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Fondată în anul 2010, Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova, în colaborare cu Bibli-
oteca Naţională, au elaborat şi au lansat o 
viziune nouă asupra srategiilor relaţionale 
ale bibliotecii cu societatea, aşezând în prim-
plan ceea ce trebuie să ofere această instituţie 
comunităţii şi nu nevoile interne ale sale, iar 
rolul de a pune pe tapet starea de lucruri din 
bibliotecă şi de a promova acţiuni şi politici 
orientate spre susţinerea dezvoltării ei să 
aparţină, de asemenea, societăţii. Biblioteca, 
inclusiv Biblioteca Naţională, nu este a bib-
liotecarilor, ci a cetăţenilor, a ţării. Iar bibli-
otecarii urmează să întemeieze strategia lor 
comportamentală pe întâietatea necesităţilor 
cetăţenilor, a utilizatorilor, şi nu pe aceea a 
dorinţei de autoconservare şi supravieţuire 
a lor. Biblioteca va exista atâta timp cât sluji-
torii, servanţii ei se vor gândi mai întâi la ce să 
dăruiască şi apoi la ce să ceară.

În câmpul ontologiei biblioteconomice, Bib-
liotecii Naţionale îi corespunde arhetipul de 
bibliotecă-turn. Determinările ontologice fun-

damentale ale ei sunt faptul de a fi  văzută 
de departe, de pe toată întinderea câmpului, 
astfel încât ea este un element al imaginii lui, 
dar şi acela că din turn poate fi  văzut, obser-
vat întreg domeniul. Biblioteca Naţională are, 
aşadar, datul şi misiunea de a fi  un observa-
tor naţional în domeniul cărţii, bibliotecii şi 
lecturii. Această ipostază a ei se circumscrie 
organic în noua viziune relaţională amintită 
mai sus.

Una din modalităţile principale de promovare 
a acestei viziuni, de cointeresare a societăţii şi 
a cetăţenilor în asumarea acestui rol nou, sunt 
Premiile Naţionale GALEX, instituite de Liga 
Bibliotecarilor şi de Biblioteca Naţională.

Cubul, fi gură geometrică ce simbolizează 
perfecţiunea umană, perfecţiunea în devenire, 
este logoul Bibliotecii Naţionale din anul 1992. 
Ideea de cub este străveche, ea însemnând, în 
primul rând împlinire în timp şi spaţiu. Nichita 
Stănescu, în secolul trecut, a îmbogăţit-o cu 
noi sensuri relative la perfecţiune. După cum 
se ştie, perfecţiunea supremă, divină este 
reprezentată prin sferă. Ea este neschimbată. 

GALEX –
o nouă viziune asupra relațiilor bibliotecii cu societatea
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Dr. Alexe RĂU 

Perfecţiunea vie, mişcătoare, căutătoare îşi 
are întruchiparea în cub, simbol al devenirii 
reale, dar şi virtuale.

Premiul Naţional GALEX constă dintr-un cub 
de cleştar cu inscripţiile „Liga Bibliotecarilor” 
şi „Premiul GALEX”, având în centru un cub 
mai mic cu signeta BN pe toate laturile – logo-
ul Bibliotecii Naţionale. Cubul este aşezat pe 
un suport-postament, producător de lumină, 
care învăluie cubul GALEX într-un joc cro-
matic multicolor. 

Premiile Naţionale GALEX sunt decernate 
anual în următoarele nominalizări: cel mai 
bun bibliotecar din bibliotecile naţionale, cel 
mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, cel 
mai bun om politic susţinător al bibliotecilor, 
cel mai bun fondator de bibliotecă, cel mai 
bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii, cel 

mai bun editor susţinător al bibliotecilor, cel 
mai generos mecena al bibliotecilor, cel mai 
bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, 
cărţii şi lecturii în mass-media, cel mai bun 
proiect biblioteconomic, cea mai bună lucrare 
(publicaţie) în bibliologie, biblioteconomie şi 
ştiinţa informaţiei, cel mai bun prieten fi lan-
trop al bibliotecilor, cel mai bun susţinător şi 
promotor al politicilor şi programelor de val-
orifi care a moştenirii culturale scrise în bib-
lioteci. Sunt posibile, în funcţie de specifi cul 
fi ecărui an, nominalizări speciale.

În fi ecare an este realizat, de asemenea, topul 
GALEX al celor mai buni bibliotecari ai anu-
lui.

