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BIBLIOTECA PENTRU DEZVOLTAREA SPIRITULUI 
COMUNITAR SAU ÎN LOC DE ARGUMENT

Ludmila CORGHENCI 

„Acolo unde sentimentul de apartenență la comunitate,
dreptatea și controlul propriei vieți sunt asigurate,

șansele individului de a duce o viață bună cresc.”
(Stefan Klein, fi zician, eseist și scriitor german)

Citatul de mai sus, aparţinând infl uentului scriitor german de li-
teratură știinţifi că, insistă asupra ideii că o comunitate cu nivel ridi-
cat de dezvoltare culturală și morală este un factor determinat pen-
tru fi ecare membru al acesteia. Iar biblioteca, parte componentă a 
comunităţii (teritoriale, instituţionale) și serviciu public de asigurare 
a accesului la lectură și de dezvoltare a interesului pentru informare, 
învăţare, educaţie și cercetare, activităţi culturale, de sporire a capa-
cităţilor de implicare în transferul de cunoștinţe și în formarea liberă 
a opiniilor, deţine posibilităţi multiple de a o îmbunătăţi.

Cu cât membrii comunităţii sunt mai valoroși, participă mai 
activ în viaţa acesteia, cu atât și comunitatea este mai democrati-
că, mai armonioasă, mai valoroasă. Cu părere de rău, în societa-
tea de azi, cu oameni sufocaţi de diverse probleme, dispare ideea 
de spaţiu comun, spiritul comunitar fi ind caracteristic unui cerc 
limitat. De aceea toţi actorii comunitari, inclusiv biblioteca, tre-
buie să devină organizatori, coordonatori, verigi ale fenomenului 
comunitate armonioasă, democratică.

Iată de ce ediția a treia a Programului Național LecturaCentral 
este orientată spre intensifi carea activității bibliotecilor drept ac-
tori-cheie în edifi carea comunităților unite, participative, dura-
bile. Iar prezenta lucrare vine în sprijinul implementării practice 
a acestui scop prin componentele teoretice, metodologice, edu-
caţionale și informaţionale.



6 7

Metodologii, algoritmi, tehnologii Metodologii, algoritmi, tehnologii

Astfel, reliefând specifi cul, cadrul de reglementare, concursu-
rile organizate în cadrul Programului Național LecturaCentral, 
în lucrare sunt oferite suporturi pentru implementarea de noi 
servicii/ activităţi privind dezvoltarea competenţelor utilizatori-
lor/ non-utilizatorilor de cultura lecturii, lectura critică, lectura 
rapidă, cultura comunicării în mediile virtuale.

Biblioteca este unicul promotor în comunitate al competenţe-
lor de cultura informaţiei, deţinerea cărora este importantă pen-
tru fi ecare membru al comunităţii: este vorba despre cunoștin-
ţe, abilităţi și atitudini privind accesarea informaţiei, evaluarea 
acesteia și utilizarea etică și corectă a proprietăţii intelectuale. În 
acest scop, lucrarea pune la dispoziţia personalului de specialita-
te din biblioteci două curriculum-uri ale trainingurilor profesio-
nale, care pot fi  reproduse în reţea.

Lucrarea centrează bibliotecile și pentru promovarea/ imple-
mentarea Știinţei Participative sau a Știinţei Cetăţeanului, oferind 
forme și metode de atragere/ participare a membrilor comunității 
în activități cu cercetătorii, o mai bună înțelegere a rezultatelor 
cercetărilor prin accesul facil și operativ la informație.

Un aspect foarte important refl ectat în lucrare este evaluarea 
impactului implicării bibliotecilor în Programul Naţional Lec-
turaCentral, ediţia a treia. Astfel, personalul de specialitate este 
familiarizat cu datele statistice, indicatorii de performanţă/ re-
laţionali, dovezi deduse, observate, care argumentează impactul 
activităţilor/ serviciilor, oferite în cadrul Programului, asupra 
persoanelor, instituţiilor, societăţii.

Lucrarea include și o bibliografi e relevantă: 40 de titluri, inte-
grând date despre monografi i, contribuţii în volume și reviste de 
specialitate.

Aspectele investigate în lucrare sunt prezentate într-o manieră 
accesibilă personalului de specialitate din toate tipurile de biblio-
teci, încurajând creativitatea și capacitatea imaginativă a acestuia.

Sperăm că lucrarea de faţă va fi  de un real folos și va contribui 
la sustenabilitatea rolului comunitar al bibliotecii.

CULTURA DIGITALĂ ÎN ERA POST-ADEVĂR.
ROLUL BIBLIOTECILOR ÎN FORMAREA CULTURII 

COMUNICĂRII ÎN SECOLUL TEHNOLOGIILOR 
INFORMAȚIONALE AVANSATE. NETICHETA

Vera OSOIANU

Printre responsabilitățile importante ale bibliotecarului mo-
dern un loc aparte îl ocupă aspectele tangențiale cu spațiul vir-
tual. În era post-adevăr, competențele de evaluare a informației 
și asigurare a securității în spațiul virtual sunt baza activității 
de calitate. În mediul biblioteconomic mondial se consideră că 
anume aceste responsabilități constituie un argument puternic 
pro bibliotecă și vor asigura rezistența în timp a acesteia. Dacă 
până acum câteva decenii se considera o problemă insufi ciența 
informației, în era digitală marea problemă constă în excesul și 
proliferarea rapidă a informației.

