională a avut loc o întrevedere a directorului general al instituţiei cu noul
ambasador al Turciei în Moldova Mehmet Selim Kartal. Au fost luate în dezbatere starea actuală
şi perspectivele colaborării moldo-turce în domeniul biblioteconomic. Între altele, se configurează
un parteneriat de excepţie la organizarea acţiunilor comemorative consacrate lui Dimitrie Cantemir. Proiectul comun va prevedea crearea unei copii digitale a partiturilor lui Cantemir păstrate în
Turcia pentru BNRM, crearea în comun a unui ansamblu de muzică cantemiriană, cu utulizarea
instrumentelor muzicale de epocă ş.a. În cadrul festivităţilor urmează să fie semnat un acord de
colaborare între bibliotecile naţionale ale Turciei şi Moldovei.

• Colaborarea cu diaspora moldovenească

Începând cu anul 2006, la solicitarea diasporei moldoveneşti, BNRM a deschis filiale în Italia
(Reggio Emillia), Grecia, Rusia şi Ucraina. În 2013 BNRM a abonat aceste biblioteci la presa
naţională expediind-o împreună cu publicaţiile editate de Bibliotecă prin intermediul schimbului
internaţional.
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5. Sistemul Integrat al Bibliotecilor

5. Sistemul Integral al Bibliotecilor Informaţionale
din Moldova

Informaționale din Moldova
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tipuri de înregistrări bibliografice
resurse
SIBIMOL
a fost organizată
în 3descrierea
etape:
bibliografice
monografice
cu 1-3 autori,
bibliografică la titlu; descrierea bibliografică
a resurselor •bibliografice
multivolum
S-a stabilit
un feedback eficient prin verificarea
Elaborarea ghidurilor
deetc.).
catalogare
informatizată:
testelor și analizarea
rezultatelor în fiecare câmp al formatului UNIMARC.
http://sibimol.bnrm.md/ro/produse-si-servicii
• Instruiri tradiționale la BNRM în perioada 15 martie-27 mai:
Instruirea specialiştilor
din bibliotecile-participante în vederea exploatării modulelor soft-ului
http://sibimol.bnrm.md/ro/noutati/223-instruiri-la-sibimol,-bnrm
SIBIMOL a fost organizată în 3 etape:
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• Instruiri on-line, iunie-august, 2013.
Centrul SIBIMOL a verificat înregistrările create pe DEMO SIBIMOL şi a expediat în teritoriu
rezultatele verificătii cunoştinţelor.
 Instruiri tradiționale la BNRM în perioada 15 martie-27 mai:
Au fost http://sibimol.bnrm.md/ro/noutati/223-instruiri-la-sibimol,-bnrm
instruiți 37 de bibliotecari din 32 biblioteci publice raionale.
În 2013
în sistemul
SIBIMOL
au 2013.
fost integrate 21 biblioteci publice din: Orhei, Bălți, Cimișlia,
 Instruiri
on-line,
iunie-august,
Soroca,
Ungheni,
Cahul,
Drochia,
Fălești,
Criuleni,
Dubăsari,
Noi, în
Hâncești,
Centrul
SIBIMOL
a verificat
înregistrările
create
pe DEMO
SIBIMOLAnenii
şi a expediat
teritoriu Ocnița,
rezultatele
verificătii
cunoştinţelor.
Strașeni, Rezina, Glodeni, Ialoveni, Florești, Șoldănești, Leova, Teleneşti, Râşcani,
Au fost instruiți 37 de bibliotecari din 32 biblioteci publice raionale.
Resurse
integrate – 21493:
În 2013 în sistemul SIBIMOL au fost integrate 21 biblioteci publice din: Orhei, Bălți, Cimișlia,
Orhei
3330Drochia, Fălești, Criuleni, Dubăsari, Anenii-Noi, Hîncești, Ocnița,
Soroca, Ungheni, Cahul,
Cimișlia
3097 Ialoveni, Florești, Șoldănești, Leova, Teleneşti, Râşcani,
Strașeni, Rezina, Glodeni,
Hâncești
3027
Resurse integrate – 21493:
Telenești
2051
Orhei
3330
Leova
2220
Cimișlia
3097
Rezina
907
Hâncești
3027
Șoldănești
814
Telenești
2051
Aneni
829
LeovaNoi
2220
Rezina
907
Florești
726
Șoldănești
814
Glodeni
61
Aneni-Noi
829
Criuleni
542
Florești
726
Bălți,
Ungheni, Briceni,
Glodeni
61 Dubăsari, Ialoveni Râșcani, Strășeni, Cahul, Soroca, Ocnița, Drochia,
Hâncești
Criuleni 2095
542
Bălți, Ungheni, Briceni, Dubăsari, Ialoveni Râșcani, Strășeni, Cahul, Soroca, Ocnița, Drochia,
Hâncești
2095
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 Întreţinerea bazei de date SIBIMOL

Un volum mare de lucrări a fost efectuat în scopul structurării înregistrărilor bibliografice din
bazei
date SIBIMOL
baza de date înÎntreţinerea
concordanţă
cudeformatul
UNIMARC şi redactării înregistrărilor bibliografice din
baza de Un
datevolum
SIBIMOL
(20447
înreg.).
mare de lucrări a fost efectuat în scopul structurării înregistrărilor bibliografice din
baza de date în concordanţă cu formatul UNIMARC şi redactării înregistrărilor bibliografice din
baza de date SIBIMOL (20447 înreg.).

