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Gala laureaţilor premiilor naţionale – GALEX 

ediția a iX-a, 2019

 

Liga Bibliotecarilor din Republica  Moldova 
„Alexe  Rău” organizează tradiţional, de Ziua 
Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor şi 
Ziua Bibliotecarului, Gala Laureaţilor Premiilor 
Naţionale GALEX – manifestare importantă în 
lumea bibliotecară de nivel naţional, având drept 
obiectiv promovarea şi stimularea activităţii bibli-
otecarilor şi a persoanelor fizice sau juridice, care 
prin acţiunile  lor susţin dezvoltarea bibliotecii ca 
structură infodocumentară de importanţă strategi-
că, fiind cel mai important serviciu civil de stocare 
şi difuzare a informaţiei dintr-o comunitate şi în 
numele comunităţii. 

În scopul încurajării, cointeresării societăţii şi 
a cetăţenilor în asumarea acestui rol important 
de susţinere a activităţii bibliotecilor, Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova în colaborare cu 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Ale-
xe Rău”, organizând anual acest eveniment, se află 
în ipostaza unui observator naţional în domeniul 
cărţii, bibliotecii şi lecturii.

Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale GALEX 
devine deja o tradiţie, iar orice tradiţie e ceva care 
se consolidează, ceva care se transformă an de an, 
rămânând totuşi fidelă valorilor eterne. Și asta 
pentru că lucrurile pe care le facem bine, frumos 
şi eficient, merită a fi apreciate, scoase la lumină, 
astfel, încât să avem micile noastre  fericiri care să 
ne susţină în faţa dificultăţilor de care este atât de 
plină lumea contemporană.  

Astfel, Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale 
GALEX vine să încununeze o activitate în care ne 
investim, cu regularitate, talentul, vocaţia, sufle-
tul, reuşind să producem servicii ce se află în sluj-
ba comunităţii, având principala sarcină oferirea 
de servicii moderne şi profesioniste utilizatorilor. 

Denumirea premiului GALEX este compusă 
din primele litere ale numelor directorilor Bibliote-
cii Naţionale ‒ „GALEX”:  Gavriil Bilevici (primul 
bibliotecar şi director  al Bibliotecii Guberniale în 
perioada 1832-1835) şi Alexe Rău (care a fost în 
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ediția a iX-a, 2019

fruntea BNRM din 1992-2015).
Premiul GALEX a fost instituit în 2010 de Liga 

Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblio-
teca Naţională şi reprezintă un cub de cleştar lu-
minescent. Luând în consideraţie că formele geo-
metrice sunt considerate încă din cele mai vechi 
timpuri simboluri care reduc la esenţă adevărurile 
cele mai complexe, iar prin forma lor condensea-
ză tendinţele ce ar putea renaşte întregul adevăr, 
la fel precum subconştientul rezumă în simboluri 
ideile sau gândurile recepţionate ‒ figurile geome-
trice sunt ca o schiţă a realităţii. În acest context, 
premiul GALEX, având forma unui cub, simboli-
zează împlinire în timp şi în spaţiu, perfecţiunea 
umană şi perfecţiunea în devenire. Iar poetul Ni-
chita Stănescu a îmbogăţit-o cu noi sensuri relative 
la perfecţiune. După cum a menţionat Alexe Rău, 
„…perfecţiunea supremă, divină este reprezentată 
prin sferă. Ea este neschimbată. Perfecţiunea vie, 
mişcătoare, căutătoare îşi are întruchiparea în cub, 
simbol al devenirii reale, dar şi virtuale. Premiile 
GALEX semnfică modernitatea, calitatea şi pros-
peritatea în domeniul nostru”.

Cubul, fiind logoul Bibliotecii Naţionale din 
anul 1992, are inscripţiile Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova „Alexe Rău” şi Premiul GALEX, 
având în centru un cub mai mic cu logotipul  
BNRM pe toate laturile. Cubul este aşezat pe un 
suport-postament, producător de lumină, care în-
văluie cubul GALEX într-un joc cromatic multico-
lor. 

Laureaţilor Premiului Naţional GALEX li se în-
mânează şi câte un Testimoniu, cu sigiliile Ligii Bi-
bliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 
şi Bibliotecii Naţionale.