Bibliotecarul modern activează deopotrivă în spațiul fi zic al 
bibliotecii și în spațiul virtual. Vorbim în acest sens de bibliote-
cile - „hibrid” unde conviețuiesc instrumentele biblioteconomi-
ce tradiționale și instrumentele moderne, bazate pe tehnologii 
avansate și acces la internet. Biblioteconomia virtuală este ca-
racterizată de adoptarea masivă a inovațiilor oferite de spațiul 
informațional virtual.

Înțelegerea mai bună și exploatarea mai efi cientă a lumii vir-
tuale ajută bibliotecarii să găsească noi modele de distribuire a 
informației și produselor, noi căi de oferire a spațiilor colabora-
tive pentru membrii comunității, noi platforme de promovare a 
culturii digitale.

În contextul promovării/ formării competențelor de cultura 
informației, acum se vorbește din ce în ce mai mult despre cul-
tura web. Printre elementele distinctive ale culturii digitale un loc 
aparte îl ocupă: cultura media; comunicarea și colaborarea deschi-
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să; managementul carierei și al identității; cultura și cunoașterea 
instrumentelor specifi ce tehnologiilor informaționale; noi abilități 
de învățare prin instruirea digitală; cultura informației. (De men-
ționat că aici cultura informației este incorporată în cultura web). 
Cultura digitală reprezintă abilitățile și competențele necesare 
pentru explorarea/ lectura web, crearea conținuturilor/ scriere și 
participare web.

Explorarea efi cientă a web-ulul implică: navigare, mecanisme 
web, căutare, credibilitate, securitate. Crearea conținuturilor/ 
scriere presupune: scrierea/ postarea conținuturilor pe web, al-
cătuirea/ compunerea, indexarea, asigurarea accesibilității. Un 
element foarte important este conectarea/ participarea pe web, 
care implică: distribuirea, colaborarea, feedbackul.

Sarcina bibliotecarului de a găsi și selecta informația de cali-
tate în spațiul tradițional este și mai complicată în spațiul virtual. 
Aici mai mult decât oriunde acesta trebuie să știe cum să evalue-
ze informația spre a ajunge la cea de calitate. Scriitorul Umberto 
Eco, care în anul 2015 a primit titlul de DOCTOR HONORIS 
CAUSA în „Comunicare și Cultură mass-media” la Universitatea 
din Torino, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, menționa nece-
sitatea și importanța fi ltrării riguroase a informației din Internet, 
specifi când faptul că rețelele de socializare „dau drept de cuvânt 
unor legiuni de imbecili și că aceștia au acum același drept la 
cuvânt ca și un premiat Nobel”. „Drama internetului este că l-a 
promovat pe idiotul satului ca purtător de adevăr”, scria Umber-
to Eco. Instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării web-ului și, 
în special, a creării instrumentelor web 2.0, 3.0 etc. trebuie să 
se facă concomitent cu instruirea ce ține de cultura digitală. Ca 
profesioniști de formațiune enciclopedică, bibliotecarii trebuie 
să cunoască faptul că decența este valoare universală.

Când au fost puse la dispoziția membrilor comunităților teh-
nologiile moderne de informare și comunicare, rețele de soci-
alizare și alte aplicații tehnologice, atunci au fost transferate și 

responsabilitățile pentru faptele întreprinse. Responsabilitatea 
aparține fi ecărei persoane în parte și aceste valori morale/ etice 
trebuie inoculate, atât personalului bibliotecar, cât și utilizatori-
lor și non-utilizatorilor bibliotecii. Pentru a se achita de aceste 
responsabilități, bibliotecile elaborează politici privind utilizarea 
instrumentelor web, create de bibliotecă, iar regulile de aur, pri-
vind comentariile pe web, solicită internauților: să fi e respectuoși 
și să nu atace autorul sau persoanele care vin cu comentarii; să 
se concentreze pe idei, nu pe persoane; să nu folosească limbaj 
obscen; să se concentreze pe ideea principală și să nu distragă 
atenția de la această linie.

Biblioteca trebuie să aibă „față umană” și în spațiul virtual, iar 
elementele care umanizează fața bibliotecii sunt imaginile, mate-
rialele video, accesibilitatea, promptitudinea, lipsa excesului de 
cuvinte, etc. Fața bibliotecii în spațiul virtual începe cu pagina 
Web. Studiile realizate în ultimii ani dau semnale că aici biblio-
tecile nu excelează în mod deosebit. În ultimii ani a scăzut con-
stant numărul persoanelor care utilizează pagina web a bibliote-
cilor. Un studiu OCLC demonstra încă acum câțiva ani că doar 
aproximativ 1% din respondenți începeau căutarea informației 
pornind de la pagina web a bibliotecii.

Cei care utilizează mai frecvent paginile web sunt persoane-
le tinere și cele cu educație superioară. Concluzie: de regândit 
concepția, de făcut pagina web mai interactivă, mai compatibilă cu 
instrumentele de comunicare care se modernizează permanent.

Pentru ca o pagină web să se bucure de succes trebuie să în-
trunească următoarele caracteristici: să interacționeze activ cu 
auditoriul; să publice conținut foarte bun (orientat spre auditoriul-
țintă); să publice permanent (cel puțin o dată pe zi). Aceste ca-
racteristici asigură distribuirea postărilor – calea sigură ca aceste 
conținuturi să fi e văzute de cât mai mulți oameni.

