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Biblioteca
anului 2019: interferen a viziunilor

Anul Bibliologic 2017
Bibliotecile în perspectiva dezvolt rii durabile: dimensiuni

biblioteconomice i umane

Politici de prezervare în cadrul institu iilor 
infodocumentare

Biblioteci i bibliotecari. Experien e de 
interes pentru Republica Moldova

Cartea româneasc  veche – monument de 
cultur  i spiritualitate 

 

y
2018 – Anul European al patrimoniului 

cultural: multiculturalismul i tradi ia Austriei

Muzeului C r ii; 
Unghera ului MEDIA; 

colii de var  „Claude
Monet – sursele picturii moderne”; 

Centrului de resurse de limba englez

S lii pentru cercet tori

Programul Na ional LecturaCENTRAL 

  
Zilele tiin ei
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Obiectivelor Globale  
2030;

Anului  European al Patrimoniului 
Cultural;

Celebrarea Centenarului Marii Unirii
Nocturna  bibliotecilor în Biblioteca Na ional ;
Gala Laurea ilor Premiilor Na ionale GALEX

S rb torilor de iarn .

 
Hrisoave Basarabene i documente istorice din sec. al XIX-lea; 
Proiectul „Europeana”; 
Educa ia mediatic  – prioritate a sec. al XXI-ea; 
Biblioteca na ional  – poten ial i oportunit i; 
Programul Na ional „Memoria Moldovei”; 

coala de var  de pictur ; 
Programul LecturaCentral; 
Crearea Muzeului c r ii; 
Programul european al bibliotecarilor inovatori;  
Inova ie i practici de succes în statistica de bibliotec ; 
Consolidarea cooper rii BNRM cu  Programul Novateca; 
Dezvoltarea Arhivei de voci a personalit ilor din domeniul culturii; 
Iluminarea fa adei blocului central al Bibliotecii Na ionale. 

Politica de prezervare a colec iilor de documente;  
- Tehnologii i metode inova ionale în restaurarea documentelor    
   vechi. 
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Strateegii de adapptare la schiimbarea climmei
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Cele mai reprezentative dona ii:  
 

Schimbul Interna ional de publica ii 
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Colec ia Carte veche i rar  
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Carte veche i rar

Audiovideoteca  
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Colec iaa de arte i hh r i 
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Prelucrarea analitic  a informa iilor 

Protejarea patrimoniului documentar imprimat, p strat în Biblioteca Na ional , reprezint  un  
ansamblu de m suri având caracter tiin ific, juridic, administrativ, financiar i tehnic, menite s  
asigure eviden a, organizarea, conservarea, asigurarea securit ii, între inerea, restaurarea i 
punerea în valoare a documentelor. 

 

_____________            _______________      _____________    ___________ 

Eviden a colec iilor  

 
A ezarea documentelor la raft  
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Sala tezelor de doctorat 
cu  Sala pentru cercet tori. 
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   Analizaa comparatiiv  privind accesarea BBND Moldaavica, 2017--2018  
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w ww.

Audiovideoteca http://audiovideoteca.wordpress.com/
Audiovideoteca 
(https://audiovideotecanationala.blogspot.com) 
Blogul de biblioteconomie i tiin a inform rii

http://clubbib2.wordpress.com
Bibliotecile Publice Teritoriale 

https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/  
Blogul Tinerilor Bibliotecari www.bnrm.wordpress.com
Din pasiunile bibliografului

http://cercetaribibliografice.blogspot.com
Colec ie de arte i h r i http://arteharti.wordpress.com
Carte veche i rar   https:// arteharti.
Literaturile lumii (http://libermundi.livejournal.com/
Centrul Pro-European de Servicii i Comunicare 

(http://cpescmdt.blogspot.md/) 
Centrul de Informare ONU (cidonu.blogspot.com) 
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Innaugurareea Muzeullui C r ii
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Povestea 
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Educa ia mediatic

Educa ia mediatic  – prioritate a secolului al XXI-lea
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Crearea Centrului de studiere a limbii engleze  

, 

Lectura în aer liber,  Schimb  lumea, donând o carte!,  
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Catalogul SIC – Bookfest Chi in u

