
PROGRAMUL NAȚIONAL  ”LECTURACENTRAL”, 

EDIȚIA a 2-a,  2019 

Aplicant Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 

 

Parteneri Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Comisia Națională a 

Republicii Moldova pentru UNESCO în partenierat cu Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Autoritățile publice locale, 

Direcțiile/Secțiile Cultură, Centrele Biblioteconomice Departamentale, 

Centrele Biblioteconomice Teritoriale Uniunea Scriitorilor din Moldova, 

Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Uniunea 

Editorilor din Republica Moldova, Uniunea Artiștilor Plastici din 

Republica Moldova, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din 

Moldova, Uniunea Oamenilor de Teatru din Moldova, Uniunea 

Internațională a Oamenilor de Creație 

Durata proiectului 11 luni (februarie – decembrie 2019) 

Scopul proiectului: Centrarea contribuțiilor bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci, 

ale comunității, ale factorilor de resort pentru optimizarea interesului față 

de carte, promovarea lecturii, dezvoltarea competenței de cultura lecturii 

Obiectivele proiectului  reliefarea atenției și implicațiilor bibliotecii pentru carte, lectură; 

 cooperarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, uniunilor 

de creație, institutelor de cercetare în promovarea/acceptarea lecturii 

drept indispensabilă dezvoltării unei personalității active; 

 creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectură, de 

dezvoltare a competențelor de cultura informației și a lecturii; 

 cunoașterea/promovarea valorilor documentare  naționale și 

internaționale. 

 

Manager de proiect: Director de proiect: Aliona TOSTOGAN, președintele Ligii Bibliotecarilor 

din Republica Moldova „Alexe Rău”, prim-director adjunct al BNRM 

  e-mail: a.tostogan@bnrm.md, telefon 022 240418 

Manager de proiect: Ecaterina DMITRIC, șef secție Dezvoltare în 

biblioteconomie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
 

Potenţialii beneficiari 

ai proiectului/grupul 

ţintă 

Populația Republicii Moldova 

Susținătorul financiar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Volumul de finanțare 45 000 lei 
 

Locul desfășurării 

proiectului cultural 

Proiectul se va desfășura în toate localitățile Republici Moldova în care 

există biblioteci.  

Activitățile proiectului  - Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor prin organizarea 

trainingurilor: 

mailto:a.tostogan@bnrm.md


„LecturaCentral: Biblioteca – factor-cheie în dezvoltarea lecturii și 

culturii acesteia”, 2 aprilie, Biblioteca Publică Raională „M. 

Sadoveanu”, Strășeni –39 participanți; 

„Dezvoltarea Competenței de Cultura lecturii: Rolul și Locul 

Bibliotecii”, 9 aprilie, Biblioteca Publică Raională ,,ÎPS A. 

Plămădeală” Hâncești -35 participanți; 

„Tehnici de dezvoltare a competenței de cultura lecturii”, 28 august 

2019, Centrul de Rormare Profesională Continuă în Biblioteconomie 

și Științe ale Informării –26 participanți; 

„Accesul deschis: oportunități pentru bibliotecile publice. Accesul la 

revistele/articolele în acces deschis”, 4 septembrie 2019 –18 

participanți; 

„Стратегии продвижения чтения. Культура чтения”, 11 septembrie 

2019, Biblioteca Regională Comrat, UTAG – 39 participanți.  

- Elaborarea publicației: Programul Național LecturaCentral: Ghid 

metodologico-practic, ediția a 2-a, 2019 [online]. Disponibil: 

https://lecturacentral.files.wordpress.com/2019/08/ghid-

metodologico-practic-lecturacentral2019.pdf 

-   Organizarea Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru 

cultură, cunoaștere și dezvoltare”. 

- Inițiativa 10 scriitori/10 întâlniri/10 localități. În perioada august-

octombrie au fost organizate deplasări în teritoriu cu scopul de a 

organiza întâlniri cu scriitorii și utilizatorii bibliotecilor publice 

teritoriale. În acest context 10 scriitori au vizitat bibliotecile 

publice teritoriale în următoarele localități: Călărași; Cimișlia; s. 

Izbiște, Criuleni; Drochia; Fălești; Hâncești; Leova; Orhei; 

Sângerei; Strășeni; s. Vorniceni, Strășeni. 

- Inițiativa Septembrie -nici o zi fără lectură - în toate bibliotecile 

din Sistemul Național au fost organizate activități de promovare a 

cărți și lecturii. 

-  Organizarea Concursurilor Naționale: „Cel mai activ cititor”; „Cel 

mai original proiect de promovare a cărții și lecturii inclusiv cu 

ajutorul tehnologiilor”; „Cel mai original proiect de promovare a 

cărților din Topul celor mai citite 10 cărți 2017”; „Biblioteca cu 

cea mai ingenioasă prezentare a Programului Național 

LecturaCentral, edița 2018”; „Cel mai bun eseu despre cartea „Nici 

o șansă cu extratereștrii”, autor Iulian Filip. ”Câștigătorii 

concursurilornaționale pot fi vizualizați în Procesul-verbal al 

ședinței Juriului Programului Național LecturaCentral, ediția a 2-a, 

2019, disponibil: 

https://lecturacentral.files.wordpress.com/2019/10/procesul-verbal-

lecturacentral-2019.pdf. 

- Festivitatea de totalizare a rezultatelor Programului Național 

LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019;  au participat bibliotecari, 

scriitori, utilizatori ai bibliotecilor –100 persoane. 
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Impactul proiectului    stimularea cererii de lectură/creșterea numărului de utilizatori  

  cunoașterea de către utilizatori, promovarea, acoperirea prezenței în 

biblioteci a autorilor, cercetătorilor și altor personalități –creatori de 

produse documentare;  

 facilitarea accesului și diversificarea serviciilor oferite de către 

biblioteci;  

   creșterea capacității instituționale de a soluționa problemele comunitare 

prin intermediul parteneriatelor, colaborărilor cu structurile similare;  

   creșterea încrederii membrilor comunităților în capacitatea bibliotecilor 

de a satisface cerințele lor de lectură;  

   crearea și dezvoltarea imaginii pozitive a bibliotecilor; promovarea 

resurselor / serviciilor / produselor bibliotecii: colecții, servicii, activități 

de agrement; 

   contribuirea/participarea (prin lectură) la procesul de educație a 

membrilor comunităților pentru învățarea responsabilităților civice, 

valorilor și principiilor democratice 

   1020 membri activi în grupul public pe facebook LecturaCentral; 

   7364 postări, comentarii și reacții în grupul public pe facebook 

LecturaCentral. 

 

Promovarea 

proiectului 

Activitățile au fost reflectate în Grupul public de pe facebook 

LecturaCentral, mod de acces: 

https://www.facebook.com/groups/205286133498142/ dar și în materialul 

video reflectat prin imagini, rezultatele Programului Național 

LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019, mod de acces: 

https://www.youtube.com/watch?v=jFcCKM9wh-8&feature=youtu.be 
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