
Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării

BIBLIOTECA ANULUI 2020: CONSOLIDARE,  

INTERCONECTARE, PARTICIPARE

CONFERINȚE ZONALE ONLINE

Promovarea lecturii ca bază pentru 
cunoaștere și dezvoltare. Programul Național LecturaCentral, 

ediția a 3-a, 2020: obiective specifice de organizare

Prezintă: Margareta CEBOTARI, 

specialist principal, DCDB, BNRM



Priorități profesionale naționale – 2020
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Priorit%C4%83%C8%9Bi%202020.%

20Forumul%20Managerilor%202019.pdf

FORUMUL MANAGERILOR SISTEMULUI NAȚIONAL DE 
BIBLIOTECI, 30 octombrie, 2019 

• 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

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Priorit%C4%83%C8%9Bi 2020. Forumul Managerilor 2019.pdf


Anul 2020 a fost declarat în cadrul Forumului 
Managerilor din SNB drept Anul Lecturii.

Logo de promovare elaborat de BNRM



PROMOVARE în cadrul SNB
Afiș/banner elaborat de BNRM



Documente elaborate de Direcția Cercetare și Dezvoltare în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM:

https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2020/01/15/anul-lecturii-2020/

Material metodologic cu caracter de 
recomandare/orientare/direcționare  a bibliotecilor în 

planificarea organizării activităților : 

Directórii și inițiative pentru 

Anul Lecturii – 2020 
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-

lecturii-directorii-corect-220574225

(Postat pe 15.01.2020)

https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2020/01/15/anul-lecturii-2020/
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/anul-lecturii-directorii-corect-220574225


Lectura și scările
Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1081

Lectura şi scările : Culegere de
articole / Bibl. Naţ. a Republicii
Moldova, Clubul Homo
Aestheticus ; dir. gen.: Elena
Pintilei ; consultant şt., pref.:
Mihai Cimpoi ; coord. de ed.:
Vera Osoianu, Angela Drăgănel. –
Chişinău : Prut Internaţional :
BNRM, 2020 (F.E.-P. „Tipografia
Centrală”). – 384 p.: fot. - ISBN
978-9975-54-455-9 (Prut
Internaţional). – ISBN 978-9975-
3361-9-2 (BNRM).
Acces deschis:
DOI 10.5281/zenodo.3661869

http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1081


Lectura și scările

Subiecte expuse în cuprinsul publicației: 
 Fenomenul lecturii: abordări teoretice și practice (7 articole)
 Studii (6 articole)
 Experiențe de promovare a lecturii pe meridianele lumii (9 articole)
 Metode și tehnici de promovare a lecturii (6 articole)

Autori articolelor: 
Mihai Cimpoi; Tatiana Ciocoi; Ludmila Corghenci; Emilian Galaicu-
Păun; Dorian Furtună; Vera Osoianu; Elena Pintilei; Nelly Țurcan;
Adrian Ghicov; Angela Lungu; Elena Negoiță; Nadejda Pădure;
Tatiana Verdeș; Алдона Августайтене; Eugenia Bejan; Margareta
Cebotari; Grant Harris; Zlata Houšková; Linda Jansová; Vit Richter;
Tatiana Ciocoi; Angela Drăgănel; Victoria Vasilica; Ecaterina Dmitric;
Gheorghe Erizanu; Natalia Grîu; Viorica Oleinic; Victor Miron;
Dumitru Crudu; Iulian Filip etc.



Anul Lecturii – 2020.
Debut excepțional în bibliotecile SNB



Anul Lecturii - 2020 

IMPORTANT!