 Îmbunătăţirea site-ului SIBIMOL

În scopul îmbunătăţirii
site-uluiSIBIMOL
SIBIMOL a fost actualizat compartimentul „Noutăţi”, revizuite
Îmbunătăţirea site-ului
rubricile principale, actualizate informaţii necesare.
În scopul
site-ului SIBIMOL
fost actualizat compartimentul
„Noutăţi”,
revizuite sibimol.
Pe site
a fostîmbunătăţirii
plasată dinamica
integrăriia bibliotecilor
publice raionale
în SIBIMOL.
rubricile
principale,
actualizate
informaţii
necesare.
bnrm.md/ro/noutati/235-dinamica-evolu%C8%9Biei-sibimol
Pe site a fost plasată dinamica integrării Bibliotecilor Publice Raionale în SIBIMOL.
sibimol.bnrm.md/ro/noutati/235-dinamica-evolu%C8%9Biei-sibimol

Biblioteca Naţională dispune de resurse umane şi materiale, dar şi de infrastructura şi
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6. Management
abilităţile manageriale necesare pentru creşterea performanţelor profesionale, prestigiului,
reputaţiei şi vizibilităţii instituţiei la nivel naţional şi internaţional şi a integrării în Spaţiul
European.

• Structura organizatorică

Obiective și realizări

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM) este organizată şi funcţionează în baza
Statutului, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 33 din 03.03.2009.
În anul 2013, structura organizatorică a BNRM, reflectată de Organigrama acesteia (vezi Anexa
nr.1) cuprindea un număr de 262 posturi aprobate şi distribuite astfel:
- 172 posturi ocupate de personal de specialitate;
- 74 posturi ocupate de personal de întreţinere.
În ceea ce priveşte structura pe sexe, femeile reprezintă 94 la sută din colectivul Bibliotecii.
Din numărul total al bibliotecarilor, 88 (51%) sunt cu grad de calificare: 17 – cu gradul superior,
39 – cu gradul I şi 32 - cu gradul II.
Conducerea Bibliotecii este asigurată de un director general şi patru directori adjuncţi pe domenii de activitate. Direcţiile BNRM interacţionează între ele în soluţionarea tuturor problemelor
care privesc activitatea acesteia.
În scopul eficientizării activităţii instituţiei, în cadrul BNRM activează Comitetul director, Consiliul de administraţie, Consiliul ştiinţific, Consiliul redacţional şi comisiile de specialitate (vezi
Anexa nr.2).

• Continuarea reformei tehnologice şi manageriale

Din realizările mai importante la acest capitol consemnăm următoarele:
- Elaborarea Indexului competenţelor în BNRM;
- Demararea elaborării procedurilor operaționale la procesele de activitate (au fost elaborate 6
proceduri);
- Continuarea implementării Standardului ISO/TR 28118:2009 Informare şi documentare - Indicatorii de performanţă pentru bibliotecile naţionale;
- Demararea procesului de revizuire a normelor de timp în BNRM.

• Continuarea acţiunilor și lucrărilor legate de restructurarea sistemului de formare

profesională continue a personalului de specialitate
Anul 2013 a adus cu sine profunde transformări manageriale, mai ales în regândirea concepţiei
instruirii continue, oferind astfel salariaţilor posibilităţi de a-şi spori performanţele şi competenţele
profesionale prin diferite forme şi metode de instruire. La început de an au fost studiate necesitățile
de formare profesională continue ale salariaților BNRM prin organizarea unui sondaj special. Au
fost difuzate 50 chestionare în toate serviciile Bibliotecii. Rezultatele sondajului au fost luate în
considerare în procesul elaborării Programului de formare profesională continue a personalului
BNRM pentru a. 2013. Programul de pregătire profesională a fost structurat pe trei niveluri:
Nivelul A: Instruirea managerilor de nivel strategic şi tactic.
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Forme de instruire: Forumul managerilor (4 ședințe la care au participat câte 30 persoane),
autoperfecţionare, instruire la distanţă, vizite de documentare, implicări în proiecte, participarea la
diverse reuniuni profesionale din ţară şi străinătate ş.a.
Nivelul B: Instruirea personalului (toate nivelurile).
Forme de instruire: Lectoriul de biblioteconomie şi ştiinţa informaţiei, instruirea personalului
la locul de muncă (lunar), participarea la conferinţe, simpozioane, seminare, mese rotunde, etc.
În cadrul Lectoriului de biblioteconomie şi ştiinţa informaţiei au fost organizate cu salariaţii
BNRM patru întâlniri sub formă de lecţii și discuţii.
Nivelul C: Instruirea în grup.
Forme de instruire: Şcoala fără de sfârşit a tinerilor bibliotecari, Ora bibliotecarului în direcţii,
cursuri în domeniul informatizării.
Programul de perfecţionare profesională a urmărit modalităţile de îmbunătăţire a activităţii tuturor sectoarelor de muncă din Bibliotecă, dezvoltarea unitară a acestora, cunoaşterea şi însuşirea
noilor realizări în domeniu pe plan internaţional.
În 2013, doi specialişti ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale au ţinut o lecţie publică la Biblioteca Naţională despre modalitatea calculării şi achitării pensiilor. Implicarea lor a fost solicitată
de Centrul de management al instituţiei, care organizează pentru angajaţii săi lecţii publice, la care
invită specialişti din diverse domenii.

• Întreţinerea regimului inovaţional

Conform Regulamentului privind organizarea şi stimularea inovaţiilor în BNRM, anual activitatea de creaţie şi inovaţie este stimulată moral şi material. În 2013 a fost organizat concursul de
idei, în urma cărora brevete de invenţie au primit:
Raisa Melnic:
1) pentru filmul documentar dedicat aniversării de 180 de ani de
			
la fondarea BNRM;
			
2) pentru scenariul ceremoniei de deschidere a suitei de manifestări
			
dedicate aniversării BNRM
Svetlana Miron
pentru Catalogul Stampa Moldovei (1954 – 1996) din colecţia
			
de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale
Svetlana Barbei pentru crearea Muzeului virtual al BNRM
În 2013, Programul Novateca în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Biblioteca Națională au
desfășurat primul ”Târg al Inovațiilor de bibliotecă”. Biblioteca Națională a prezentat cele mai
inovative realizări ale sale de rezonanță națională și internațională: SIBIMOL (Sistemul Integrat al
Bibliotecilor Informatizate din Moldova), Biblioteca Naţională Digitală MOLDAVICA, Festivalul
Național al Cărții și Lecturii, Salonul Internaţional de Carte, Premiul Național GALEX, Polipticul cultural-istoric şi ştiinţific „Basarabenii în lume”. Genericul standului: Biblioteca Naţională
- inimă de reţea: idei, proiecte şi parteneriate integratoare .
Lucrătorii Bibliotecii Naționale ieșeau în evidență prin entuziasmul care îl manifestau și costumele sale, organizând un flashmob cunoscut “HarlemShake”.
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• Evaluarea performanțelor

