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Managerii superiori din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ai Camerei Naționale a Cărții, cadre
didactico-științifice au participat la reuniunea profesională anuală - Forumul Managerilor din cadrul
Sistemului Național de Biblioteci (FMSNB) (ediția a 25-a!) pentru a detalia și a se pune de acord privind
prioritățile și axele pentru Anul Biblioteconomic 2021.
Parteneri: Consiliul Biblioteconomic Național, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.
Parte integrantă a sistemului reuniunilor profesionale, organizate anual de Biblioteca Națională a
Republicii Moldova, 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.
Forumul Managerilor din cadrul SNB, ediția 2020, are următoarele trăsături specifice: a 25-a ediție –
ediție aniversară; organizată online, pe platforma Zoom și live pe YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qAKwlA03i2E . Componentele ediției 2020 a FMSNB: sesiunea de
inaugurare; sesiunea de comunicări; sesiunea de prezentare a priorităților profesionale ale anului 2021;
sesiunea de întrebări și răspunsuri.
Sesiunea de Inaugurare (moderator – Elena Pintilei) a inclus mesajele de salut, adresate de către Elena
Pintilei, director general al BNRM, președinte al ABRM și Andrei Chistol, secretar de stat în domeniul
Culturii din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Mesajele, rostite în cadrul Sesiunii de
Deschidere, au reliefat faptul că bibliotecile au putut face față situației de criză, identificând posibilități și
metode de a garanta pentru toți cetățenii a oportunităților de învățare, lectură, dezvoltare, promovând
accesul la informații și cunoștințe.

Sesiunea de comunicări a inclus 4 prezentări de bază, acestea reliefând subiectele strategice de
activitate bibliotecară: „Cadrul de reglementare al activității bibliotecare: prevederi și implementare”
(Ecaterina Rudakov, consultant superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării); „Managementul
dezastrelor și al situațiilor de criză” (Elena Pintilei, directorul general al BNRM, președinte al ABRM);
„Biblioteca în condițiile noii normalități: provocări, riscuri, oportunități” (Vera Osoianu, director
adjunct, BNRM); „Activitatea bibliotecilor publice în timpul pandemiei virusului COVID-19”:
rezultatele sondajului realizat sub egida Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (Victoria
Vasilica, șef secție Studii și Cercetări, director executiv ABRM).
Sesiunea de Prezentare privind prioritățile strategice ale Anului Biblioteconomic 2021 a urmărit scopul
de a centra atenția managerilor superiori asupra a patru priorități profesionale:
 Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor - imperativul supraviețuirii
 Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci
 Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță
 Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise.
Prioritățile au fost fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomiei și științelor informării la
nivel internațional, studiile, politicile promovate de organizații de profil internațional: IFLA, CENL,
EBLIDA, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, alte documente generate de autorități la
nivel național, în special cele adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul local.
În calitate de experți în cadrul acestei sesiuni au participat: Veronica Borș, director adjunct BNRM;
Ludmila Corghenci, șef centru BNRM; dr. Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, Chișinău; Angela DRĂGĂNEL, specialist principal, BNRM; Nadejda Pădure, director,
Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni; Eugenia Bejan, director general, Biblioteca
Națională pentru Copii „Ion Creangă”.
Indicatori statistici și de impact al lucrărilor FMSNB
Conform formularului de înregistrare Google form, precum și a listei participanților în aplicația Zoom,
dispunem de următoarele date: număr total participanți la lucrările Forumului Managerilor, ediția 2020 –
152 de persoane, manageri superiori și funcționali din cadrul bibliotecilor naționale,
raionale/municipale/orășenești, din învățământ (universitare, de colegii), specializate; responsabili din
cadrul APL. În funcție de apartenența instituțională componența participanților este următoarea:
 din bibliotecile publice teritoriale – 80
 reprezentanți ai structurilor APL – 10
 din bibliotecile specializate – 9
 din bibliotecile din învățământ – 14 (inclusiv: universitare – 13, liceale -1)
 din biblioteci naționale – 30
 alte instituții (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de
Științe ale Educației.) – 4
 participanți din România – 5.

Privind transmisiunea în direct pe canalul de YouTube al Bibliotecii Naționale a Republicii
Moldova., menționăm că 100 de persoane au vizionat evenimentul simultan, fiind înregistrate
800 de vizualizări total.









comunicări, prezentări: 10
suport documentar pentru participanții la lucrările FMSNB, ediția a 25-a:
 agenda lucrărilor FMSNB
 logo-ul aniversar al reuniunii științifice
 textele integrale ale comunicărilor/prezentărilor din cadrul FMSNB
 alte materiale profesionale.
diseminarea ePortofoliului FMSNB pentru toate centrele biblioteconomice;
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 2021 (cunoaștere, analiză, implementare) și analiza conținutului acestora (prin
intermediul comunicărilor/prezentărilor);
încurajarea bibliotecilor/bibliotecarilor pentru pregătire către evaluarea activității (cu anul 2020).
Din motive tehnice (conexiuni Internet întrerupte la BNRM) lucrările Sesiunii de Întrebări și
Răspunsuri au fost perturbate.
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