Programul Național de activități 
consacrate promovării lecturii

Aprobat prin ordinul cu privire la promovarea 
lecturii  nr.291 din 10.03.2020 de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării

Mod de acces:  
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_291_din_10.03.20.pdf

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/ordin_291_din_10.03.20.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_291_din_10.03.20.pdf
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/ordin_291_din_10.03.20.pdf


Ediția a treia a Programului Național 
LecturaCentral: orientări specifice

Axe principale de organizare a 
activităților:

1. Biblioteca pentru o comunitate armonioasă,
de ordine și respect reciproc

2. Strategii câștigătoare pentru comunitate –
Știința participativă sau Știința cetățenilor.



Specificul ediției a treia  Programul Național 
LecturaCentral , 2020

Axa nr. 1

Trei seturi de valori esențiale 
pentru participarea la o cultură democratică 

tebuie promovate de biblioteci în cadrul ediției a 
treia a Programului Național LecturaCentral: 

 valorizarea demnității umane și a drepturilor
omului,

 aprecierea diversității culturale,
 valorizarea democrației, justiției, echității

sociale, egalității și supremației legii.



Știința participativă sau Știința cetățenilor

Axa nr. 2

 Bibliotecile vor organiza activități legate de
atragerea cetățenilor în procesul de cercetare
care semnifică știința participativă, știința
publică, știință a cetățenilor.

Rezultat: 

 Are loc procesul de democratizare a științei, 
iar biblioteca are rolul de intermediar între 
elitele științifice și cetățeni. 



Programul Național LecturaCentral
Documente informative și metodologice  

http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/lecturacentral

 Scrisoare informativă privind Programul Național 
LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020

 Directorii și inițiative pentru anul lecturii - 2020
 Ordin 291 din 10.03.20 cu privire la promovarea 

lecturii, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării al Republicii Moldova

 Regulament de organizare și desfășurare a 
concursurilor naționale în cadrul Programului Naţional 
LecturaCentral (PNLC)

 Anul Lecturii - Bibliografie

http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/bibliotecarilor/lecturacentral
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/scrisoare-lecturacentral2020.PDF
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/Anul Lecturii Directorii.pdf
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/ordin_291_din_10.03.20.pdf
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/Regulament de organizare si desfasurare concursuri pnlc.pdf
http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/LecturaCentral/Anul Lecturii Bibliografie.pdf


Lucrare metodologică/aplicativă elaborată de BNRM: 

Biblioteca: contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, 
de ordine și respect. Metodologii, algoritmi, tehnologii 

(Chișinău, 2020)

Scopul a treia a Programului Național 
LecturaCentral:   

Orientarea spre intensificarea activității
bibliotecilor drept actori cheie în edificarea
comunităților unite, participative, durabile.

Lucrarea vine în sprijinul implementării practice a
acestui scop prin componentele teoretice,
metodologice, educaţionale și informaţionale.



Repozitoriu Tematic Național NTR Mold-LIS
Mod de acces: http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1161

NOU!
Biblioteca – contribuții la dezvoltarea
comunității armonioase, de ordine și
respect : Metodologii, algoritmi,
tehnologii / Biblioteca Națională a
Republicii Moldova ; Direcția Cercetare și
Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe
ale Informării ; director general: Elena
Pintilei ; echipa de autori: Vera Osoianu,
Ludmila Corghenci, Ecaterina Dmitric,
Valentina Popa, Victoria Vasilica,
Margareta Cebotari, Natalia Ghimpu,
Angela Drăgănel, Lilia Povestca, Svetlana
Ucrainciuc ; coordonatori de ediție: Vera
Osoianu, Ludmila Corghenci ; coperta:
Alexandru Burdila ; redactor: Ludmila
Șimanschi ; procesare computerizată:
Diana Odobescu. – Chișinău: BNRM,
2020. – 144 p.

