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Scopul proiectului Forumul  Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci este în strânsă 

corelație cu alte activități metodologice organizate de BNRM, în special cu 

Simpozionul Ştiinţific „Anul bibliologic”. La Forumul Managerilor din Sistemul 

Național de Biblioteci  este prezentat conceptul şi sarcinile proiectului naţional 

pe anul viitor, iar peste un an la Simpozion Științific “Anul Bibliologic” se face 

un schimb de opinii, dezbateri, prezentări etc. relative la proiectul naţional 

respectiv. Temele Forumului  Managerilor din Sistemul Național de 

Biblioteci  sunt stabilite în urma cercetării stării de lucruri în domeniu în 

ansamblu pe ţară, depistării aspectelor vulnerabile de activitate, precum şi ca 

urmare a racordării activităţii bibliotecilor țării la tendinţele biblioteconomice la 

nivel internaţional. 
 

Unicitatea și importanța Forumului Managerilor este determinată de 

scopul acestuia: a determina prioritățile și axele pentru Anul 

Biblioteconomic  care vine. 

 

Participantii: managerii superiori din bibliotecile naționale, din 

învățământ, publice teritoriale și specializate. 

Realizări Forumul managerilor [2020], din cadrul sistemului național de biblioteci 

„Identitatea bibliotecii în noua normalitate: tendințe și priorități 2021” 

 

PRIORITĂȚI PROFESIONALE PENTRU ANUL 2021: 

1.      Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor – imperativul 

supraviețuirii; 

2.      Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci; 

3.      Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; 

4.      Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise 

 

Anul profesional 2021: Anul fortificării digitizării activităților 

bibliotecilor. 
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 national, în special cele 

adiacente situației pandemice și, de asemenea, realitățile și specificul 

local. 

Fiind la cea de-a 25-a ediție, unicitatea și importanța  Forumului 

Managerilor este determinată de scopul acestuia: a determina prioritățile și 

axele pentru Anul Biblioteconomic 2021, orientate pentru conexiunea 

priorităților profesionale internaționale, naționale, teritoriale și 

instituționale. 

Forumul Managerilor s-a finalizat prin adoptarea unui Memoriu, adresat 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în care au fost reliefate 

problemele majore cu care se confruntă comunitatea bibliotecară a țării și 

propunerile de soluționare a acestora. 

 

Linkurile la postările 

despre acest proiect  

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci [2020], 

partea I… - Mod de acces: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMFmHSf2kR0  

 

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci [2020], 

partea II… - Mod de acces: 

https://www.youtube.com/watch?v=qAKwlA03i2E  

 

 

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 

“Identitatea bibliotecii în noua normalitate: tendințe și priorități 2021… - 

Mod de acces: 

http://www.bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/noutati/1438-

forumul-managerilor-2021 

 

Managerii din cadrul sistemului național de biblioteci au trasat prioritățile 

profesionale pentru anul 2021… -  Mod de acces: 

https://www.moldpres.md/news/2020/11/04/20008734 

 

https://www.facebook.com/abrmmoldova/posts/4899818810058642 

 

https://youth.md/forumul-managerilor-din-cadrul-sistemului-national-de-

biblioteci-2020/ 

 

http://bibliotekahincesti.blogspot.com/2020/11/ieri-4-octombrie-2020-

avut-loc-forumul.html 
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