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Managerii superiori ai bibliotecilor naționale, publice municipale, orășenești, raionale, universitare, 
școlare, de colegii, specializate, ai Camerei Naționale a Cărții, cadre didactico-științifice s-au întrunit 
la reuniunea profesională anuală - Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 
(FMSNB) (ediția a 24-a!) pentru a detalia și a se pune de acord privind prioritățile și axele pentru 
Anul Biblioteconomic 2020.  

 

Partener:  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (director – dr. Igor Cojocaru) 
 

Parte integrantă a sistemului reuniunilor profesionale, organizate anual, FMSNB are drept scop de 
a determina prioritățile și axele pentru Anul Biblioteconomic ce urmează, de a centra eforturile 
bibliotecilor  pentru conexiunea priorităților naționale, teritoriale și instituționale. 
Ediția a 24-a a FMSNB a fost una deosebită în comparație cu edițiile precedente, aceasta reflectându-
se asupra  conținutului evenimentului. Astfel, reliefăm următoarele  componente ale ediției a 24-a a 
FMSNB: Sesiunea de Deschidere; Ora Consiliului Biblioteconomic Național; două conferințe, Vox 
Professio (prezentări de noi publicații ale BNRM); Sesiunea de Informare privind prioritățile 
strategice ale Anului Biblioteconomic 2020; discuții și aprobarea Memoriului FMSNB. 
Sesiunea de Deschidere a inclus cuvântul de inaugurare a Eleni Pintilei, director general al BNRM, și 
mesajele de salut/susținere, rostite de către: Victoria Nagy Vaida, secretar de stat în domeniul 
Culturii din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dr. Igor Cojocaru, director al 
Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr. Mariana Harjevschi, președintele 
Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. 
Hasdeu”, Chișinău. Mesajele, rostite în cadrul Sesiunii de Deschidere, au reliefat importanța 
garantării de către biblioteci pentru toți  cetățenii a oportunităților de învățare, lectură, dezvoltare, 
promovării accesului la cultură și inovații, susținerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. 
Un element inovativ pentru agenda FMSNB – Ora Consiliului Biblioteconomic Național (CBN). 
Secretarul responsabil și președinții/reprezentanții comisiilor din cadrul CBN (E. Rudakov, E. 
Bejan, V. Chitoroagă, dr. M. Harjevschi, L. Corghenci) au centrat atenția participanților la lucrările 



FMSNB asupra cadrului național de reglementare în sprijinul implementării Legii cu privire la 
Biblioteci (nr. 160 din 27.07.2017), specificând în acest context  sarcinile bibliotecilor pentru anul 
2020, prioritatea constituind pregătirea bibliotecilor publice către evaluarea activității (în 
conformitate cu prevederile Legii cu privire la Biblioteci și ale „Regulamentului privind evaluarea 
bibliotecilor publice”). 
În cadrul ediției a 24-a a FMSNB au fost susținute două conferințe asupra subiectelor: „Preocupări 
strategice în lumina politicilor promovate de Conferința Bibliotecilor Naționale Europene” (E. 
Pintilei) și „Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі України : 
пріоритети, здобутки, перспективи” (Irina Biriukova, director general, Biblioteca Națională 
Științifică din Odesa) (a se vedea ePortofoliul FMSNB). 
Vox Professio a îndemnat participanții la lucrările FMSNB să se bucure profesional pentru apariția 
a 2 lucrări semnificative: monografia „Centrul Biblioteconomic Național: conținut de calitate și 
schimbări de perspectivă: 70 de ani de la fondarea Direcției Cercetare și Dezvoltare în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării” și a studiul „Sistemul Național de Biblioteci din Republica 
Moldova: Studiu statistic 2017-2018”. Prezentatorii lucrărilor (L. Corghenci, V. Popa) au reliefat 
unicitatea acestora, precum și deschiderea Bibliotecii Naționale privind crearea și asigurarea 
accesului la informație și instrumente utile pentru comunitatea profesională. Tirajul fizic al 
publicațiilor este suplimentat prin varianta on-line a lucrărilor: 
http://www.bnrm.md/files/publicatii/CENTRUL-BIBLIOTECONOMIC-NATIONAL-CONTINUT-DE-
CALITATE-SI-SCHIMBARI-DE-PERSPECTIVA-Monografie-aniversara.pdf  și 
http://www.bnrm.md/index.php/statistica/documente-de-reglementare/16-
publicatii/publicatii-de-sinteza/29-bibliotecile-publice . 
 