Flash-mob în Ziua Interna ional  a Cititului Împreun  



RAPORT ANUAL 2018 45

Moldov

 

va: realiz ri

Parcur

Consiliu
i i priorit

Patrimo

rsul Europea

ul Europei  
i

oniul cultur

an al Repub

Republica 

ral european

blicii Moldo

n

„B

pr

ova

Biblioteca N
este  un spa
cunoa teri

romov rii v
inclusiv al

europen

Na ional   
a iu al 
ii  i al 
valorilor, 
l celor 
ne



RAPORT ANUAL 2018 46
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Centenarrul Marii UUniri (1918-
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Cercet ri 
Activit i tiin ifice: 

Produse tiin ifice 
Publica ii: 

Proiecte de cercetare*** 
*   

** 

Activit i tiin ifice 

Activitatea Consiliului tiin ific al BNRM  
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Concluuzii

innterferen a vviziunilor

 

BBiblioteca annului 2019: 
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Mesaje de inaugurare i informative 

Conferin ele tematice

Evaluarea i impactul evenimentului: 
num r participan i:

comunic ri, interven ii: 

orientarea activit ii bibliotecilor publice în baza tendin elor organismelor interna ionale de 
autoritate, cunoa terea experien elor reprezentative ale bibliotecilor europene;  
accentuarea re-pozi ion rii Bibliotecii Na ionale a Republicii Moldova ca centru 
biblioteconomic na ional spre activit i de mentorat, parteneriat i comunicare; 
oferirea suportului teoretic i metodologic privind priorit ile strategice ale Anului 
Biblioteconomic 2019 (cunoa tere, analiz , implementare) i analiza con inutului acestora; 
încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor pentru asigurarea func ionalit ii eficiente a cadrului 
legal i strategic, pentru manifestarea încrederii în crearea unui mediu favorabil activit ii 
bibliotecilor; 
elaborarea/diseminarea în comunitatea profesional , c tre organele administra iei publice, 
c tre factorii deciden i, parteneri reali i poten iali, a Declara iei Forumului Managerilor 
SNB-2018; 
contribu ii la asigurarea unit ii comunit ii  profesionale prin participare la lucr rile 
reuniunilor a reprezentan ilor bibliotecilor na ionale, publice teritoriale, din înv mânt, 
specializate, a cadrelor didactico- tiin ifice, abord ri comune. 
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Parte
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Scop:
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Activit i: 

Evaluarea i impactul evenimentului: 
num r participan i:

comunic ri, interven ii: 

semnarea Protocolului de colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural; 

Studii. Cercet ri 
 
Evaluarea nivelului de coordonare a re elei de biblioteci din cadrul Centrelor 
Biblioteconomice Departamentale 

Evaluarea nivelului de coordonare a re elei de biblioteci din 
cadrul Centrelor Biblioteconomice Departamentale
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Continuarea realiz rii Programului Na ional „Memoria Moldovei” 

Topul celor mai citite 10 c r i, editate  în 2017
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Organizarea micro - sondajului „Serviciile BNRM în viziunea cercet torilor”  

 
Vizibilitatea studiilor, cercet rilor, activit ilor  tiin ifice  în Biblioteconomie i tiin e ale 
Inform rii 

 



RAPORT ANUAL 2018 68



RAPORT ANUAL 2018 69

obiectiv spec

obi

cific,  

iectiv gene

ACTIVIT
FORM

FURNI

E-PORT
ELABO

FORMA
BNR

eral

T I DE 
MARE 
IZATE 

OFOLII  
ORATE 

ATORI    
RM 

NU
O

ACAD

    NUM
FORM

FOR
IN

UM R  
ORE 
DEMICE 

M R              
ABILI 

RMATORI   
NVITA I 



RAPORT ANUAL 2018 70



RAPORT ANUAL 2018 71

imple
evalu
 
 

7c

ement rii S
uarea impac

SM ISO 16
ctului biblio

Rapo

6439:2018 
tecilor. 