Premiile GALEX, viziunea GALEX semnifi că 
modernitatea, calitatea și prosperitatea în do-
meniul nostru.
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX

NOMINALIZĂRILE PRINCIPALE:

●  Cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor

●  Cel mai bun fondator de bibliotecă

●  Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii

●  Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor

●  Cel mai generos mecena al bibliotecilor

●  Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media

●  Cel mai bun prieten fi lantrop al Bibliotecii Naționale

●  Cel mai bun susţinător al politicilor şi programelor de valorifi care a moştenirii 

 culturale scrise şi imprimate în bibliotecile din Moldova

●  Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională

●  Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice

●  Cel mai bun proiect biblioteconomic

●  Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie

● Premiul  special „Magister Dixit”
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MEMBRII JURIULUI 

●  Dr. H. C. Iurie Colesnic, 
 preşedintele Societăţii Științifi ce de Bibliofi lie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova
 
●  Aliona Tostogan, 
 președintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, 
 director adjunct al BNRM

●  Alla Panici, 
 vicepreşedintele Ligii Bibliotecarilor din  Republica Moldova „Alexe Rău”, 
 director adjunct  al BNRM

●  Aliona Muntean,
 director adjunct al BNRM

●  Diana Silivestru,
 vicepreședintele Clubului Tinerilor  Bibliotecari

●  Svetlana Miron, 
 preşedintele  Comitetului sindical al BNRM

●  Ecaterina Dmitric,
 șef serviciu Dezvoltare în biblioteconomie al BNRM
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Jose Luis HERRERO, 
șeful Ofi ciului Consiliului Europei în 
Republica Moldova, 

pentru contribuția deosebită la îmbogățirea  
colecțiilor Bibliotecii Naționale cu cele mai 
valoroase ediții ale Consiliului Europei în 
domeniul culturii, educației și tineretu-
lui, astfel încurajând tinerii să le utilizeze 
și să se implice cât mai activ în transfor-
marea societății noastre în una cu adevărat 
democratică, bazată pe valorile promovate 
de  Consiliul Europei: democrația, drepturi-
le omului și statul de drept.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ

Gheorghe GURIUC, 
şeful Secţiei Cultură a raionului Orhei,

pentru  promovarea valorilor culturii naționale, 
asigurarea condiţiilor necesare pentru libera 
manifestare a talentului, libertatea creaţiei, pro-
tejarea patrimoniului scris și susținerea biblio-
tecilor în organizarea Festivalului Național al 
Cărții și Lecturii. 
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRŢII ŞI LECTURII

Dumitru CRUDU,
prozator, poet, dramaturg, editorialist,
director al Bibliotecii „Ștefan cel Mare” 
din Chișinău, fi liala Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu”,

pentru implementarea inițiativelor de bune 
practici și modelelor performante inova-
toare, pentru rezultate remarcabile în ac-
tivitatea profesională, merite deosebite și 
contribuții substanțiale la dezvoltarea bib-
liotecii, cu abnegație și atitudine creativă, 
demnă de bibliotecă și utilizatori,  pentru 
implementarea serviciilor inovative bazate 
pe lectură   și performanțe deosebite în cul-
tivarea dragostei de carte.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN EDITOR SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR 

Editura „Vicovia” , 
director dl Viorel CUCU,

pentru crearea oportunităților de dezvoltare 
a colecțiilor de bibliotecă prin publicarea 
unor colecții de cărți de un conținut deosebit 
și de o ținută aleasă de arta cărții.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR

AGENȚIA SUA PENTRU  
DEZVOLTARE 
INTERNAȚIONALĂ  - USAID 
Moldova (United States Agency for 
International Development ), 
director dl Thomas RHODES,

pentru suportul acordat Bibliotecii Națio-
nale a Republicii Moldova și bibliotecilor 
din Moldova prin completarea colecțiilor 
cu ediții ce promovează adoptarea de noi 
tehnologii, procese de producție.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROMOTOR ŞI SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, 
CĂRŢII ŞI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

AGENȚIA 
INFORMAȚIONALĂ DE STAT 
„MOLDPRES”, 
director dl Vladimir DARIE,

pentru susținerea informațională a activi-
tăților Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova și promovarea, refl ectarea imagi-
nii cărții și lecturii în societate.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

Elena PRUS,  
prof. dr. hab., director adjunct Cercetări 
Enciclopedice Biblioteca „A. Lupan” 
(Institut) a Academiei de Științe 
a Moldovei, critic literar,
 

pentru contribuția deosebită la valorifi ca-
rea moștenirii culturale scrise, îmbogățirea 
colecțiilor Bibliotecii Naționale cu documente 
valoroase.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SUSŢINĂTOR AL POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR DE 
VALORIFICARE A MOŞTENIRII CULTURALE SCRISE ŞI IMPRIMATE 
ÎN BIBLIOTECILE DIN MOLDOVA