Sesiunea de Informare privind prioritățile strategice ale Anului Biblioteconomic 2020 a urmărit 
scopul de centra atenția managerilor superiori asupra a patru priorități profesionale ale anului 
2020:  
 Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare 
 Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităților 

prin susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 
 Dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: învățare orientată, dezvoltare 

profesională, oportunități pentru rețele 
 Amplificarea poziției bibliotecilor ca actori cheie și facilitatori ai Științei Deschise. 
Prioritățile anului 2020 sunt bazate pe documentele fundamentale, generate  de către Federația 

Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor Bibliotecare (IFLA) ca portavoce a bibliotecilor la nivel 
mondial și alte instituții de profil. Menționăm și fundamentarea pe documentele legislative și 
strategice, generate la nivel național, și de asemenea realitățile și specificul local. 

Specificăm, că în calitate de experți pentru prezentarea priorităților profesionale au fost: V. 
Osoianu, M. Harea, dr. habilitat N. Țurcan, L. Corghenci, L. Povestca, E. Dmitric. 
 

Memoriul Forumului Managerilor de Biblioteci din cadrul Sistemului Național de Biblioteci  a fost 
prezentat de către V. Vasilica. Memoriul, aprobat de către participanții FMSNB, sintetizează sugestii 
și propuneri, adresate Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în 
sprijinul soluționării  problemelor prioritare  pentru anul 2020. 
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Date statistice și de impact ale Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de 
Biblioteci: 

 număr total participanți – 154 de persoane, manageri superiori și funcționali din cadrul 
bibliotecilor naționale, raionale/municipale/orășenești,  din învățământ (universitare, de 
colegii),  specializate; responsabili din cadrul APL;  cadre didactico-științifice ai Facultății 
Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM; experți ai Programului Național Novateca;  
reprezentanți ai Camerei Naționale a Cărții, inclusiv:  
 biblioteci publice teritoriale – 58 
 reprezentanți ai structurilor APL – 7 
 biblioteci specializate – 9 
 biblioteci din învățământ – 23 (inclusiv: universitare – 20, din colegii și centre de 

excelență – 3) 
 biblioteci naționale – 42 
 alte instituții (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

Departamentul Comunicării și Teoria Informării, USM, IDSI etc.) – 15. 
 componența participanților: funcțională – directori, șefi de biblioteci, directori adjuncți, șefi 

servicii, profesori universitari, cercetători, masteranzi; geografică : 66 persoane din afara 
Chișinăului; 88 persoane – din mun. Chișinău 

 conferințe, comunicări:  7 
 suport documentar pentru participanții la lucrările FMSNB, ediția a 24-a:  

 agenda  
 „Anul Biblioteconomic 2020:  Priorități naționale”  

monografia aniversară „Centrul Biblioteconomic Național: conținut de calitate și 
schimbări de perspectivă”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019 
studiul statistic 2017-2018 „Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova”, 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019 

 revista „Magazin Bibliologic”, 2019, nr. 1/2 
 proiectul Memoriului Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de 

Biblioteci 
 alte materiale profesionale. 

 diseminarea ePortofoliului FMSNB pentru toate centrele biblioteconomice 
 prezentarea informației privind activitatea Consiliului Biblioteconomic Național  - organism 

național de dirijare profesională (discuții interactive cu reprezentanții MECC, președinții 
comisiilor) 

 orientarea activității bibliotecilor publice în baza tendințelor organismelor internaționale 
de autoritate, cunoașterea experiențelor reprezentative ale bibliotecilor europene  

 oferirea suportului teoretic și metodologic privind prioritățile strategice ale Anului 
Biblioteconomic 2020 (cunoaștere, analiză, implementare) și analiza conținutului acestora 
(prin intermediul comunicărilor prezentate) 

 încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor pentru pregătire către evaluarea activității cu anul 
2020 



 elaborarea/diseminarea în comunitatea profesională, către organele administrației publice, 
către factorii decidenți, parteneri reali și potențiali, a Memoriului Forumului Managerilor 
SNB, ediția 2019 

 crearea unui mediu favorabil pentru discuții, stabilire a priorităților comune pentru 
bibliotecile naționale, publice teritoriale, din învățământ, specializate. 

 
Elaborat: L. Corghenci 

4 noiembrie 2019 
 
 
 