http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1161


Cuprinsul publicației metodologice: 
Ludmila CORGHENCI. Biblioteca pentru dezvoltarea spiritului comunitar sau în loc de Argument
Vera OSOIANU. Cultura digitală în era post-adevăr. Rolul bibliotecilor în formarea culturii 
comunicării în secolul tehnologiilor informaționale avansate. Neticheta
Margareta CEBOTARI. Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral: orientări și conținut 
specific
Ecaterina DMITRIC, Natalia GHIMPU. Servicii și activități de bibliotecă în sprijinul comunității 
armonioase, de ordine și respect
Ludmila CORGHENCI, Lilia POVESTCA. Biblioteca crește și dezvoltă comunitatea: model de 
curriculum pentru training profesional
Victoria VASILICA, Angela DRĂGĂNEL. Forme și metode de atragere/participare a membrilor 
comunității în activități cu cercetătorii pentru o mai bună înțelegere a științei
Valentina POPA, Svetlana UCRAINCIUC. Impactul activității bibliotecii în dezvoltarea unei 
comunități armonioase
Margareta CEBOTARI. Biblioteca – contribuții la dezvoltarea comunității armonioase, de ordine 
și respect: Bibliografie
Anexe
Anexa nr. 1 Regulament de organizare și desfășurare a concursurilor naționale în cadrul 
Programului Național LecturaCentral
Anexa nr. 2 (Modulul 1) Text pentru lectura critică. Lucrare practică
Anexa nr. 3 (Modulul 1) Suport informațional pentru predarea modulului 
Anexa nr. 4 Indicatori de performanță/ relaționali privind evaluarea activităților din cadrul 
Programului Național LecturaCentral



Etape de realizare a ediției a treia a 
Programului Național LecturaCentral. Etapa I

 Organizarea trainingurilor privind dezvoltarea
competențelor bibliotecarilor în vederea
realizării ediției a treia a PNLC (conform ofertei
educaționale trimestriale: CFPC a BNRM,
Centrele biblioteconomice teritoriale etc.).

 Oferirea suportului metodologic necesar
organizării activităților de formare a culturii
lecturii, de promovare a științei deschise/științei
participative.



IMPORTANT!
Suport educațional în ajutorul promovării lecturii 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A 
CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE DE 

FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE 
SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI,TRIMESTRUL 2, 

ANUL 2020 (aprilie - iunie)

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Oferta
%20%20educat.%20integrata%20trim.%202,%20
2020.pdf

http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Oferta  educat. integrata trim. 2, 2020.pdf


INSTRUIRI ONLINE (ePortofolii)
http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center


INSTRUIRI ONLINE (ePortofolii)
http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center

http://resurse.bnrm.md/ro/for-public-libraries/resource-center


Etape de realizare a Programului Național 
LecturaCentral. ETAPA II

Activități importante de promovare a lecturii 
organizate în biblioteci în lunile 

septembrie/octombrie/noiembrie

 În această perioadă Biblioteca Națională a
Republicii Moldova, ca principal actor al
desfășurării Programului Național
LecturaCentral va coordona mai multe
activități de amploare.



Etape de realizare a Programului Național LecturaCentral.

Activități organizate și ghidate de BNRM

Campania: 
Septembrie – nici o zi fără lectură

Campania: 
10 scriitori / 10 întâlniri / 10 localități 

(septembrie)
NOU! Campania: 

10 cercetători / 10 întâlniri / 10 localități 
(noiembrie)



Etape de realizare a Programului Național LecturaCentral 

Activități organizate de SNB/BNRM

NOU! Campania 

Biblioteca pentru o comunitate 
armonioasă, de ordine și respect reciproc 

Bibliotecile vor organiza activități și vor 
dezvoltata servicii de formare a unor 

competențe de comportament civilizat care se 
vor încadra în realizarea ODD 2030 



Etape de realizare a Programului Național LecturaCentral 

Activități organizate de SNB/BNRM

NOU! Ciclu de activități științifico-educative cu genericul 

„Strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința 
participativă sau Știința cetățenilor” 

Scop: 
Intensificarea interacțiunii sferei de cercetare și a comunităților, 

diseminarea informației pe înțelesul tuturor, o mai bună 
înțelegere a științei 

Realizare:
Întâlniri cu cercetătorii în bibliotecile din SNB  cu scopul de a 

promova știința participativă în rândurile utilizatorilor, 
implicarea acestora pentru colectarea datelor în cadrul unor 

cercetări științifice



Etape de realizare a Programului Național LecturaCentral 

Activități organizate și ghidate de BNRM

Conferința Internațională 

cu participare a specialiștilor din 
domeniile biblioteconomie, pedagogie, 

psihologie 

Lectura – interferențe biblioteconomice,  
pedagogice, psihologice și filosofice

(septembrie 2020, ediția a 2-a)



Concursuri naționale anunțate în cadrul ediției a 
treia  a Programului Național LecturaCentral:

1. Cel mai activ cititor 
2. Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi 

lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor 
moderne de informare și comunicare 

3. Cel mai original proiect de promovare a cărților 
din „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în 
anul 2018” (realizat anual de BNRM) 

4. Biblioteca cu cea mai ingenioasă organizare a  
Programului Național LecturaCentral-2019, 
ediția a 2-a 

5. NOU! Cel mai bun eseu despre lectură 



Concursuri naționale anunțate în cadrul ediției 
a treia  a Programului Național LecturaCentral:

IMPORTANT!