Existența bibliotecii s-a fundamentat dintotdeauna pe folo-
sirea în comun a resurselor și a ideilor. Tehnologiile moderne 
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și spațiul on-line oferă un potențial enorm pentru diseminarea 
acestora, dar, mai ales, pentru comunicarea profesională. Instru-
mentele web reprezintă o platformă ideală pentru dialogul profe-
sional. Rapiditatea circulației fl uxului informațional, diseminarea 
concomitentă pentru un număr mare de benefi ciari, feedbackul, 
utilizarea inteligenței colective în formarea conținuturilor sunt 
doar câteva dintre benefi ciile oferite de instrumentele specifi ce 
mediului virtual.

Ca dovadă de efi ciență, impact și feedback imediat poate fi  
invocată Conferința „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere 
și dezvoltare”, organizată de Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova cu susținerea și participarea Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, care a fost o primă încercare de întâlni-
re, pe aceeași platformă, a celor mai importanți actori angajați 
pe scena promovării lecturii și a culturii lecturii: reprezentanți 
ai sferei de decizie; ai mediului educațional, respectiv grădiniță, 
școală, universitate; mediul infodocumentar, biblioteci de toate 
tipurile; scriitori; cercetători. Feedback-ul nu s-a lăsat așteptat, 
iar cea mai înaltă apreciere a venit de la ilustrul pedagog Adri-
an Ghicov, care scria într-o postare pe Facebook imediat după 
sfârșitul conferinței:

„SATISFACȚIA PROFESIONALĂ A ZILEI: Conferința inter-
națională Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, 
organizată impecabil de către angajații Bibliotecii Naționale. 
Recunoștință!

Am comunicat audienței despre cum să formăm un cititor pe 
tot parcursul vieții și despre nevoia de a relaționa cu personajele, 
cu eul liric sau chiar de a deveni unul dintre ele în timpul lecturii. 
O nouă și interesantă viziune. Mai ales că implică dezvoltarea per-
sonală, gândirea critică, percepțiile, preferințele și interesele citito-
rilor. A fost o formare cu judecăți de valoare și cu oameni dragi!” 
(https://www.facebook.com/search/top/?q=adrian%20ghicov 
&epa=SEARCH_BOX).

Bibliotecarii trebuie să-i învețe pe membrii comunității cum 
să selecteze din marea de resurse disponibile on-line cele mai 
reprezentative site-uri, liste de discuții, bloguri, rețele sociale, 
etc. La fel, ei trebuie atenționați că trebuie să fi e foarte precauți 
la alegerea prietenilor. Studiile demonstrează că internauții pot 
menține în actualitate un număr de cel mult 100-200 de prietenii 
în mediul online.

Colegii și prietenii din spațiul fi zic s-au transferat în spațiul 
virtual. De remarcat că în spațiul virtual conținuturile cu caracter 
profesional ajung mai ușor în afara profesiei. Dovadă este feed-
back-ul și aprecierile venite de la reprezentanții diferitor profesii 
și domenii: cadre didactice, ambasadori, scriitori, editori, librari, 
jurnaliști, avocați, oameni din spectrul politic, etc. Observațiile 
demonstrează că ei sunt foarte sensibili, mai ales, în probleme ce 
țin de promovarea cărții și a lecturii. Un exemplu elocvent în acest 
sens este Grupul de pe Facebook LecturaCentral. Experiențele și 
practicile de calitate diseminate de cei peste 1500 (situația la 19. 
02. 2020) de membri ai grupului sunt de mare importanță pentru 
proliferarea ideilor. În spațiul virtual domeniul biblioteconomic 
este mult mai vizibil și transparent. Despre valoarea informației 
sau a conținuturilor se poate judeca după numele persoanelor 
care le-au plasat, distribuit, au dat like sau chiar după comentari-
ile plasate. Comentariile, la rândul lor, pot fi  apreciate prin like-
uri sau comentate. Există un fl ux de aprecieri sau contestări, care 
n-a fost posibil în spațiul tradițional. Nume de referință ale do-
meniului ajută la evaluarea corectă a informației și, dacă acestea 
plasează, apreciază sau distribuie o postare pentru a atenționa și 
alte persoane, faptul te face atent și este un semn că avem în față 
un conținut ce merită citit.

Practica demonstrează că tehnologiile se schimbă mai repe-
de decât oamenii. Mai greu decât asimilarea tehnologiilor este 
să convingi oamenii de importanța schimbării și avantajele 
inovațiilor, în special a celora în baza noilor tehnologii. Studiile 
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demonstrează că marca bibliotecii rămâne a fi  cartea, dar oferă și 
alte servicii, conform necesităților membrilor comunității, cum 
ar fi  acces la calculatoare și internet, Wi-Fi, programe pentru co-
pii, informații despre sănătate și modul sănătos de viață, instruiri 
în vederea utilizării tehnologiilor, etc.

Ofertele Universale ale Bibliotecii, care reprezintă factorii-
cheie necesari pentru a demonstra impactul bibliotecii în secolul 
al XXI-lea, includ:
 Lectura;
 Informarea și Digitalul;
 Cultura și Creativitatea;
 Sănătatea și Bunăstarea.
Ofertele universale propun informații despre serviciile 

așteptate de utilizatori. Tehnologiile se vor moderniza mereu 
și biblioteca este o platformă ideală pentru a ajuta membrii 
comunității să nu rămână în urma progresului. În spațiul virtual 
volumul informației este mult mai mare decât era anterior. Deși 
căile și metodele de accesare a informației s-au schimbat, pen-
tru a reuși oamenii au nevoie de informații, misiunea bibliotecii 
rămâne aceeași – oferirea accesului gratuit la informații, cultură 
și cunoaștere pentru toți, indiferent de format. Pentru a investi 
în biblioteci, fondatorii și fi nanțatorii trebuie să vadă contribuția 
bibliotecii în dezvoltarea comunității, în îmbunătățirea sănătății 
membrilor comunității, în nivelul de satisfacție al utilizatorului, 
etc. Pentru a face față provocărilor, bibliotecarii trebuie să inves-
tească în domeniile efi ciență, responsabilitate, profesionalism.