Premiile Naţionale GALEX sunt decernate 
anual în următoarele nominalizări: Cel mai bun 
om politic susţinător al bibliotecilor, Cel mai bun 
fondator de biblioteci, Cel mai bun scriitor pro-
motor al cărţii şi lecturii, Cel mai bun editor sus-
ţinător 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 programe-
lor de valorificare a moştenirii culturale scrise şi 
imprimate în bibliotecile din Moldova, Cel mai 
bun bibliotecar din Biblioteca Naţională, Cel mai 
bun bibliotecar al anului  din Sistemul Naţional 
de Biblioteci, Cel mai bun proiect biblioteconomic, 
Cea mai bună lucrare (publicaţie) în bibliotecono-
mie. Sunt posibile, în funcţie de specificul fiecărui 
an, nominalizări speciale. Anul acesta au fost in-
stituite două nominalizări speciale: Cel mai bun 
cercetător ştiinţific în domeniul Biblioteconomie şi 
ştiinţe ale informării şi Cel mai bun formator.

De asemenea, în fiecare an este realizat topul 
GALEX al celor mai buni bibliotecari ai anului.

 Aliona Tostogan,
 președintele Ligii Bibliotecarilor din 

Republica Moldova „Alexe Rău”
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX

NOMINALIZĂRI 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 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 Sistemul Naţional de Biblioteci

●    Cel mai bun proiect biblioteconomic 

●    Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie 
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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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Excelența Sa Dereck J. HOGAN,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 
SUA în Republica Moldova,

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

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILORCEL
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Excelența Sa Daniel IONIȚĂ, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar 
al României în Republica Moldova,

pentru contribuţia deosebită la promovarea 
diversităţii culturii naţionale şi spiritului crea-
tor românesc şi susţinerea manifestărilor cul-
turale legate de Centenarul Marii Uniri.
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Excelența Sa 
Kęstutis KUDZMANAS, 
 Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 
Lituaniei în Republica Moldova,

pentru contribuţia deosebită la susţinerea do-
meniului biblioteconomic prin proiectul „Dez-
voltarea democraţiei” şi la dezvoltarea relaţiilor 
de colaborare între Biblioteca Naţională a Re-
publicii Lituania şi Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova.

CEL MAI BUN OM POLITIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILORCEL
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Tudor GOLUB, 
președintele raionului Orhei,

pentru susţinerea activă a bibliotecii din 
localitate prin implicare în modernizarea şi 
renovarea bibliotecii, pentru implicare în toate 
proiectele implementate de bibliotecă.
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Aurelian SILVESTRU, 
scriitor, psiholog, publicist și pedagog român 
din Republica Moldova,

pentru implicarea şi contribuţia la organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor de promovare a 
cărţii naţionale şi lecturii în BNRM şi în biblio-
tecile publice din Republica Moldova. 
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Valeriu MATEI, 
academician, directorul ICR Chișinău, poet, 
istoric, scriitor,

pentru implicarea şi contribuţia la organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor de promovare a 
cărţii româneşti şi a lecturii în bibliotecile pu-
blice din Moldova, pentru susţinerea publicării 
unor colecţii de cărţi cu un conţinut deosebit şi 
de o ţinută aleasă.

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRȚII ȘI LECTURII
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Nicolae DABIJA, 
academician, membru de onoare al Academiei 
Române, poet, romancier, publicist, eseist, 
autor de manuale, traducător, redactor-şef al 
săptămânalului „Literatura şi arta”,

pentru suportul substanţial acordat Bibli-
otecii Naţionale a Republicii Moldova prin 
completarea colecţiilor cu alese cărţi din 
literatura română.
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Vitalie GUȚU, 
producător, TVR MOLDOVA, 

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

CEL MAI BUN PROMOTOR ȘI SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, 
CĂRȚII ȘI LECTURII ÎN MASS-MEDIA
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Daniela GALAI,
coordonatorul Proiectului Internațional 
„Educația mediatică – prioritate a secolu-
lui al XXI-lea”, lansat de IREX Europe în 
Moldova,   

pentru susţinerea şi încurajarea bibliotecarilor 
în domeniu şi pentru contribuţia extraordi-
nară la modernizarea spaţiilor şi dezvoltarea 
colecţiilor de publicaţii seriale a Bibliotecii 
Naţionale.

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE
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Jacob NADAL,
director pentru Prezervare, Biblioteca 
Congresului  SUA,  

pentru suportul substanţial acordat Bibliotecii 
Naţionale a Republicii Moldova în susţinerea 
proiectului de valorificare şi promovare a do-
cumentelor patrimoniale „Salvgardarea hri-
soavelor basarabene din perioada 1812-1917”.

CEL MAI BUN SUSŢINĂTOR AL POLITICILOR ŞI PROGRAMELOR 
DE VALORIFICARE A MOŞTENIRII CULTURALE
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şi echipa:
Nancy LEV-ALEXANDER, specialist, Stabiliza-
re a colecțiilor și conservare preventivă;
Alan HALEY, specialist, Prezervare;
Susan PECKHAM, specialist senior, Conservare 
carte rară;
Daniel PATERSON, specialist senior, Conserva-
re carte rară
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pentru contribuţia semnificativă în dezvoltarea 
ştiinţei biblioteconomice în Republica Moldo-
va, pentru educarea a mai multor generaţii de 
specialişti în domeniu.