ortul statisti

„Informare

ic 

e i Docum

Prog
IREX
bucur
i col

Biblio
Mold
capac
contin
utilize
c tre 
dezvo
contin

mentare. Me

gramul Nov
X i to i parte
ro i s  cons
laborarea n
oteca Na ion

dova dispune
citate i cad
nua s  colec
eze datele d
bibliotecile

olt rii i evo
nuare

   
Gh

Metode i pr

vateca, impl
enerii s i su
state c  prin
oastr  din u
nal  a Repu
e de instrum
dru legal pen
cteze, s  an

de impact fu
e publice în 
olu iei lor în

hidul în sprij
roceduri pe

lementat de 
unt 
n activitatea
ultimii ani, 
ublicii 
mente, 
ntru a 
alizeze i s
rnizate de 
asigurarea 

n 

ijinul 
entru 

a 

 



RAPORT ANUAL 2018 72

 
 

inclus
mai c
excep

Ce
siv cu ajuto
citite 10 c r
p ia bibliote

el mai acti
orul tehnolog
r i 2016, Ce

ecilor). 

Gh

iv cititor, C
giilor, Cel m
el mai bun p

hid metodol

Cel mai orig
mai original
proiect de p

logico-pract

LecturaC

LecturaCe
ginal proie
l proiect de 
promovare 

tic

Central

LecturaC

entral
ect  de prom

promovare
a lecturii r

 Lec

Central

movare a c
ea a c r ilor
ealizat de a

cturaCentra

c r ii i lec
r din Topul c
alte institu i

al

cturii 
celor 
ii (cu 



RAPORT ANUAL 2018 73

 

 
Publi
 

ica ii de speecialitate – v

b

vezi compar

bibliotecono

rtimentul Ap

omie i  tiin

pari ii edito

Blog
n a inform

riale 

gul de 
rii



RAPORT ANUAL 2018 74

 Bibliooteci publicee din Repubblica Moldovva



RAPORT ANUAL 2018 75



RAPORT ANUAL 2018 76



RAPORT ANUAL 2018 77

 



RAPORT ANUAL 2018 78

Consolidarea cooper rii dintre Biblioteca Na ional  i Programul Na ional  
Novateca pentru asigurarea moderniz rii bibliotecilor publice teritoriale 
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09-14 martie 

Diana 
Silvestru.

11-13 aprilie 
Valentina Granaci.

19-22 mai 
Elena Pintilei

04-05 iunie Elena 
Pintilei

10-14 
septembrie 

 
17-21 

septembrie 

Institu ia Biblioteca Na ional   - 
realiz ri i perspective Vera Osoianu, Ecaterina Dmitric, Ludmila Corghenci, 
Veronica Bor , Aliona Tostogan, Aliona Muntean, Sergiu Ela co, Cristina Caterev, 
Veronica Banto . 

Institu ia Biblioteca Na ional   - 
realiz ri i perspective Aliona Tostogan, Mariana Kiriakov. 

11-16 
septembrie 

 Valentina Granaci. 

10-13 
septembrie Elena Pintilei.
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25-27 
octombrie Elena Pintilei

Japonia – ara Soarelui 
R sare: 

Japonia: Biblioteci i bibliotecari. 
Experien e de interes pentru Republica 
Moldova

Japonia– ar  a culturii 
i civiliza iei în culorile prim verii

Ikebana – art  înc rcat  de simboluri

2018 – Anul European al 
patrimoniului cultural: multiculturalismul i 
tradi ia Austriei

Lini tea dinaintea 
furtunii/Bewegte Ruhe vor dem Sturm

Franz Kafka – 135 ani de la 
na tere Cartea româneasc  în Imperiul Austriac

Stefan Zweig, 
Farewell to Europe

Franz Kafka

Zilele Literaturii Republicii Azerbaidjan în 
Republica Moldova

Dialog intercultural. Recital poetic
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L’Année 
Francophone Internationale

L’Italiano 
Nostro e degli Altri/ Italiana noastr  i a 
Celorlal i

Cartea veche 
italian  din colec ia BNRM. 

Centenarul 
redobândirii independen ei Poloniei, 1918-2018.
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Asigurarea func ion rii Centrului de Formare Profesional  Continu  în 
Biblioteconomie i tiin e ale Inform rii
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(1918-2018)
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Valeriiu Gagiu  
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APARI II TV, RADIO 
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BNRM  în presa on-line 
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