Internetul devine o parte din ce în ce mai importantă a 
vieților noastre. Avantajele sunt uriașe, dar și problemele pe po-
trivă. Știrile false au devenit un fenomen foarte agresiv, în care 
anumite grupuri, organizații și persoane „fabrică” neadevăruri  
pe care le difuzează prin diferite canale în scopul dezinformării 
și manipulării anumitor segmente ale populației, în principal în 
zonele rurale.

Bibliotecile trebuie să organizeze ateliere de informare și 
conștientizare cu privire la infl uența nocivă și destabilizatoare a 
știrilor false asupra adulților și, în special, a copiilor. Cetățenii au 
nevoie de a-și dezvolta abilități pentru a evalua critic informațiile 
și pentru a deveni consumatori de informații competenți în 
viața de zi cu zi. Aceste ateliere pot fi  organizate în asociere cu 
jurnaliștii locali, reprezentanți ai social media și personalități 
media din teritoriu, pe teme legate de provocările furnizării de 
informații online și offl  ine și ele vor evidenția riscurile asociate 
dezinformării voluntare și programate, care pot infl uența drama-
tic adulții, viața lor de zi cu zi și opțiunile de luare a deciziilor.

Neticheta
În ultimii ani se discută mult despre codul bunelor maniere 

în spațiul virtual. Dex-ul online încă mai spune că cuvântul ne-
ticheta nu este în dicționar, dar internauții știu că este omnipre-
zent.

„Netichetă” este un cuvânt compus din cuvintele net (în en-
gleză: rețea de calculatoare) și etichetă. El se referă la regulile 
de conduită propuse sau recomandate internauților, ca una din 
formele valorii culturale a Internetului. Primele propuneri și re-
comandări de comportare de gen netichetă au apărut în rețeaua 
Usenet, dar, între timp, termenul este folosit în toate domeniile 
rețelelor de date și calculatoare, unde persoanele comunică nu 
numai cu echipamentele respective, dar și între ei.

Neticheta nu este un termen bine defi nit, existând simultan 
o multitudine de documente pe această temă, documente care 
sunt deseori neconsolidate, inconsistente, nesistematizate, neu-
nitare sau chiar contradictorii între ele. De asemenea, nu există 
o netichetă unică universal recomandabilă în toate situațiile din 
Internet, multiplele netichete concurând între ele. Deoarece, de 
obicei, netichetele nu au aspecte sau consecințe legale, fi ind vor-
ba doar de recomandări binevoitoare.

Deoarece Internetul se afl ă în continuă expansiune, netichete-
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le trebuie și ele neapărat să țină pasul și, anume, prin perma-
nenta adaptare la noutăți. În demersul de a face Internetul un 
loc mai bun pentru toți, bibliotecarii au de învățat de la lideri 
importanți ai spațiului virtual. Mozilla – creatorul Firefox, al 
doilea navigator ca număr de utilizatori, număr de utilizatori 
după Google Chrome de la Google, fi ind folosit de aproximativ 
28.9 % din toți utilizatorii Internetului de pe glob, luptă pentru 
a menține internetul o resursă globală, deschisă și accesibilă tu-
turor. Comunității virtuale îi este cunoscut Manifestul Mozilla, 
obiectivele căruia presupun: formularea clară a unei viziuni de 
internet pe care participanții la proiectul Mozilla vor ca Fundația 
Mozilla să o urmeze; comunicarea cu oamenii, indiferent dacă au 
sau nu au pregătire tehnică; inducerea unui sentiment de mân-
drie în rândul colaboratorilor la proiectul Mozilla și motivarea 
lor să continue și asigurarea unui cadru general pentru ca și alții 
să promoveze această viziune de internet.

Principiile Manifestului Mozilla refl ectă toată gama de valori 
specifi ce spațiului virtual:
 Internetul este o parte integrantă a vieții moderne, o com-

ponentă-cheie în educație, comunicare, colaborare, afaceri, di-
vertisment și în societate în ansamblu;
 Internetul este o resursă publică globală care trebuie să rămână 

deschisă și accesibilă;
 Internetul trebuie să îmbogățească viața fi ințelor umane;
 Securitatea și intimitatea persoanelor pe internet sunt fun-

damentale și nu trebuie tratate ca opționale;
 Oamenii trebuie să poată modela internetul și propriile 

experiențe pe internet;
 Efi cacitatea internetului ca resursă publică depinde de inte-

roperabilitate (protocoale, formate de date, conținut), inovație și 
participare descentralizată la nivel global;
 Soft urile libere și cu sursă deschisă promovează dezvoltarea 

internetului ca resursă publică;

 Procesele transparente bazate pe comunități promovează 
participarea, responsabilizarea și încrederea;
 Implicarea comercială în dezvoltarea internetului aduce nu-

meroase benefi cii, dar este critic să existe un echilibru între pro-
fi tul comercial și benefi ciul public;
 Creșterea aspectelor de benefi ciu public al internetului este 

un țel important, care merită să i se dedice timp, atenție și devo-
tament.

Atât bibliotecarii, cât și cercurile largi de utilizatori reali și 
potențiali au ce învăța din principiile acestui Manifest.