Actualizarea Regulamentului de organizare a 
concursurilor naționale în cadrul PNLC-2020

• La 20.03.2020 a fost publicat pe blogul 
Programul Național LecturaCentral. Mod de 
acces: 
https://lecturacentral.wordpress.com/2020/03/20/regulament-de-
organizare-si-desfasurare-a-concursurilor-nationale-in-cadrul-programului-
national-lecturacentral-
pnlc/?fbclid=IwAR2okSnb5jamKWl60mq1pY0bjUDpz15k33fcINlDaZ9rU9h8
2imRbFxPjug

https://lecturacentral.wordpress.com/2020/03/20/regulament-de-organizare-si-desfasurare-a-concursurilor-nationale-in-cadrul-programului-national-lecturacentral-pnlc/?fbclid=IwAR2okSnb5jamKWl60mq1pY0bjUDpz15k33fcINlDaZ9rU9h82imRbFxPjug


Concursuri naționale anunțate în cadrul ediției 
a treia  a Programului Național LecturaCentral:

Concursurile vor avea la bază activitatea bibliotecii din 
perioada

1 ianuarie – 1 noiembrie 2020

Juriul va desemna laureații concursurilor la nivel național, în
baza dosarelor prezentate de Centrele biblioteconomice
teritoriale/ Centrele biblioteconomice departamentale.

Data-limită de prezentare a dosarelor 

– până la 15 noiembrie 2020

Nou: Bibliotecile publice teritoriale vor monitoriza activitățille 
organizate în cadrul ediției a treia a PNLC în sistemul online de 

raportare ORT 



Concursuri naționale anunțate în cadrul ediției 
a treia  a Programului Național LecturaCentral:

 În etapa a treia a realizării Programului Național
LecturaCentral BNRM va organiza festivitatea de
promovare a rezultatelor studiului sociologic
realizat anual de către BNRM „Topul celor mai
citite 10 cărți, editate în anul 2019”.

 Nou: Rezultatele evaluării concursurilor ediției a
treia a Programului Național LecturaCentral vor
fi anunțate în cadrul Forumului Managerilor din
Sistemul Național de Biblioteci al Republicii
Moldova.



Nu ezitați să promovați succesele pe pagina FB 
LecturaCentral: 

https://www.facebook.com/groups/205286133498142/

Activitățile creative organizate de bibliotecile 
din Republica Moldova conving membrii 

comunităților, factorii decizionali ai 
administrației publice locale asupra  utilității și 

interesului membrilor comunității pentru 
continuitatea Programului Național 

LecturaCentral

https://www.facebook.com/groups/205286133498142/


RECOMANDĂRI

În scopul informării și participării active la activitățile prilejuite de 
consemnarea Anului Lecturii recomandăm să contribuiți/urmăriți:

Pagina WEB a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova
http://www.bnrm.md/
Blogul de Biblioteconomie și Științe ale Informării
https://clubbib2.wordpress.com/
Blog Biblioteci Publice Teritoriale
https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/
Pagina Facebook a Programului Național LecturaCentral
https://www.facebook.com/fncl.bnrm/
Pagina Facebook a Grupului LecturaCentral
https://www.facebook.com/groups/205286133498142/about

http://www.bnrm.md/
https://clubbib2.wordpress.com/
https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fncl.bnrm/
https://www.facebook.com/groups/205286133498142/about


Pentru informații adăugătoare:

Direcția Dezvoltare și Cercetare în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării: 

tel. 022-24-00-70

Email: dbiblio@bnrm.md