În 2013, evaluarea
personalului
a avut loc trimestrial, folosind un model propriu al BNRM
performanțelor
 Evaluarea
revizuit și actualizat. Evaluarea performanțelor individuale a fost efectuată în baza criteriilor: exeÎn 2013,
evaluarea personalului
a avut
loc trimestrial,
folosindevaluării
un modelperformanţelor
propriu al BNRM
cutiv, calitativ,
inovaţional,
informațional,
economic.
Rezultatele
se iau
revizuit și actualizat. Evaluarea performanțelor individuale a fost efectuată în baza criteriilor:
în considerare pentru alte procese ce se circumscriu managementului resursei umane, cum sunt:
procesele de formare, promovare, recompensare etc. şi contribuie la fundamentarea deciziilor specifice.

• Acţiuni sociale
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calitativ, inovaţional,
economic.
evaluării performanţelor se
Activităţileexecutiv,
administraţiei
BNRMinformațional,
în domeniul
socialRezultatele
au cuprins:
iau în considerare pentru alte procese ce se circumscriu managementului resursei umane, cum
• organizarea
colectivului
(8 Martie,
Bibliotecarului ş.a.);
sunt: adunărilor
procesele de festive
formare, ale
promovare,
recompensare
etc. şi Paştele,
contribuie Ziua
la fundamentarea
deciziilor
specifice. de război, premierea lor;
• întâlnirea
cu veteranii
• stimularea salariaţilor
care prestează servicii contra plată, conform Regulamentului privind
 Acţiuni sociale
gestionarea veniturilor extrabugetare şi remunerarea suplimentară a muncii din aceste surse;
Activităţile
administraţiei
BNRM în domeniul
socialaauprimelor
cuprins: pentru toţi membrii colectivului şi
• acordarea
suplimentelor
la salariul
de funcţie,
 organizarea adunărilor festive ale colectivului (8 Martie, Paştele, Ziua Bibliotecarului ş.a.);
pentru activităţi
deosebite, ajutoarelor materiale în cazurile prevăzute de Regulament (accident,
 întâlnirea cu veteranii de război, premierea lor;
boală, starea materială
grea
în familie
ş.a.). servicii contra plată, conform Regulamentului privind
 stimularea
salariaţilor
care prestează

• Medicina

gestionarea veniturilor extrabugetare şi remunerarea suplimentară a muncii din aceste surse;
 acordarea suplimentelor la salariul de funcţie, a primelor pentru toţi membrii colectivului şi
preventivă
pentru activităţi deosebite, ajutoarelor materiale în cazurile prevăzute de Regulament (accident,
boală, starea materială grea în familie ş.a.).

Conform Codului muncii, art.8 „Cu privire la protecţia muncii” angajaţii BNRM anual trec
controlul medical. DeMedicina
asemenea,
în 2013 au fost schimbate documentele necesare pentru asigurapreventivă
rea obligatorie de asistenţă medicală.
Conform
Codului muncii,
art.8 a„Cu
privire
la protecţia muncii”
angajaţii BNRM
anual trec Lucrătorilor
13 persoane
au participat
la ediţia
14-a
a Spartachiadei
organizate
de Sindicatul
controlul medical. De asemenea, în 2013 au fost schimbate documentele necesare pentru
din Cultură. asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
13 persoane au participat la ediţie a 14-a a Spartachiadei organizate de Sindicatul Lucrătorilor
din Cultură.

În anul de referinţă a avut loc întâlnirea colectivului Bibliotecii Naţionale cu reprezentanţii Casei

În anul deNaţionale
referinţă
a avut Sociale
loc întâlnirea
colectivului
Naţionale
de Asigurări
(Tema: Medicina
preventivă şiBibliotecii
sistemul de asigurări
sociale cu
de reprezentanţii
sănătate
).
Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Tema: Medicina preventivă şi sistemul de asigurări sociale
de sănătate ).
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7. Activitatea administrativă
şi economico-financiară
• Activitatea administrativă

În 2013, activitatea administrativă a fost orientată la:
- Administrarea, gestionarea şi întreţinerea sediilor BNRM;
- Asigurarea utilităţilor şi exploatării instalaţiilor şi a utilajelor din BNRM, în condiţii de
siguranţă;
- Controlul asupra utilizării telefoanelor şi consumului de resurse energetice;
- Evidenţa mijloacelor fixe;
- Stabilirea cu stricteţe a priorităţilor privind asigurarea materială;
- Punerea la punct a sistemului şi serviciului de pază şi securitate, de protecţie a muncii şi de
securitate antiincendiară;
- Procurarea bunurilor gospodăreşti, a materialelor şi utilajului;
- Efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la reţeaua termică;
- Executarea lucrărilor de reparaţii curente la etajul 2 al blocului central;
- Reparaţii în încăperi: etajul 2 al blocului central, sala de lectură nr.2;
- Înnoirea treptată a mobilierului şi inventarului.
Pentru remobilarea sălii de lectură nr.2 au fost procurate 16 mese pentru calculator, 6 mese mari
pentru utilizatori, 70 scaune, 10 fotolii, 5 măsuţe pentru ziare.
Au fost realizate la comandă dulapuri speciale pentru păstrarea stampelor în serviciul Colecţie
de artă şi hărţi.
În holul BNRM s-au instalat dulapuri speciale pentru păstrarea obiectelor personale ale utilizatorilor.