Concluzii 
Participarea bibliotecilor în realizarea obiectivelor specifi ce 

ediției a treia a Programului Național LecturaCentral va contri-
bui la amplifi carea rolului bibliotecilor în formarea culturii co-
municării virtuale în secolul tehnologiilor informaționale avan-
sate, prin organizarea activităților axate pe următoarele criterii:
 Informarea membrilor comunității cu privire la oportunitățile 

utilizării noilor media de comunicare;
 Educarea culturii informației pentru selectarea și interpre-

tarea corectă a informației virtuale;
 Educarea membrilor comunității cu privire la pericolele uti-

lizării mediului virtual de comunicare (fenomenul dependenței 
de comunicarea online etc.);
 Formarea competenței de cultura comunicării online prin 

respectarea netichetei în spațiul virtual de comunicare.
În acest context menționăm fortifi carea rolului biblioteci-

lor în dezvoltarea unei comunități armonioase, în care mem-
brii comunității posedă competențe de cultura lecturii, cultura 
informației, cultura gândirii critice, cultura comunicării virtuale. 
Educarea acestor competențe sunt un rezultat al impactului bi-
bliotecii asupra fi ecărui cetățean în parte și asupra comunităților 
afl ate în aria lor de servire.
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EDIȚIA A TREIA A PROGRAMULUI NAȚIONAL 
LECTURACENTRAL: ORIENTĂRI 

ȘI CONȚINUT SPECIFIC

Analiză și sinteză: 
Margareta CEBOTARI

Bibliotecile în ziua de azi au de realizat misiuni și sarcini tot 
mai diverse, pentru implementarea cărora sunt necesare asigu-
rarea unor condiţii favorabile pentru studiul, informarea și edu-
carea membrilor comunității afl ate în aria lor de servire. Ținând 
cont de aceste considerente, bibliotecarii au un rol bine defi nit 
pentru dezvoltarea constantă a cunoștinţelor, a abilităţilor și a 
competenţelor utilizatorilor, satisfacerea nevoilor ce ţin de for-
marea și informarea membrilor comunității conform celor mai 
înalte standarde de calitate. Amplifi carea gamei de servicii, pro-
movarea accesului egal la educaţie și cultură, la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii pentru toți membrii comunității mențin rolul 
important al bibliotecilor în dezvoltarea comunităților.

Inițiat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în anul 
2018, scopul Programului Național LecturaCentral (PNLC) este 
de a promova lectura prin dezvoltarea competențelor de cultura 
lecturii și cultura informației, pentru minimizarea analfabetis-
mului funcțional, prin centrarea contribuțiilor bibliotecilor din 
Sistemul Național de Biblioteci, ale comunității, ale factorilor de 
resort în domeniu și ale celor decizionali la formarea cetățenilor 
activi ai societății (4). 

Ediția a treia a Programului Național LecturaCentral este ori-
entată spre intensifi carea activității bibliotecilor drept actori-cheie 
în edifi carea comunităților unite, participative, durabile. În acest 
context, activitățile organizate în cadrul Programului Național 
LecturaCentral – 2020 vor fi  orientate pe două axe principale:
 Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și res-

pect reciproc;
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 Strategii câștigătoare pentru comunitate – Știința participati-
vă sau Știința cetățenilor.

Obiectivele Programului Național LecturaCentral – 2020 sunt 
în corelare cu specifi cul acestei ediții:
 Amplifi carea rolului bibliotecilor în minimizarea analfabe-

tismului funcțional;
 Dezvoltarea comunităților prin promovarea științei partici-

pative în cadrul bibliotecilor;
 Creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectu-

ră, de dezvoltare a competențelor de cercetare participativă prin 
intermediul bibliotecii;
 Cooperarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, 

uniunilor de creație, institutelor de cercetare în promovarea/ ac-
ceptarea lecturii drept indispensabilă dezvoltării unei personalității 
active civic și educate;
 Reliefarea rolului și a implicațiilor bibliotecii privind 

direcționarea lecturii spre formarea și educarea unui comporta-
ment civilizat al cetățenilor prin însușirea bunelor maniere, pen-
tru dezvoltarea comunității armonioase.

Astfel activitățile organizate de biblioteci în cadrul PNLC au 
sarcina de a promova inovativ cultura lecturii în scopul educării 
pe tot parcursul vieții a membrilor comunității, deoarece cultu-
ra lecturii este una din condițiile indispensabile unei comunități 
armonioase constituită din membri cu un nivel înalt de cultură 
intelectuală și de comunicare (7).

Argumentarea obiectivelor specifi ce ediției a treia a Pro-
gramului Național LecturaCentral

Conlucrarea autorităților și instituțiilor publice cu alți actori 
ai dezvoltării comunității, sectorul privat și cel neguvernamental, 
înțelegerea de către agenți a proceselor de dezvoltare comunitară 
durabilă, asumarea sprijinirii/ asistării comunităților în amplifi -
carea propriei dezvoltări, reprezintă soluția unei dezvoltări socia-
le armonioase. Dezvoltarea socială bazată pe învățarea continuă, 

valorizarea resurselor informaționale locale/ tradițiilor culturale 
locale, reprezintă mijloace sigure prin care comunitățile își pot 
asigura o dezvoltare armonioasă (9, pp. 3, 121).

