
PROIECTUL INSTITUȚIA „BIBLIOTECA NAȚIONALĂ” – POTENȚIAL ȘI 

OPORTUNITĂȚI / 

 INSTITUTION NATIONAL LIBRARY – POTENTIALS AND POSIBILITIES 

Aplicant/solicitant Biblioteca Națională a Lituaniei “Martynas Mažvydas” 

 

Partener de proiect Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

 

Durata proiectului  2 luni (septembrie – octombrie 2018) 

 

Scopul proiectului 

 

 

Extinderea cooperării  Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu 

Biblioteca Națională a Lituaniei “Martyna Mažvydas” prin împărtășirea 

experienței specialiștilor lituanieni în domeniul organizării unor servicii 

inovative, menite să consolideze societatea bazată pe cunoaștere. 

Obiectivele proiectului 

 

 Schimb de experiență între cele 2 Biblioteci Naționale. 

 Elaborarea unui studiu de fezabilitate a BNRM cu ajutorul experților 

din Biblioteca Națională a Lituaniei “Martynas Mažvydas”. 

Finanțatori  Ambasada Lituaniei în Republica Moldova 

 Ministerul de Externe a Republicii Lituaniene 

Volumul de finanțare 10.000 EUR 

Manager de proiect Jolita Steponaitiene (Biblioteca Națională „Martynas Mazvydas” a 

Lituaniei)  

Vera Osoianu (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)  

 

Descrierea proiectului Proiectul a fost elaborat în baza Acordului de colaborare, semnat în anul 

2017 între Biblioteca Națională a Lituaniei “Martynas Mažvydas” și 

Biblioteca Națională a Republicii  Moldova. 

În faza inițială a proiectului o delegație din 10 bibliotecari, constituită din 

manageri de nivel superior din cadrul BNRM (Vera Osoianu, Ecaterina 

Dmitric, Ludmila Corghenci, Veronica Borș, Aliona Tostogan, Aliona 

Muntean, Sergiu Elașco, Cristina Caterev, Veronica Bantoș, Mariana 

Kiriakov) a efectuat o vizită de studiu şi documentare la Biblioteca  

Națională a Lituaniei “Martyna Mažvydas”. 

Cea de-a doua fază a proiectului (octombrie 2018) a inclus vizita la 

Chișinău a unui grup de experți ai Bibliotecii Naționale „Martynas 

Mažvydas” în componența: Jolita Steponaitienė, directorul 



Departamentului resurse informaționale, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, 

directorul Departamentului de Științe ale Informației, Viktorija Pukėnaitė, 

directorul Departamentului Comunicare și Marketing. Specialiștii lituanieni 

au fost informați asupra serviciilor, prestate de colegii moldoveni, modul în 

care acestea sunt organizate și făcute publice.  

Cea mai mare parte a timpului fiind dedicată evaluării activității Bibliotecii 

Naționale a Republicii Moldova. O prezență deosebită a vizitei experților – 

organizarea conferinței publice (la 18 octombrie 2018), cu următoarele axe 

de discuții: 

Experții Bibliotecii Naționale a Lituaniei au elaborat un set de recomandări 

menite să perfecționeze activitatea instituției, procesul de comunicare cu 

publicul, să identifice mijloacele capabile să consolideze managementul 

instituției, etc. 

Rezultatele  proiectului 

(impactul) 

 cunoașterea bunilor profesioniști, deschiși comunicării și diseminării 

cunoștințelor și deprinderilor;  

 elaborarea instrumentelor documentare (sinteze, evaluări, propuneri, 

recomandări) de către experți și beneficiari ai proiectului, acestea fiind 

puse la dispoziția gestionarilor de grant, factorilor de decizie, 

administrațiilor instituțiilor, precum și personalului de specialitate ai 

instituțiilor implicate (pentru asigurarea transparenței);  

 utilizarea recomandărilor experților din cadrul Bibliotecii Naționale din 

Lituania „Martyno Mazvydo” drept suport pentru planificarea activității 

pentru anul 2019 și de perspectivă;  

 stabilirea de noi perspective, colaborări în contextul Acordului de 

colaborare, semnat în anul 2017 între Biblioteca Națională din Lituania 

„Martyno Mazvydo” și Biblioteca Națională din Republica Moldova 

(activități educaționale, reuniuni profesionale organizate în comun etc.). 

Promovarea/asigurarea 

vizualizării proiectului  

 CORGHENCI, Ludmila. Parteneriat ce deschide perspective în evoluția 

bibliotecii: viziune comună și încredere // Magazin biliologic. – 2018. – 

Nr. 3-4. – P. 15-18 

 Conferință publică în cadrul Proiectului „INSTITUTION NATIONAL 

LIBRARY – POTENTIALS AND POSIBILITIES“, 18 octombrie 2018. 

Disponibil: https://www.facebook.com/events/741390902874978/ 

 Vizita Ambasadorului Republicii Lituania, Kestutis Kudzmanasîn 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Disponibil: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=lituania%20in%=SEARCH_B

OX 
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