• Activitatea financiară

Resursele BNRM sunt constituite din alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii, provenite
din servicii cu plată şi darea în chirie a spaţiilor. La acestea se adaugă şi taxele compensatorii încasate pentru eliberarea cardului de cititor.
Pe parcursul anului instituţia a primit alocaţii bugetare în valoare de 11303,7 mii lei. Datele
evoluţiei bugetului general al BNRM, în perioada 2011 – 2013, sunt prezentate în Anexa nr.3.
Pentru reprezentativitate, datele au fost convertite în moneda europeană (euro), la cursurile de
referinţă de la data bilanţului pentru fiecare an al periodei de analiză.
Serviciile cu plată oferite de BNRM se rezumă, în general, la împrumuturile de publicaţii în
zilele când Biblioteca nu funcţionează pentru cititori, la restaurarea şi editarea publicaţiilor.
Mijloacele financiare provenite din prestarea serviciilor contra plată constituie în anul de
referinţă 81,3 lei. Încasările provenite din darea în chirie a spaţiilor au însumat 1158,9 mii lei
(9,2%).
În perioada de referinţă, cheltuielile BNRM au constituit 12706,2 mii lei (în 2012 – 11184,8 mii
lei). În structura cheltuielilor anuale, ponderea cea mai mare – de 56% - o au cheltuielile legate de
retribuirea muncii salariaţilor şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale şi medicale de stat. 2,6
la sută reprezintă cheltuielile pentru achiziţii de documente.
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ANEXE:
Anexa nr.1
Organigrama generală a BNRM
Anexa nr.2
Organele colegiale de conducere
Anexa nr.3
Biblioteca Naţională în cifre
Anexa nr.4
Indicatori de performanţă
Anexa nr. 5
Publicaţiile BNRM
Anexa nr.6
Lista publicaţiilor personalului BNRM
Anexa nr.7
Publicaţii despre BNRM
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Centrul tehnic de
conservare şi
restaurare

Depozit Legal

Conservarea şi
comunicarea
colecţiilor

Dezvoltarea
colecțiilor

Secția de
numerizare

Imprimerie. Legătorie

Editura

Programe culturale

Prim-director
adjunct

Colecţie de artă
şi hărţi

Carte veche şi rară

Audiovideoteca

Împrumut de
publicaţii

Literaturile lumii

Publicaţii seriale

Lectura publică
staţionar

DEZVOLTAREA,
CONSERVAREA ŞI
COMUNICAREA
COLECŢIILOR

Acces general

Centrul
Centrul ProPro-european
de servicii European
şi comunicare

Centrul de
automatizare

Moldavistica și
Heraldica

Cercetări
bibliografice

Asistenţă
bibliografică şi
documentară

Catalogare şi
clasificare

ACTIVITATEA
INFORMAŢIONALĂ

Director adjunct

Asistenţă tehnică
şi logistică

Centrul de
coordonare
bibliografică

SIBIMOL

Director adjunct

Prim-director adjunct

Centrul de statistică
şi sondaje

Studii şi cercetări

Dezvoltare în
biblioteconomie

CERCETARE
ŞI DEZVOLTARE ÎN
BIBLIOTECONOMIE

Director adjunct

Protecţia
civilă
Transportul
auto

Securitatea
antiincendiară

Securitatea
muncii

Aprovizionare

Servicii de
securitate

Servicii
auxiliare
Construcţii şi
reparaţii

ACTIVITATEA
ADMINISTRATIVĂ

Director adjunct
pe gospodărie

CONSILIUL
ŞTIINŢIFIC
CONSILIUL
REDACŢIONAL

COMITETUL DIRECTOR

Contabilitate

Centrul de management

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Personal

DIRECTOR GENERAL

Organigrama generală a BNRM 2013

Anexa nr.1

Organele colegiale de conducere
Comitetul director

Aliona Tostogan, prim-director adjunct

Dr. Alexe Rău, director general

Aliona Munteanu, director adjunct

Vera Osoianu, director adjunct

Alla Panici, director adjunct

Svetlana Miron, preşedintele
Comitetului sindical

Nina Şeveliov, director administrativ
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Dr. Alexe Rău, director general, preşedinte

Acad. Petru Soltan - preşedinte

Svetlana Barbei, şef centru

Petru Racu - vicepreşedinte

Elina Bolgarina, şef secţie

Diana Lupuşor - secretar

Tatiana Gheiceanu, şef secţie

Dr. Tatiana Luchian

Mihai Burdilă, şef secţie

Acad. Andrei Eşanu

Parascovia Calev, şef secţie

Dr. H.C. Iurie Colesnic

Elena Carp, şef secţie

Dr. Alexe Rău

Liliana Clima, şef secţie

Dr. Ana Hanganu

Veronica Cosovan, şef secţie

Dr. Ştefan Lupan

Ala Cozac, şef secţie

Prof. Aurel Marinciuc

Ecaterina Dmitric, şef secţie

Vera Osoianu

Sergiu Elaşco, şef centru

Aliona Tostogan

Maria Ghilan, şef secţie

Alla Panici

Maria Goncearov, şef secţie

Svetlana Barbei

Valentina Granaci, şef secţie

Valeria Matvei

Diana Lupuşor, şef secţie

Elena Turuta

Galina Malic, contabil-şef

Natalia Cheradi

Valeria Matvei, şef secţie

Veronica Cosovan

Raisa Melnic, şef secţie

Elena Sanduţă

Svetlana Miron, şef secţie

Elena Carauş

Aliona Muntean, director adjunct

Aliona Tostogan, director adjunct

Cezara Neagu, şef secţie
Vera Osoianu, director adjunct
Alla Panici, director adjunct
Victoria Popa, şef centru
Maria Soltan, şef secţie
Nina Şeveliov, director administrativ
Ludmila Tuarov, şef secţie
Elena Turuta, şef secţie
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Anexa nr.3

