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Liga Bibliotecarilor din Republica  Moldo-
va „Alexe Rău”, organizează, tradiţional, de 
Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Au-
tor şi Ziua Bibliotecarului, Gala Laureaţilor 
Premiilor Naţionale GALEX – manifestare de 
importanţă naţională în lumea bibliotecară, 
având drept obiectiv promovarea şi stimu-
larea activităţii bibliotecarilor şi a persoane-
lor fizice sau juridice care, prin acţiunile lor, 
susţin dezvoltarea bibliotecii ca structură in-
fodocumentară de importanţă strategică, fiind 

cel mai important serviciu civil de stocare şi 
difuzare a informaţiei dintr-o comunitate şi în 
numele comunităţii. 

În scopul încurajării, cointeresării societăţii 
în asumarea acestui rol important de susţinere 
a activităţii bibliotecilor, Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova, în colaborare cu Liga 
Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe 
Rău”, prin organizarea anuală a acestui eve-
niment, se află în ipostaza unui observator 
naţional în domeniul cărţii, bibliotecii şi lec-
turii. 

Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GA-
LEX a devenit o tradiţie care se consolidează, 
se transformă pe parcursul anilor, rămânând 
totuşi fidelă valorilor eterne. Lucrurile pe 
care le facem bine, frumos şi eficient, merită 
a fi apreciate, scoase la lumină, astfel încât să 
avem micile noastre  bucurii care să ne susţină 
în faţa dificultăţilor de care este atât de plină 
lumea contemporană.  

Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GA-
LEX vine să încununeze o activitate în care ne 
investim an de an talentul, vocaţia, sufletul, 
reuşind să producem servicii ce se află în sluj-
ba comunităţii, având ca principală sarcină 
oferirea de servicii moderne şi profesioniste 

GALEX –
o nouă viziune asupra relaţiilor bibliotecii cu societatea
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utilizatorilor. 
Denumirea premiului GALEX este compu-

să din primele litere ale numelor directorilor 
Bibliotecii Naţionale:  Gavriil Bilevici (primul 
bibliotecar şi director al Bibliotecii Guberniale 
din anii 1832-1835) şi Alexe Rău (care a fost în 
fruntea BNRM din 1992-2015). 

Premiile GALEX au fost instituite în 2010 de 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova şi 
Biblioteca Naţională şi simbolizează împlinire 
în timp şi spaţiu, perfecţiunea umană şi per-
fecţiunea în devenire. După cum a menţionat 
Alexe Rău, „…perfecţiunea supremă, divină 
este reprezentată prin sferă. Ea este neschim-
bată. Perfecţiunea vie, mişcătoare, căutătoare 
îşi are întruchiparea în cub, simbol al deveni-
rii reale, dar şi virtuale. Premiile GALEX sem-
nifică modernitatea, calitatea şi prosperitatea 
în domeniul nostru”. 

Anul acesta, consemnarea Premiului GA-
LEX îşi schimbă transfiguraţia într-un para-
lelipiped, având în partea de sus încorporat 
un ceas, care pune accentul pe faptul, că sen-
timentele şi lucrurile cu adevărat importante 
pentru noi nu se măsoară în minute, luni sau 
ani, ci în valoarea pe care o aduc împlinirii 
destinului nostru... Cubul amplasat în interi-
or, fiind logoul Bibliotecii Naţionale din anul 
1992, conţine logotipul BNRM pe toate laturi-
le şi are următoarele inscripţii: „Liga Bibliote-
carilor din Republica Moldova „Alexe Rău” şi 

„Premiul GALEX”.
Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX li 

se înmânează şi câte un Testimoniu din partea 
Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova 
„Alexe Rău” şi Bibliotecii Naţionale a Repu-
blicii Moldova. Premiile Naţionale GALEX 
sunt decernate anual în următoarele nomi-
nalizări: Cel mai bun om politic susţinător al 
bibliotecilor, Cel mai bun fondator de biblio-
tecă, Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi 
lecturii, Cel mai bun editor susţinător al bibli-
otecilor, Cel mai generos mecena al bibliote-
cilor, Cel mai bun promotor şi susţinător al 
bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media, 
Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii 
Naţionale, Cel mai bun susţinător al politici-
lor şi programelor de valorificare a moştenirii 
culturale, Cel mai bun bibliotecar al anului 
din Biblioteca Naţională, Cel mai bun bibli-
otecar al anului din bibliotecile publice, Cel 
mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai 
bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie. 
În funcţie de specificul fiecărui an, sunt posi-
bile, nominalizări aparte. 

