
 
 

CONFERINȚE ZONALE DIN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE BIBLIOTECI 
 

Generic: BIBLIOTECA ANULUI 2020: CONSOLIDARE,  INTERCONECTARE, PARTICIPARE 

 

 

Subiect, tema din agendă Conținut Experți, consultanți, responsabili Timp 
preconizat 

Sesiunea 1 (40 min.) 

Inaugurarea lucrărilor Mesajul Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării. 

Mesajul directorului general al BNRM 

 10 min. 

Paradigma bibliotecii în „noua 

realitate” 

Adaptarea bibliotecilor la schimbările 
mediului: experiențe, orientări, 

recomandări. Incluziunea digitală 

V. Osoianu 10 min. 

Promovarea lecturii ca bază pentru 
cunoaștere și dezvoltare.  

Programul Național LecturaCentral,  
ediția a 3-a 

Prezentarea de către 2 rețele a 
experiențelor privind dezvoltarea 
competențelor de cultura lecturii a 
utilizatorilor/non-utilizatorilor, a 
parteneriatelor în această direcție. 

Modele de incluziune digitală 

M. Cebotari  
 (responsabilități: identificarea 

experiențelor originale; consultare în 
pregătirea prezentării; concluzii, 
moderator). Prezentarea ghidului 

metodologico-practic ”Biblioteca și 
dezvoltarea comunității armonioase” 

20 min. 

Sesiunea a 2-a (40 min.) 
Dezvoltarea serviciilor inovative de 

bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea 
comunităților prin susținerea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
2030 

Prezentarea de către 2 rețele a unor 
servicii inedite, oferite la distanță 

E. Dmitric, N. Ghimpu 
(responsabilități: identificarea 

experiențelor originale; consultare în 
pregătirea prezentării; concluzii, 

moderator) 

20 min. 

Bibliotecile și copii: conexiuni offline și 
online 

Copiii în atenția bibliotecilor:  servicii, 
proiecte, programe 

Eugenia Bejan, BNC „Ion Creangă” 20 min. 

Sesiunea a 3-a (40 min) 
Dezvoltarea capacităților personalului 

din biblioteci: învățare orientată, 
dezvoltare profesională, oportunități 

Prezentarea de către 2 reprezentanți ai 
centrelor 

biblioteconomice/bibliotecilor a 
experiențelor de educație non-formală 

L. Corghenci, L. Povestca 
(responsabilități: argument, moderator, 

identificarea experiențelor originale; 

20 min. 



pentru rețele. Incluziunea digitală a 
bibliotecarului 

on-line. Orientări și perspective de 
incluziune digitală a bibliotecarului 

consultare în pregătirea prezentării; 
concluzii) 

Amplificarea poziției bibliotecilor ca 
actori cheie și facilitatori ai Științei 

Deschise 
 

Prezentarea de către 2 rețele a unor 
experiențe reprezentative la acest 

subiect 

V. Vasilica, A. Drăgănel 
(responsabilități: orientări practice 

pentru biblioteci; identificarea 
experiențelor analizelor de impact pentru 

biblioteci; concluzii, moderator) 

20 min. 

Sesiunea a 4-a, de închidere 
Concluzii. Orientări de perspectivă  V. Osoianu  

 Chestionar de evaluare. Diseminarea 
și asigurarea completării de către 
participanți a chestionarelor de 

evaluare.  Colectarea portofoliului 
fiecărei zone 

În scopul diseminării informației 
integrate, a schimbului de experiențe 

A. Drăgănel 
L. Povestca 

 

Evaluarea lucrărilor conferințelor 
zonale. Impact 

Analiza chestionarului de evaluare, 
completat de către participanți. 

Elaborarea sintezei 

V. Osoianu 
L. Corghenci 

Post- 
conferințe 

zonale 
Diseminarea e-portofoliului 

conferințelor zonale și a sintezei de 
evaluare 

 L. Corghenci 
L. Povestca 

Post- 
conferințe 

zonale 
 