Biblioteca Naţională în cifre
Colecţii
Structura achiziţiilor după categorii de publicații (u.m.)
Categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale

2011
14950

2012
12767

2013
12497

TOTAL 2013
2204352

0

3

1

222

156

229

241

4367

-

-

-

4700

Documente cartografice

13

8

10

810

Documente de muzică tipărită

133

106

130

62145

Documente audiovizuale

47

-

17

25871

Documente grafice

286

65

113

137887

Documente electronice

269

209

231

3139

Alte documente

1705

1080

777

120690

TOTAL

17559

14467

14017

2568883

Manuscrise
Teze de doctorat
Microformate

Intrări de documente după categorii de publicaţii
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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2%
Cărţi,
publicaţii
seriale

Teze de
doctorat

1%

1%

2%

3%

Documente Documente Documente
Alte
de muzică
grafice
electronice documente
tipărită
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Structura achiziţiilor după conținut (u.m.)
Domeniile de ştiinţă
Filozofie. Religie. Ştiinţe sociale
Matematică. Ştiinţe naturale
Geografie
Tehnică
Medicină
Agricultură
Artă. Sport
Limbă. Lingvistică. Literatură
Generalităţi
TOTAL

2011
7323
689
224
699
597
141
1472
4591
1823
17559

Structura achiziţiilor după limbi (u.m.)
Limbi
În limba de stat
În limbile minorităţilor naţionale
În limbi moderne

2011
10339
2860
4360

2012
6086
676
135
590
487
141
1095
4271
986
14467

2013
5469
522
55
530
509
212
1122
3661
1113
14017

TOTAL 2013
764263
300844
23799
318090
101892
179373
321757
434347
103140
2568883

2012
8345
2004
4118

2013
9096
1644
3277

326588
1992857
249438

Total

Intrări de documente după limbi
În limbi moderne
23%

În limbile minorităţilor
naţionale
12%

În limba de stat
65%

Publicaţii seriale curente (titluri)
Publicaţii seriale
Reviste
Ziare
TOTAL

Eliminări (u.m.)

Categorii de documente
Cărţi, publicaţii seriale
Alte documente
TOTAL

Raport anual

2011
275
216
491

2012
301
197
498

2013
154
29
183

2011
6371
6371

2012
4582
4582

2013
1063
1063

69

2013

Utilizatorii şi utilizarea Bibliotecii
Utilizatori

Utilizatori
Nr. de utilizatori la sedeiu
 utilizatori noi
 utilizatori reînregistraţi
Nr. de utilizatori la distanţă
Nr. de utilizatori de produse de activităţi
culturale
Nr. de utilizatori de servicii şi produse
biblioteconomice
Nr. de utilizatori (total)

2011
7815
5129
2686

7815

Vizite

Vizite
Nr. de vizite la sediu
Nr. de vizite la distanţă / afişări de pag.

site

catalog electronic

SIBIMOL

BND Moldavica

bloguri

Împrumuturi
Nr. de împrumuturi în săli de lectură
Nr. de împrumuturi la domiciliu
TOTAL

2011
85569
52076

2012
6589
4796
1793
59782
19916

2013
7065
5218
1847
272771
40027

3100

3100

88605

322963
2013
82445
385457/1418911
71324/174197
208303/866867
105016/212459
814/19888
/145500

2012
68955
919122
149017
171238
487253
111614

2011
401075
14298
415373

2012
380118
13183
393301

2013
368488
12312
380800

Împrumuturi interbibliotecare (interne şi internaţionale)
Împrumuturi interbibliotecare
Nr. total de cereri primite
Nr. de împrumuturi
Nr. de cereri adresate altor biblioteci
Nr. de împrumuturi acordate de către
alte biblioteci

Raport anual

ÎI intern

2012
5953
5845
21
20

70

2013
5876
5781
32
4

ÎI extern

2012
11
10
5
4

2013
7
14
9
13

2013

Difuzarea culturală

Activităţi

Activităţi
Nr. de activităţi culturale
Expoziţii:
- expoziţii-eveniment
- expoziţii tematice
- expoziţii “Achiziţii noi”
Nr. de medalioane bibliografice
Nr. de excursii

Activitatea editorială
Publicaţii
Nr. de titluri
Nr. de ediţii
Volum (coli de tipar)

2011
81

2012
95

11
93
24
20
34

12
79
24
22
24

2011
27
35
170,6

2012
36
37
304

2013
126
163
17
122
24
38
20
2013
22
23
214

Activitatea informaţională
Servicii informaţionale

Servicii
Informaţii bibliografice
Informaţii în scris
Consultaţii
Reviste şi prezentări bibliografice

2011
23113
84
12877
15

2012
26876
92
23603
22

2013
20187
39
11723
35

2011
352233
16689
10972
20518
10512
13380
3700
3700
5980

2012
381539
29209
9728
19283
15812
11260
3303
3303
4654

2013
418494
39119
13800
19713
6417
10640
3947
2542
4150

10511

11000

11500

Organizarea sistemului de regăsire a informaţiei
Catalogul OPAC (total înreg.)
Înregistrări noi
Retroconversia
Consultarea şi fişarea presei
Intercalarea fişelor în cataloage
Excluderea din cataloage a fişelor:
 din Catalogul alfabetic general
 din Catalogul alfabetic public
 din Catalogul sistematic
Redactarea cataloagelor tradiţionale

Personalul Bibliotecii
Personal
Bibliotecari:
- cu studii superioare
- cu studii medii
Alt personal
TOTAL

Raport anual

2011
195
191
4
72
267

71

2012

2013
195
191
4
72
267

172
161
11
74
262

2013

Mijloacele financiare

Venit (mii lei)

Încasarea mijloacelor
Sold la început de an
Finanţare
la bugetul republican
Finanţarede
publică
Servicii cu plată
Arendarea spaţiilor
Alte venituri
TOTAL