Evident este importantă contribuția bibliotecilor la educarea, 
cultivarea și promovarea valorilor principale, valorilor-etalon ale 
omului: drepturile omului, solidaritatea umană, cumpătarea, mo-
destia, hărnicia, altruismul, idealismul, conviețuirea și relațiile 
socio-umane, autodeterminarea și demnitatea persoanei etc. În 
conformitate cu specifi cul ediției a treia a Programului Național 
LecturaCentral, bibliotecile pot promova, în cadrul activităților 
organizate, concepte și principii fundamentale morale, cum ar fi : 
 Importanța fi inței umane, unice și complexe;
 Dezvoltarea și afi rmarea personală, demnitatea persoanei;
 Justiția socială, egalitatea de șanse, solidaritatea;
 Comunitatea socio-umană, relațiile umane. 
Pentru a gândi sistematic și efi cient, pentru a înțelege și uti-

liza inovațiile, pentru a fi  creativ, este necesar un efort constant. 
Acest efort trebuie susținut și este necesar să fi e amplifi cat pe 
parcursul întregii vieți. Bibliotecile pot veni în ajutorul dezvoltă-
rii personalității puternice. Formarea armonioasă a personalității 
presupune mai multe tipuri de educație: intelectuală, estetică, 
fi zică, tehnologică, profesională, moral-civică și religioasă etc. 
Totuși o poziție centrală o ocupă educația intelectuală. Cele mai 
importante obiective ale acesteia, care pot fi  dezvoltate de biblio-
teci în colaborare cu alte instituții educaționale, sunt: 
 Asimilarea unui sistem de cunoștințe fundamentale, forma-

rea gândirii critice de înțelegere și aplicare a acestor cunoștințe;
 Dezvoltarea continuă a orizontului de cultură generală, care 

facilitează formarea culturii profesionale și creativitatea;
 Dezvoltarea curiozității științifi ce, a intereselor de cunoaștere, a 

pasiunii pentru promovarea științei și a culturii umaniste;
 Formarea deprinderilor de muncă intelectuală privind loca-

lizarea, selectarea, organizarea și evaluarea informațiilor, asimi-
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larea lor prin lectură științifi că;
 Dezvoltarea spiritului de observare, a capacității de inter-

pretare a informațiilor asimilate;
 Însușirea metodelor, a tehnicilor de lectură/ învățare efi ci-

entă;
 Dezvoltarea inteligenței și a creativității, dimensiuni impor-

tante ale personalității omului contemporan;
 Dezvoltarea capacităților de a gândi logic, analitic, critic, 

sintetic și interpretativ;
 Formarea capacității de invenție și inovație și a atitudinii 

creative profesionale.
În cadrul procesului de evoluție a unei personalități apte de a 

se perfecționa pe toată durata vieții, însușirea metodelor și teh-
nicilor de muncă intelectuală este esențială (6).

În conformitate cu specifi cul ediției a treia, Programul Național 
LecturaCentral optează pentru centrarea eforturilor bibliotecilor 
publice pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, 
caracterizată prin: inițiativă, membri responsabili, creativitate, 
gândire logică, limbaj corect și coerent, educație civică/ compor-
tament civilizat. În acest context vor fi  organizate activități legate 
de atragere a cetățenilor în procesul de cercetare care semnifi că 
știința participativă, știința publică, știință a cetățenilor. Ca re-
zultat are loc procesul de democratizare a științei, iar biblioteca 
are rolul de intermediar între elitele științifi ce și cetățeni.

Educația civică are drept scop formarea calităților cetățeanului 
activ și responsabil, dezvoltarea competențelor pentru o cultură 
democratică, capabil să-și asume responsabilitatea pentru pro-
priul destin și destinul comunității. Consiliul Europei a aprobat 
Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, 
care sunt considerate competențe specifi ce ale educației civice, 
grupate convențional în patru componente de bază: valori, atitu-
dini, abilități, cunoștințe și înțelegere critică (https://rm.coe.int/
cdc-vol1-/168097e5d1).

Valorile sunt convingeri generale în ceea ce privește obiecti-
vele principale la care persoanele tind în viață. Acestea motivea-
ză persoanele să acționeze și oferă criterii pentru: evaluarea atât 
a propriilor acțiuni, cât și ale altor persoane; justifi carea opinii-
lor, atitudinilor și comportamentelor; alegerea unei alternative; 
planifi carea comportamentului; încercarea de a-i infl uența pe 
alții. Există trei seturi de valori esențiale pentru participarea la o 
cultură democratică, care trebuie să fi e promovate de biblioteci, 
inclusiv în cadrul Programului Național LecturaCentral: 
 Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului,
 Aprecierea diversității culturale,
 Valorizarea democrației, justiției, echității sociale, egalității 

și supremației legii.
În Republica Moldova a fost realizat un studiu de performanță 

care demonstrează rolul transformator al bibliotecilor publice 
în procesul educației membrilor comunității, prin organizarea 
activităților de dezvoltare a relațiilor comunitare, a competențelor 
sociale și civice, formarea abilităților de relaționare interperso-
nală și a abilităților sociale etc. (8).

Foarte important este rolul cărții în formarea viitorului 
cetățean, deoarece „bunătatea, înțelegerea, respectul și iubirea 
față de semeni, dragostea de Țară, toleranța și coeziunea spiritu-
ală în interiorul națiunilor și popoarelor nu vin de la sine, ele vin 
mult mai ușor prin intermediul cărții” (2). 

Pentru a organiza activități productive în domeniul comuni-
cării efi ciente cu copiii și adolescenții, se recomandă ca spațiul bi-
bliotecii să fi e transformat în loc sigur pentru informare, odihnă 
și pregătire pentru viață, prin educarea de competențe și abilități 
de lectură comprehensivă, aptitudini creatoare și atitudini com-
portamentale de calitate. Cunoștințele acumulate în rezultatul 
învățării pe parcursul vieții contribuie, în mare măsură, la de-
venirea omului intelectual. În același timp, este necesară o con-
duită specifi că intelectualului, un comportament bazat pe bune 
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maniere, care se învață acasă și la școală, în grupuri de studiu 
și cenacluri literare etc. Comportamentul civilizat se însușește și 
prin lecturi, în discuții cu oamenii de creație și personalitățile 
marcante din diverse domenii ale științei, culturii etc. (5).

