În atenția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,
Doamnei Ministru, Liliana Nicolaescu-Onofrei
MEMORIU

pe marginea lucrărilor Forumului Managerilor
din cadrul Sistemului Național de Biblioteci
cu genericul „Biblioteca anului 2020: consolidare, interconectare, participare”
30 octombrie 2019
Participanți: manageri și specialiști din bibliotecile naționale, municipale,

orășenești, raionale, universitare, școlare, de colegii, specializate, ai Camerei Naționale a
Cărții, cadre didactico-științifice, cercetători

Mult stimată Doamnă Liliana Nicolaescu-Onofrei,

La 30 octombrie 2019 a avut loc Forumul Managerilor din cadrul Sistemului

Național de Biblioteci cu genericul: „Biblioteca anului 2020: consolidare, interconectare,
participare”, fiind prezenți reprezentanții Sistemului Național de Biblioteci.

În cadrul reuniunii au fost discutate tendințele și problemele actuale ale

domeniului biblioteconomie și științe ale informării, trasate prioritățile de activitate ale

bibliotecilor publice în anul 2020 în contextul realităților socio-culturale actuale,

tendințelor de dezvoltare ale domeniului la nivel național și internațional, precum și a

dezideratului Anului Bibliologic 2020 – Anul Lecturii.

Pe parcursul reuniunii au fost scoase în evidență problemele majore cu care se

confruntă comunitatea bibliotecară a țării, fără soluționarea cărora este imposibilă

afirmarea bibliotecilor ca adevărate centre comunitare, instituții de cultură, cunoaștere
și informare capabile să contribuie la dezvoltarea comunităților, la dezvoltarea
multilaterală a cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții acestora.

În această ordine de idei, participanții la Forumul Managerilor 2019 solicită

susținerea și implicarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în realizarea
următoarelor deziderate:



Declararea Anului Bibliologic 2020 – Anul Lecturii

Suplimentarea Programului pentru editarea cărții naționale – 2020 (orientarea spre
recomandările IFLA/UNESCO la acest capitol – 0,25 cărți achiziționate per locuitor,



indicatorul național constituind 0,072)

Elaborarea și promovarea unui program național de susținere a lecturii



Susținerea proiectelor de interes național: Programul Național LecturaCentral, ediția

a III-a 2020, Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, Sistemul Integrat


Informațional al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL)



bibliotecilor

Implementarea cadrului legislativ și normativ, care să asigure funcționarea eficientă a
Asigurarea protecției sociale a bibliotecarului. Sensibilizarea decidenților locali în

vederea respectării Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr.


270 din 23.11.2018)

Crearea pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Fondului „Dezvoltarea

serviciilor bibliotecare” axat pe: coordonarea unor proiecte de mare importanță
pentru domeniu, dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în domeniul TIC,

procurarea TIC, crearea cataloagelor electronice și retroconversia celor tradiționale,
digitizarea patrimoniului documentar (cărți vechi, periodice de valoare etc.),

procurarea softurilor, licențelor, programelor, susținerea și dezvoltarea site-urilor,
portalurilor, etc.

(Menționăm, că proiecte asemănătoare există în Statele Unite ale Americii, gestionat de
Institutul Serviciilor de Bibliotecă și Muzeu (IMLS),
Republica Cehă, Lituania etc.).

finanțat de Guvernul Federal;

154 de participanți,
reprezentanți ai tuturor tipurilor de biblioteci și instituții adiacente
30.10.2019

Notă: Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova este constituit din 2690 de
biblioteci de toate tipurile, din care: 2 biblioteci naționale, 1332 biblioteci publice teritoriale, 1324
biblioteci ale instituțiilor de învățământ, 32 biblioteci specializate.
Conform datelor statistice pentru anul 2018, bibliotecile dispun de 86.772.325 unități de
păstrare, au servit 1.286.342 utilizatori activi, care au împrumutat 24.180.162 documente. Din
totalul de biblioteci doar 1774 dețin calculatoare, din ele 1566 biblioteci sunt conectate la
internet. Pe parcursul anului 2018 au fost dezvoltate 6123 parteneriate locale, naționale și
internaționale.
La 1 ianuarie 2019 Sistemul Național de Biblioteci poate fi prezentat prin următorii
indicatori de performanță: per locuitor au fost achiziționate 0,072 cărți sau 72 cărți la 1000 de
locuitori (IFLA/UNESCO recomandă 0,25 cărți per locuitor sau 250 cărți la 1000 de locuitori).
Bibliotecile au atras în calitate de utilizatori 43 % din populația Republicii Moldova, fiind
împrumutate per locuitor - 8 documente, per utilizator – 19 documente.