2011
9441,1
90,3
1276,9
10808,3

Euro
626,3
6,0
84,7
717,0

2012
996,7
9955,6
80,3
1215,9
11251,8

Euro
616,5
5,0
75,3
696,8

2013
1063,7
11303,7
81,3
1158,9

Euro

12543,9

686,2

-

618,4
4,4
63,4

Finanţare
de la bugetul
republican

Cheltuieli curente (mii lei)
Utilizarea mijloacelor

2011

Euro

2012

Euro

2013

Euro

Cheltuieli de personal
Cheltuieli pentru achiziţii de

7572,1
311,5

502,5
20,7

6764,9
308,2

418,9
19,1

7138,0
333,5

390,5
18,2

Cheltuieli pentru automatizare
Cheltuieli pentru reparaţie
Alte cheltuieli
TOTAL

76,5
450,0
2229,3
10639,4

5,1
29,9
147,9
706,1

77,6
238,1
3796,0
11184,8

4,8
14,7
235,2
692,7

234,0
420,6
4580.1
12706,2

12,8
23,0
250,5
695,2

documente

Raport anual
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Anexa nr. 4

Indicatori de performanţă
1. Dezvoltarea colecției naționale
Procentul publicațiilor naționale achiziționate

93 %

2. Asigurarea accesibilităţii colecţiei
Timpul mediu al prelucrării documentului (perioada
dintre ziua când documentul a intrat în BNRM şi
ziua când el este disponibil pentru utilizator pe raft)

30 zile

Exactitatea aranjării documentelor pe raft

97 %

Timpul mediu de căutare a unui document
în depozitele închise

15 min.

Timpul mediu de realizare a împrumutului
interbibliotecar

8 ore

Accesul direct de pe pagina de pornire

55 %

Utilizarea publicaţiilor străine, achiziţionate pe
parcursul ultimilor 3 ani

37 %

Rata de ocupare a locurilor de către public:
- locurile nedotate cu echipament
- locurile dotate cu echipament
Numărul de participanţi per activitate culturală
(inclusiv expoziţii)

138
96 %

Satisfacţia utilizatorilor
Numărul de documente numerizate per 1000 de titluri
din colecţie

Raport anual

30 %
70 %

73
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2013

3. Oferirea serviciilor de referinţă
Rata de răspunsuri corecte furnizate
Viteza (timpul mediu) tranzacţiilor de referinţe
Procentul informaţiilor realizate în format electronic

94 %
10 min.
75 %

4. Crearea potenţialului pentru dezvoltare
Procentul personalului bibliotecii care oferă servicii
electronice (nr. de personal, care se ocupă de
administrarea, furnizarea şi dezvoltarea serviciilor
tehnice împărţit la nr. total de personal)
Numărul de ore de frecventare a lecţiilor de instruire
formală per membru al personalului

2%
24

5. Prezervarea colecțiilor
Procentul materialelor unei colecţii care se află într-o
stare normală

Procentul tuturor materialelor, care necesită un
tratament de conservare sau restaurare de la toate
materialele care au primit deja un astfel de
tratament

90 %
1,5%

6. Managementul eficient

16 lei

Cost per împrumut
Productivitatea angajaţilor în prelucrarea
documentelor (nr. de documente achiziţionate este
împărţit la nr. de angajaţi implicaţi în achiziţionarea
şi prelucrarea documentelor, fără catalogarea
retrospectivă)
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Publicaţiile BNRM

Anexa nr. 5

Bibliografii
Bibliografia Naţională a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) 2011 / BNRM ; dir. gen. : Alexe
Rău, dr. în filosofie ; alcăt. : Larisa Bulat. – Chişinău : BNRM, 2013. – 112 p.
Bibliografia Naţională a Moldovei. Publicaţii oficiale 2010 (Serie analitică) / BNRM ; dir. gen.
: Alexe Rău, dr. în filosofie ; alcăt. : Ludmila Mihailova ; red. bibliogr. : Prascovia Caleva ; red. :
Raisa Plăieşu ; cop. : Dragoş Popa Miu. – Chişinău : BNRM, 2013. – 384 p. ; http://87.248.191.115/
bnrm/publicatii/files/tezedoctor/Teze2008.pdf
Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 2009 (Serie analitică) / BNRM ; dir. gen :
Alexe Rău, dr. în filosofie ; alcăt. : Larisa Palamarciuc, Doina Digolean ; red. bibliogr. : Prascovia
Caleva ; red. : Raisa Plăieşu ; cop. : Dragoş Popa Miu. – Chişinău : BNRM, 2013. – 108 p.
Cultura în Moldova : Buletin de informare şi documentare : Ianuarie-Decembrie 2012 / Bibl.
Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen. : Alexe Rău, dr. în filosofie ; alcăt. : Maria Sârbu-Sargun ; red. :
Jana Badan ; cop.: Dragoş Popa Miu. – Chişinău : Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, 2013. – 224 p.
Ilie Bogdesco. Biobibliografie / BNRM ; dir. gen. : Alexe Rău, dr. în filosofie ; dir. de proiect :
Elena Turuta ; alcăt. : Victoria Stanchevici ; red. : Jana Badan ; cop.: Dragoş Popa Miu. – Chişinău
: BNRM, 2013. – 176 p.
Publicaţii de sinteză
Imaginea Republicii Moldova în străinătate : Almanah nr. 11 / BNRM ; dir. gen : Alexe Rău,
dr. în filosofie ; elab. : Aliona Tostogan, Tatiana Luchian ; red. : Raisa Plăieşu ; cop. : Dragoş Popa
Miu. – Chişinău : BNRM, 2013. – 66 p.
Biblioteca Naţională pe calea integrării europene. Vol.I: Album informativ-ilustrativ [Format
electronic]
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova: Raport anual 2012 /Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Centrul de management. – Chişinău: BNRM, 2013. – 104 p.
Cronica vieţii politico-administrative, social-economice şi culturale a Moldovei : 2012 /
BNRM ; dir. gen : Alexe Rău, dr. în filosofie ; alcăt. : Xenia Netida ; red. : Raisa Plăieşu ; cop. :
Dragoş Popa Miu. – Chişinău : BNRM, 2013. – 168 p.
Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX. Ediţia a 3-a 2013 / Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova ; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Chişinău : BNRM, 2013. – 20 p.
Topul celor mai citite 10 cărţi 2012 / BNRM ; resp. de ed. : dir. gen. : Alexe Rău, dr. în filosofie ;
realizator sondaj : Valentina Popa. – Chişinău : BNRM, 2013. – 24 p. ; Salon expres. – 2012. – Nr.
3. – P. 1. – Disponibil pe : http://bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=fncl : [Accesat la 6 sept. 2013].
Publicaţii metodologice
Calendar Naţional 2013 / BNRM ; dir. gen. : dr. Alexe Rău ; aut. : Valeria Matvei, Maria Şveţ,
Madlena Puşcaşu [et al.] ; col. red : acad. Petru Soltan, (preş.), acad. Andrei Eşanu, conf. univ.
Aurel Marinciuc [et. al.]. – Chişinău : [S.n.], 2013. – 328 p. – Bibliogr. la sfârşitul art.
Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situaţii statistice 2011-2012 / BNRM ; dir. gen.
: Alexe Rău, dr. în filosofie ; ed. îngrijită de Vera Osoianu ; alcăt. : Ecaterina Dmitric, Valentina
Popa ; red. : Raisa Plăieşu, Elena Turuta ; cop. : Dragoş Popa Miu. – Chişinău, BNRM, 2013. –
52 p.
Buletin bibliologic, nr. 19 / BNRM; alcăt. Alla Andrieş. – Chişinău: Biblioteca Naţională a Republicii
Raport anual
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Moldova, 2006 (Imprimeria BNRM). – 82 p.