Aceste considerente, la fel de importante atât în dezvoltarea 
personală, cât și în crearea unei societăți armonioase, constituie 
prima axă a specifi cului ediției a treia a Programului Național 
LecturaCentral – 2020. În acest scop în biblioteci se pot organiza 
activități care să contribuie la formarea și fortifi carea intelectului 
uman: conferințe științifi ce și literare, mese rotunde, discuții pe 
marginea unor subiecte actuale de interes social și comunitar etc.

Un alt specifi c al ediției a treia a PNLC -2020 ține de include-
rea în realizarea programului a inițiativelor educative de dezvol-
tare și promovare a dimensiunilor științei participative/ științei 
cetățenilor. Astfel, biblioteca va oferi comunității noi modalități 
de a cunoaște și a se integra în minimizarea fenomenului analfa-
betismului funcțional. Știința deschisă presupune modalități noi 
prin care cercetătorii interacționează unul cu celălalt și cu mediul 
extern, precum și noi moduri de a împărtăși informații. Una din 
aceste modalități este știința cetățenilor sau știința participativă, 
care se referă la implicarea publicului în procesul de cercetare. 
Știința participativă poate să se refere la: realizarea cercetărilor 
prin implicarea cetățenilor în colectarea datelor, efectuarea ex-
perimentelor științifi ce, soluționarea problemelor de cercetare; 
o mai bună înțelegere a științei de către public, prin accesul mai 
larg la informații despre procesul de cercetare (abilitatea de a 
utiliza date deschise de cercetare sau descărcarea articolelor în 
acces deschis); abilitatea cetățenilor de a înțelege și a se angaja în 
activități cu cercetătorii, printr-o comunicare mai deschisă prin 
bloguri și promovarea științei în mass-media etc. (10, p. 204).

Etape de realizare a Programului Național LecturaCentral
Din punctul de vedere al organizării activităților, ediția a treia 

a Programului Național LecturaCentral se va desfășura pe par-
cursul lunilor februarie – decembrie 2020, dar punctul culmi-
nant va fi  organizarea unor ample activități de promovare a cărții 
și lecturii în perioada lunii septembrie (7).

În prima etapă de realizare a programului, Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova va contribui la dezvoltarea competențelor 
bibliotecarilor, prin oferirea suportului metodologic necesar 
activităților de formare a culturii lecturii, dezvoltarea servicii-
lor/ activităților de bibliotecă care pot contribui la formarea unei 
comunități armonioase, de ordine și respect reciproc și promo-
varea științei participative. În acest scop în cadrul Centrului de 
Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării a BNRM vor fi  organizate traininguri privind dezvol-
tarea competențelor bibliotecarilor în vederea realizării ediției 
a treia a Programului Național LecturaCentral, conform ofertei 
educaționale trimestriale. Instruirile tematice vor refl ecta speci-
fi cul PNLC-2020: Cultura lecturii. Cultura informației – minimi-
zarea analfabetismului funcțional; Biblioteca pentru o comunitate 
armonioasă, de ordine și respect reciproc: resurse, servicii/ produ-
se; Lectura critică; Tehnologii informaționale pentru dezvoltarea 
lecturii. Inovații și creativitate; Inițiative ale bibliotecilor în spriji-
nul Științei participative. Leadership în bibliotecă ș. a.

Urmează organizarea conferințelor zonale, în patru zone 
ale republicii, concepute pentru sprijinirea bibliotecilor în im-
plementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul de 
referință prin cunoașterea experiențelor reprezentative/ istoriilor 
de succes etc. În acest context vor fi  trasate principalele direcții 
pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea Programului 
Național LecturaCentral, ediția a treia, 2020.

Cea de-a doua etapă va include activitățile din luna septem-
brie, organizate în biblioteci și centrate pe utilizator în vede-
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rea realizării specifi cului ediției a treia a Programului Național 
LecturaCentral. În această perioadă Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova, în calitate de Centru Biblioteconomic Național, 
dar și principalul actor al desfășurării Programului Național 
LecturaCentral, va coordona și organiza următoarele activități:
 Conferința Internațională cu participare a specialiștilor din 

domeniile biblioteconomie, pedagogie, psihologie etc. cu ge-
nericul: Lectura – interferențe biblioteconomice, pedagogice, psi-
hologice și fi losofi ce, preconizată pentru fi nele lunii septembrie. 
Demonstrarea importanței lecturii în dezvoltarea societății mo-
derne va constitui axa comunicărilor și a discuțiilor.
 Campania „Septembrie – nici o zi fără lectură”– BNRM 