Lilia SNEGUREAC, 
președinte al Centrului de Resurse „Dialog 
Pro”, secretar al Platformei Societății Civile 
„Pentru Europa”,

pentru sensibilizarea conducătorilor biblio-
tecilor privind importanța angajării în pro-
cesul de promovare a valorilor  europene, 
comunicare și informare a cetățenilor, con-
solidarea rolului bibliotecilor în comunitate 
și implicarea lor în promovarea cetățeniei 
active.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2015 DIN BIBLIOTECA 
NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Vera OSOIANU, 
director adjunct, BNRM,

pentru elaborarea, implementarea, mo-
dernizarea și transferul în format on-line a 
procesului tehnologic de colectare/raportare 
a datelor statistice privind activitatea biblio-
tecilor publice,  precum și utilizarea datelor 
statistice în evaluarea activității bibliotecare, 
demersul managerial, dezvoltarea și pro-
movarea bibliotecii.



16 EDIŢIA a VI-a,  2016

GALA LAUREAŢILOR PREMIILOR NAŢIONALE - GALEX

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2015 DIN BIBLIOTECILE 
PUBLICE

Ludmila OUȘ,
directorul Bibliotecii Municipale 
„Eugen Coșeriu” din Bălți,

pentru prestanța deosebită în realizarea 
programelor și proiectelor de modernizare 
a activității bibliotecilor din municipiu și de 
culturalizare a utilizatorilor, pentru activi-
tate prodigioasă în promovarea cărții și lec-
turii în comunitate și fi delitate față de profe-
sia de bibliotecar.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

Promovarea valorilor europene în comunitatea 
bibliotecară

Echipa de proiect: Elena CARAUŞ, Natalia GULCO, 
specialişti principali,
Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare al BNRM,

pentru contribuţie semnifi cativă la realizarea obiectivelor Anului 
Bibliologic 2015 - Anul promovării valorilor europene şi sensibiliza-
rea comunităţii bibliotecare faţă de importanţa punerii în aplicare 
a valorilor promovate de Consiliul Europei şi Uniunea Europeană: 
democraţia, drepturile omului şi statul de drept şi pentru infor-
marea publicului despre benefi ciile integrării europene a Republicii 
Moldova şi instrumentele cu privire la cetăţenia democratică.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEA MAI BUNĂ LUCRARE (PUBLICAȚIE) ÎN  BIBLIOTECONOMIE

Revista de specialitate „Magazin bibliologic” 2015, nr. 1-4 

(Editori: BNRM, SȘBEM „Paul Mihail”, LBRM „Alexe Rău”; director și redactor-șef 
Elena PINTILEI, secretari de redacție: Elena TURUTA, Tatiana BAHMUTEANU),

pentru contribuția remarcabilă la valorifi carea și promovarea patrimoniului național scris și 
imprimat, punerea în valoare a eforturilor profesioniștilor din sistemul național de biblioteci 
și din mediul academic în susținerea activității bibliotecilor și a rolului important al bibliote-
carilor  în societate, implementarea noilor tehnologii și practici de activitate în domeniu, la 
nivel național și internațional, identifi carea și abordarea de oportunități noi în domeniul po-
liticilor biblioteconomice.
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PREMIUL SPECIAL „MAGISTER DIXIT”, post - mortem

Alexe RĂU, 
ex-directorul general al BNRM,

Prezenţă notorie în cultura naţională, a în-
scris în paginile acesteia o întreagă epocă 
care nu a însemnat doar realizări remarca-
bile în domeniul biblioteconomiei, ci şi sen-
sibilitate pentru valorile naţionale, cultura şi 
fi lozofi a acestui popor, pe care o regăsim şi 
resimţim în opera sa poetică şi fi lozofi că. A 
fost un etalon al  intelectualului moldovean 
în tot ceea ce a făcut pentru domeniul căruia 
i s-a dedicat până la ultima sufl are.
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TOPUL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2015

Vera OSOIANU,
director adjunct

Mariana COCIERU,
specialist principal, serviciul Audiovideoteca

Victoria VASILICA,
șef serviciu Studii și cercetări

Veronica COSOVAN,
șef serviciu Carte veche și rară

Natalia GULCO,    
specialist principal, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare

Tatiana GHEICEANU, 
șef serviciu Lectura publică staționar

Larisa PALAMARCIUC, 
specialist principal, Centrul de automatizare

Victoria STANCHEVICI,
specialist principal, serviciul Colecția de arte și hărți

Victoria DONCILĂ,
specialist principal, serviciul Asistență bibliografi că și documentară

Irina COZLOV,
specialist principal, serviciul Dezvoltare în biblioteconomie
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