Aliona TOSTOGAN,
președintele Ligii Bibliotecarilor din 

Republica Moldova „Alexe Rău”
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX

NOMINALIZĂRILE PRINCIPALE ALE ANULUI 2017:

●  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 filantrop al Bibliotecii Naţionale

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

    culturale 

●  Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

●  Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice

●  Cel mai bun proiect biblioteconomic

●  Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie

• Cel mai reuşit proiect de promovare a imaginii bibliotecii
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MEMBRII JURIULUI 

●  Ecaterina Rudakov, 
 consultant superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

●  Elena Pintilei,  
 director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

●  Aliona Tostogan, 
 președintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, 
 prim-director adjunct al BNRM

● Svetlana Barbei, 
 șef secție Dezvoltarea instituțională, BNRM

●  Ecaterina Dmitric, 
 secretar al Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 
 șef secție Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării, BNRM

●  Veronica Cosovan, 
 membru al Biroului Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, 
șef secție Carte veche și rară, BNRM

●  Diana Silivestru, 
 președintele Clubului Tinerilor Bibliotecari
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E. S. James D. PETTIT,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar 
al SUA în Republica Moldova, 

pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii 
Naţionale în susţinerea proiectului de salvgar-
dare a documentelor istorice.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR
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Ion PLĂMĂDEALĂ, 
primarul satului Izbiște, raionul Criuleni,

pentru  susţinerea activă a bibliotecii din lo-
calitate prin implicare în toate proiectele im-
plementate în bibliotecă, prin voluntariat la 
lucrările de reparaţie şi renovare a instituţiei.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ
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Iulian CIOCAN,
 prozator și jurnalist,

pentru implicarea şi contribuţia substanţială la 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pro-
movare a cărţii naţionale şi lecturii.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRȚII ȘI LECTURII
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Alexei CHIRDEACHIN,
doctor în filologie, conferențiar universitar, 
Universitatea de Stat din Comrat,  profesor 
la Liceul Teoretic „N. Milescu Spătaru”,

pentru promovarea imaginii Bibliotecii 
Naţionale a Republicii Moldova şi cultiva-
rea dragostei faţă de carte şi lectură tinerei 
generaţii.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR 
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Agenția de presă INFO-PRIM 
NEO SRL  (IPN), 
director Valeriu VASILICĂ,

pentru susţinerea informaţională a activităţii 
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi 
promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii, 
cărţii şi lecturii în societate.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROMOTOR ȘI SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, 
CĂRȚII ȘI LECTURII ÎN MASS-MEDIA 
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Alexandru MAGOLA, 
cercetător ştiinţific al Institutului Patrimo-
niului Cultural al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice 
„Historia”,

pentru contribuţia extraordinară la dezvolta-
rea colecţiilor Bibliotecii Naţionale cu docu-
mente patrimoniale.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

CEL 
 
Alex
cerce
Asoci

pentr
patrim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAI BUN 

xandru MAG
tător ştiinţific
iaţiei Ştiinţific

ru contribuț
moniale 

FILANTRO

GOLA,  
c al Institutulu
ce „Historia” 