CEL MAI BUN CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ÎN DOMENIUL
BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII
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dr. hab., profesor universitar,  
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CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN BIBLIOTECA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Tatiana GHEICEANU,
șef secție Lectura publică, BNRM,
  

pentru performanţe deosebite în activitatea 
profesională, promovarea şi diversificarea 
activităţilor cu publicul, contribuţie 
substanţială la implementarea serviciilor 
inovative în activitatea secţiei Lectura publică 
şi a Centrului de Informare ONU.

CEL
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CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN SISTEMUL
NAȚIONAL DE BIBLIOTECI 

Maria COJOCARU,
director al Bibliotecii Publice Raionale 
„Iulian Filip”, Drochia,

pentru prestanța deosebită în realizarea progra-
melor și proiectelor de bibliotecă, pentru activita-
tea prodigioasă în promovarea cărții și lecturii și 
pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor noi 
de bibliotecă.
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CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2018 DIN SISTEMUL 
NAȚIONAL DE BIBLIOTECI

Elena HARCONIȚA,
director al Bibliotecii Științifice a 
Universității de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți,

pentru prestanța deosebită în realizarea programe-
lor și proiectelor de modernizare a activității biblio-
tecii, activitate prodigioasă în promovarea cărții și 
lecturii și fidelitate față de profesia de bibliotecar.
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CEL MAI BUN FORMATOR

Diana SILIVESTRU,
șef secție Colecții digitale, BNRM,

pentru implicarea activă în formarea profesională 
continuă a personalului de specialitate din cadrul 
BNRM.
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CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC 

Elena PINTILEI,
directorul general al Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova, director de proiect,

pentru inițierea și implementarea proiectului  
„Salvgardarea hrisoavelor basarabene din perioada 
țaristă (1812-1917)”.
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SALVGARDAREA HRISOAVELOR BASARABENE 
DIN PERIOADA ȚARISTĂ (1812-1917)

şi echipa:
Mariana KIRIAKOV, 
specialist principal, secția Dezvoltare 
instituțională, BNRM, coordonator de 
proiect; 

Veronica COSOVAN , 
șef secție Carte veche și rară, BNRM;

Valentina GRANACI , 
șef Centrul tehnic de conservare și res-
taurare a documentelor, BNRM;

Aliona TOSTOGAN , 
director adjunct BNRM, manager de 
proiect 
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CEA MAI BUNĂ LUCRARE  (PUBLICAȚIE) ÎN BIBLIOTECONOMIE

Marea Unire a românilor de la 1918 : Contribuții bibliografice / Bibl. Naț. a Rep. Moldova ;  
aut.- alcăt.: Maria Sargun ; coord., red. șt., st. introd.: Ion Negrei ; red. bibliogr.: Valeria 
Matvei. – Chișinău : BNRM, 2018. – 626 p.
ISBN 978-9975-3205-7-3

CEA
 
 

 
Mar
Mol
red.
ISBN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MAI B

rea Unire 
dova ; au
 bibliogr.:

N 978-997

BUNĂ LU

a românil
t.- alcăt.: 
: Valeria M

75-3205-7-

UCRARE

lor de la 1
Maria Sar

Matvei. –
-3 

E  (PUBL

1918 : Con
rgun ; coo
Chișinău 

LICAȚIE)

ntribuții bi
ord., red. ș
: BNRM, 2

 ÎN BIBL

ibliografic
șt., st. intr
2018. – 62

LIOTECO

ce / Bibl. N
rod.: Ion N

26 p. 

ONOMIE

Naț. a Rep
Negrei ; 

E 

 

p. 



25    

Gala laureaţilor premiilor naţionale – GALEX 

ediția a iX-a, 2019

TOPUL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2018

Tatiana Gheiceanu, șef secție Lectura publică

Tatiana Bahmuteanu, șef Centrul editorial-poligrafic

Elina Bolgarina, șef secție Literaturile lumii

Margareta Cebotari, specialist principal, secția Dezvoltare în biblioteconomie

Veronica Cosovan, șef secție Carte veche și rară

Natalia Gulco, șef Centrul Pro-European de servicii şi comunicare 

Mariana Kiriakov, specialist principal, Dezvoltare instituțională

Tatiana Kulinski, specialist superior, secția Carte veche și rară

Vera Osoianu, director adjunct, Direcția dezvoltare și cercetare în biblioteconomie

Feodora Țurcan, specialist principal, secția Dezvoltarea și evidența colecțiilor
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