Cataloage ale expozițiilor
Miron Costin (1633 /1691)
Alexei Mateevici: “Înviaţi-vă dar Graiul”
Un nostalgic al cerului şi al pământului – Ioan Mânăscurtă
Steliana Grama. Poeta cu Aripi de Lumină
„Luminătorul“ la 105 ani
“Eşti floare de dor, Basarabie, eşti lacrima neamului meu”
Ochiul al treilea – 65 ani de la naşterea scriitorului Nicolae Dabija
Un Dac Nemuritor – Andrei Vartic
Ediții promoționale
Afişe, banere SIC 2013
Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii 2013. Afişe, banere
Salon expres: ediţie specială a Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XXII-a, 2013
(4 nr.).
Salonul Internaţional de Carte 2013. Ediţia a XXII-a: Program-catalog
Diplome GALEX 2013
Diplome SIC 2013
Diplome FNCL
Programe, pliante, ghiduri de informare a beneficiarilor, invitaţii, etc.

Raport anual

76

2013

Lista publicaţiilor personalului BNRM

Anexa nr. 6

Ciobanu, Maria. Mănăstirea Noul Neamţ // http://cercetaribibliografice.blogspot.com/
Dmitric, Ecaterina. Bibliotecile publice din Republica Moldova în anul 2014: priorități
și repere pentru programarea activității // http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecilepublice-din-republica-moldova-n-anul-2014-prioriti-i-repere-pentru-programarea-activitii
Muntean, Aliona. Generația Google are nevoie de bibliotecă: noi modele pentru serviciile
de informare și referință // http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/generaia-google-are-nevoiede-bibliotec-noi-modele-pentru-serviciile-de-informare-i-referin
Osoianu, Vera. Anul 2013 - Anul integrării informaționale a bibliotecilor publice // http://
clubbib2.wordpress.com/2013/01/08/anul-2013-anul-integrarii-informationale-a-bibliotecilor-publice
Osoianu, Vera. Avantajele profesiei de bibliotecar şi “triunghiul cunoaşterii” // Biblioteca.
– 2013. – Nr. 8. – P. 233-235 // http://clubbib2.wordpress.com/articole-traduceri/
Osoianu, Vera. Biblioteca în căutarea identităţii / Vera Osoianu; Bib.Naţ. a Rep.Moldova. –
Ch.: S.n., (Tipogr.AŞM). – 356 p. //http: // www.slideshare.net/cdbclub/osoianu-biblioteca
Osoianu, Vera. Biblioteca în era internetului: tendinţe şi prognoze // http:// clubbib2.wordpress.com/2013/10 // http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/biblioteca-n-era-internetului
Osoianu, Vera. Biblioteca Naţională şi relaţiile cu bibliotecile ţării. – Biblioteca. – 2013. –
Nr. 11. – P. 336-340.
Osoianu, Vera. Biblioteca publică – darul comunităţii pentru generaţii http://clubbib2.wordpress.com/2013/10/23/biblioteca-publica-darul-comunitatii-pentru-generatii