ția extraord

OP AL BIBL

ui Patrimoniul

inară la dez

LIOTECII N

lui Cultural al

zvoltarea c

NAȚIONAL

l Academiei d

colecţiilor Bi

E 

de Ştiinţe a M

ibliotecii Na

Moldovei şi pr

aționale cu 

reşedinte al 

documentee 



13    

GALA LAUREAŢILOR PREMIILOR NAŢIONALE – GALEX 

EDIȚIA A VIII-A, 2018

Agnieszka SKIETERSKA, 
director al Institutului Polonez din București,

pentru ajutorul logistic la completarea 
colecţiilor Bibliotecii Naţionale cu cele mai 
valoroase ediţii.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SUSȚINĂTOR AL POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR 
DE VALORIFICARE A MOȘTENIRII CULTURALE
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Veronica COSOVAN, 
şef secţie Carte veche şi rară,

pentru performanţe deosebite în activita-
tea profesională, promovarea şi diversifi-
carea activităţilor cu publicul, contribuţie 
substanţială la implementarea serviciilor ino-
vative în activitatea secţiei Carte veche şi rară.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2017 DIN BIBLIOTECA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
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Galina AGAFIŢA,
directorul Bibliotecii Publice Raionale „Gri-
gore Vieru” Călărași  (specialist principal 
în  domeniul bibliotecilor, Direcția cultură și 
turism Călărași pe bază de voluntariat),   

pentru prestanţa deosebită în realizarea 
programelor şi proiectelor de modernizare 
a activităţii bibliotecii şi de culturalizare a 
utilizatorilor, pentru activitate prodigioasă în 
promovarea cărţii şi lecturii în comunitate şi 
fidelitate faţă de profesia de bibliotecar.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru
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Ludmila CORGHENCI,
șef Centrul de Formare Continuă în Biblio-
teconomie și Științe ale Informării,  

pentru organizarea activităţii de instruire 
continuă pentru personalul instituţiilor biblio-
tecare, în contexte formale şi nonformale, coor-
donarea şi sprijinul metodologic în activităţile 
de formare continuă la nivelul structurilor 
similare din ţară, în conformitate cu cerinţele 
legale în vigoare, precum şi cele de dezvoltare 
a bibliotecii moderne.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI REUȘIT PROIECT BIBLIOTECONOMIC 
Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Știinţe ale 
Informării,  BNRM
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Speranța și destinul unui cronicar. Nicolae 
Roibu, prozator, publicist: Biobibliografie.
Alcătuitor: Maria Sargun, specialist princi-
pal, BNRM,

pentru nivelul înalt în cercetarea bibliografică, 
valorificarea lucrărilor prozatorului, publicis-
tului, jurnalistului Nicolae Roibu.
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BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A 
UNIVERSITĂŢII DE STAT 
„ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI (USARB)
director: Elena HARCONIŢA,

pentru participare cu succes la sesiunea de 
postere şi materiale AV   în cadrul Simpozio-
nului  Anul Bibliologic 2017, ediţia a XXVII-a.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI REUŞIT PROIECT DE PROMOVARE A IMAGINII BIBLIOTECII

La categoria Biblioteci ale instituțiilor de învățământ
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BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 
„B.P. HASDEU”
director: Mariana HARJEVSCHI,

pentru participare cu succes la sesiunea de 
postere şi materiale AV   în cadrul Simpozio-
nului  Anul Bibliologic 2017, ediţia a XXVII-a.

PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI REUŞIT PROIECT DE PROMOVARE A IMAGINII BIBLIOTECII 

La categoria Biblioteci publice teritoriale

 
 CEL
 

 

pent
Sim

 

 

Din 

BIB

Dire
 

L MAI REUŞ

tru partic
pozionulu

categori

LIOTECA

ector: Ma

ŞIT PROIE

ipare cu s
ui  Anul B

ia Bibliot

A MUNIC

ariana HÂ

ECT DE PR

succes la
Bibliologic

teci publ

CIPALĂ „

ÂRJEVSC

ROMOVARE

a sesiunea
c 2017, ed

lice terito

B.P. HAS

CHI 

E A IMAGIN

a de post
diţia a XX

 

oriale 

SDEU” 

NII BIBLIO

tere şi ma
XVII-a, 

TECII 

ateriale AAV   în caddrul 



Bun de tipar: 20.04.18
Apărut: 2018

Coli de tipar: 1,25
Tiraj: 20 ex.

Tiparul sub comanda nr. 8,
executat la Primex.com,

Chişinău