Osoianu, Vera. Biblioteca publică în beneficiul comunităţii: reevaluarea priorităţilor, a
resurselor şi a serviciilor // http://www.slideshare.net/cdbclub/cz-2013-biblioteca-public-23128587
Osoianu, Vera. Biblioteca publică şi impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vitale
pentru cetăţeni // http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicare-vo
Osoianu, Vera. Bibliotecarul din manual sau “Un scriitor talentat poate fi şi un foarte bun
bibliotecar”. – BiblioPolis. – 2013. – Nr. 2. – P. 208-211 // http://www.slideshare.net/cdbclub/
dcrudu-uv
Osoianu, Vera. Bibliotecile din Republica Moldova : dinamica activităţii în anii 2008-2012
/ Vera Osoianu // BiblioPolis. – 2013. – Nr. 2. – P. 20-31. – Disponibil pe : http://clubbib2.wordpress.com/2013/04/03/bibliotecile-publice-din-republica-moldova-dinamica-activitatii-intre-anii2008-2012/ : [Accesat la 6 dec. 2013].
Osoianu, Vera. Bilanţurile Conferințelor zonale, 2013 cu genericul: Modernizarea activităţii – prioritatea strategică a bibliotecilor publice. http://clubbib2.wordpress.com/experientepractici-de-calitate; http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/conferina-zonal
Osoianu, Vera. Blogul Bibliotecile publice din Republica Moldova //http://www.slideshare.
net/rmbiblioteci ; http://clubbib2.wordpress.com/2013/03/27/blogul-bibliotecile-publice-dinrepublica-moldova
Osoianu, Vera. Campania Naţională „Cartea – dar nepreţuit” / Vera Osoianu // Salon expres. – 2013. – Nr. 1. – P. 1. – Disponibil pe : http://bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=fncl : [Accesat la 6 sept. 2013].
Osoianu, Vera. Centrul Regional de Formare Leova – după panglica de inaugurare // http://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2013/02/
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Osoianu, Vera. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a 3-a, consacrată Anului
Spiridon Vangheli, 31 august-5 septembrie. Campania Naţională „Cartea – dar nepreţuit”
/ Vera Osoianu // Salon expres. – 2013. – Nr. 3. – P. 2. – Disponibil pe : http://bnrm.md/index.
php?lang=ro&pid=fncl : [Accesat la 6 sept. 2013].
Osoianu, Vera. Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii şi promovarea valorilor locale //
http://clubbib2.wordpress.com/2013/07/04/festivalul-national-al-cartii-si-lecturii-si-promovareavalorilor-locale
Osoianu, Vera. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor: un nou început // http://
clubbib2.wordpress.com/2013/01/25/formarea-profesionala-continua-a-bibliotecarilor-un-nou-inceput
Osoianu, Vera. Marca bibliotecii: balanţa dintre carte şi informaţia electronică //Biblioteca.
– 2013. – Nr. 4. – P. 102-106 //http://www.slideshare.net/cdbclub/marca-bibliotecii
Osoianu, Vera. Posibilităţi de eficientizare a activităţii de promovare a bibliotecii // Biblioteca. – 2013. – Nr. 3. – P. 70-72 // http://clubbib2.wordpress.com/2013/01/02/posibilitati-de-eficientizare-a-activitatii-de-promovare-a-biblioteciioianu,
Osoianu, Vera. Tendinţe şi priorităţi în activitatea bibliotecilor publice // BiblioPolis. –2013.
– Nr. 1. – P. 11-21.
Osoianu, Vera. Un nou studiu despre valoarea bibliotecii // http://clubbib2.wordpress.
com/2013/08/08/un-nou-studiu-despre-valoarea-bibliotecii
Rău, Alexe. Cât timp va rămâne scrisul, atâta timp vor exista şi bibliotecile : [Interviu cu
Alexe Rău] // http://sindicate.md/alexe-rau-cat-timp-va-ramane-scrisul-atata-timp-vor-exista-sibibliotecile/
Rău, Alexe. Dan Doboş : [despre Dan Doboş, noul dir. al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” din Iaşi] / dr. Alexe Rău // Salon expres. – 2013. – Nr. 1. – P. 2. – (Galeria SIC). – Disponibil
pe : http://bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=fncl : [Accesat la 6 sept. 2013].
Rău, Alexe. Expoziţia de carte : „Nicolae Dabija – 65 de ani” : [dialog cu Alexe Rău, dir.
Bibliotecii Naţionale] / pentru conformitate : Andrei Viziru // Lit. şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 5.
– Disponibil pe : http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&idc1=12&id=4570 :
[Accesat la 18 oct. 2013].
Rău, Alexe. [Interviu acordat de directorul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Alexe
Rău] //http: romanian.cri.cn/221/2013/05/10/1s136856.htm
Rău, Alexe. La închiderea Salonului Internaţional de Carte din Chişinău // http://www.
europalibera.org/content/article/24698049.html
Rău, Alexe. Luxul şi mizeria poetului : [in memoriam : Eugen Cioclea (1948-2013)] / Alexe
Rău // Ziarul naţional. – 2013. – 18 oct. – P. 23. – Disponibil pe : http://ziarulnational.md/in-memoriam-eugen-cioclea-luxul-si-mizeria-poetului/ : [Accesat la 24 oct. 2013].
Rău, Alexe. Năzuinţa noastră este ca FNCL şi SIC să fie una din cărţile de vizită nu doar
ale BNRM, ci şi ale culturii naţionale ale Moldovei : [interviu cu dl. Alexe Rău, dr. în filosofie,
dir. general al BNRM] // Salon expres. – 2013. – Nr. 1. – P. 1. – Disponibil pe : http://bnrm.md/
index.php?lang=ro&pid=fncl : [Accesat la 6 sept. 2013].
Rău, Alexe. O creaţie de excepţie a enciclopediştilor de la Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova : [despre vol. „Mănăstiri şi schiturl din Republica Moldova” 2013, distins cu Marele
Premiu Coresi la ed. a 22-a a SIC] / dr. Alexe Rău // Lit. şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 7. – Disponibil pe : http://enciclopedia.asm.md/?p=1227 : [Accesat la 13 sept. 2013].
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Rău, Alexe. Palmaresul Salonului internațional de carte de la Chișinău 2013. Vasile Botnaru în dialog cu Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale // http://www.europalibera.mobi/
a/25094781.html
Rău, Alexe. Podul Mirabeau. Texte selectate în amonte / Alexe Rău; cop. Vladimir Zmeev.
– Ch.: Lumina, 2012. – 92 p.
Rău, Alexe. Ziua Limbii Române şi Salonul Internaţional de Carte, Chişinău 2013 /
dr. Alexe Rău // Contrafort. – 2013. – Nr. 1/2. – P. 3. – Disponibil pe : http://enciclopedia.asm.
md/?p=1227 : [Accesat la 6 dec. 2013].
Şveţ, Natalia. Monumentul de la Adamclisi (Tropaeum Traiani) // http://cercetaribibliografice.blogspot.com/2013/08/monumentul-de-la-adamclisi-tropaeum.html
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