și bibliotecile SNB vor organiza prezentări, lansări de carte; 
conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți 
specialiști, alte activități organizate de către bibliotecile partici-
pante la Programul Național LecturaCentral în conformitate cu 
agenda lunară, elaborată în prealabil de biblioteci.
 Campania „10 scriitori/ 10 întâlniri/ 10 localități” – în peri-

oada lunii septembrie BNRM va coordona organizarea întâlniri-
lor scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale din 
10 localități. 
 Campania 10 cercetători/ 10 întâlniri/ 10 localități – în perioa-

da lunii octombrie vor fi  organizate deplasări în teritoriu cu scopul 
de a organiza întâlniri ale experților/ specialiștilor notorii în diverse 
domenii ale științei cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.
 Campania „Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de 

ordine și respect reciproc” – în toate bibliotecile din Sistemul 
Național vor fi  organizate activități de promovare a cărții și lec-
turii, vor fi  dezvoltate servicii de formare a unor competențe de 
comportament civilizat care se vor încadra în realizarea ODD 
2030 (Obiectivul 4. Educație de calitate).
 Ciclul de activități științifi co-educative cu genericul „Stra-

tegii câștigătoare pentru comunitate – Știința participativă sau 

Știința cetățenilor” care vor fi  orientate pentru intensifi carea 
interacțiunii sferei de cercetare și a comunităților, diseminarea 
informației pe înțelesul tuturor, o mai bună înțelegere a științei 
și vor include: întâlniri cu cercetătorii în bibliotecile din SNB cu 
scopul de a promova știința participativă în rândurile utilizatori-
lor, implicarea acestora pentru colectarea datelor în cadrul unor 
cercetări științifi ce, efectuarea experiențelor științifi ce, activități 
de promovare a științei etc.

În etapa a treia a realizării Programului Național LecturaCen-
tral BNRM va organiza festivitatea de promovare a rezultatelor 
Topului celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2019, studiu soci-
ologic realizat anual de către BNRM. Vor fi  anunțați și premiați 
învingătorii concursurilor naționale anunțate în cadrul ediției a 
treia a Programului Național LecturaCentral: 
 Cel mai activ cititor;
 Cel mai original proiect de promovare a cărţii și lecturii, inclu-

siv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare; 
 Cel mai original proiect de promovare a cărților din „Topul celor 

mai citite 10 cărți, editate în anul 2018” (realizat anual de BNRM);
 Biblioteca cu cel mai ingenios/ original concept de organizare 

a Programului Național LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019;
 Cel mai bun eseu despre lectură.
Concursurile vor avea la bază activitatea bibliotecii din peri-

oada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2020. Bibliotecile participante la 
concursurile ediției a treia a Programului Național LecturaCen-
tral vor prezenta dosare de evaluare conform componentelor sti-
pulate în „Regulamentul de organizare și desfășurare a concursu-
rilor naționale în cadrul Programului Național LecturaCentral” 
(Anexa nr. 1). Juriul va desemna laureații concursurilor la nivel 
național, în baza dosarelor prezentate de Centrele bibliotecono-
mice teritoriale/ Centrele biblioteconomice departamentale. Da-
ta-limită de prezentare a dosarelor –  până la 15 noiembrie 2020.

Rezultatele Topului celor mai citite 10 cărți, editate în anul 
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2019 (în baza sondajului realizat de BNRM) și ale concursuri-
lor ediției a treia a Programului Național LecturaCentral vor fi  
anunțate în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național 
de Biblioteci al Republicii Moldova.

Rezultate estimate
În mod special, ediția a treia a Programului Național Lectu-

raCentral-2020 poate contribui la soluționarea problemelor edu-
cării membrilor comunității pentru responsabilitatea civică prin 
cunoașterea, învățarea, implementarea valorilor și principiilor 
morale ale unei societăți democratice.

Utilizarea bibliotecii pentru cercetare și informare în scopuri 
educaționale și de loisir contribuie la comunicarea informală a 
membrilor comunității, la captarea unor experiențe de viață, la 
edifi carea unor comunități armonioase, de drept și respect. În 
acest scop bibliotecile publice vor amplifi ca efortul pentru a sa-
tisface cerințele și necesitățile tuturor grupurilor din comuni-
tate și pentru a asigura egalitatea de șanse pentru dezvoltarea 
personalității pe parcursul vieții (1, p. 17).

Realizarea obiectivelor PNLC-2020 va facilita dezvoltarea 
interesului membrilor comunităților pentru lectură, formarea 
competenței de cultura lecturii, cultura științei, promovarea 
conceptului științei deschise, științei participative, dezvoltarea 
cetățeanului activ și creativ cu abilități de gândire și analiză cri-
tică. Prin intermediul Programului vor fi  cooperate eforturile 
instituțiilor bibliotecare, educaționale, uniunilor de creație și 
artă pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, carac-
terizată prin: inițiativă, membri responsabili, creativitate, gândi-
re logică, limbaj corect și coerent, comportament civilizat.

Activitățile organizate în cadrul PNLC vor avea un im-
pact major asupra bibliotecii ca instituție și asupra membrilor 
comunității, în sensul creșterii numărului de utilizatori activi, 
oferirea unor servicii cât mai diverse și atractive. În același 

timp, vor crește benefi ciile indirecte ale activităților organizate 
de biblioteci asupra dezvoltării comunității prin contribuția la 
educație, la înțelegerea democrației etc. Formarea și dezvoltarea 
competențelor de cultura lecturii, cultura informației, de gân-
dire critică vor contribui la creșterea calității vieții membrilor 
comunității. Astfel biblioteca va demonstra că este o instituție 
importantă și activă a comunității (3).

Promovarea on-line a activităților Programului Național 
LecturaCentral a fost realizată cu succes pe parcursul a două 
ediții din anii 2018/ 2019 și va continua în cadrul ediției a tre-
ia. Distribuirea informațiilor despre activitățile creative organi-
zate de bibliotecile din Republica Moldova convinge membrii 
comunităților, factorii decizionali ai administrației publice locale 
asupra utilității și interesului membrilor comunității pentru con-
tinuitatea Programului Național LecturaCentral (https://www.fa-
cebook.com/groups/205286133498142/).

Strategia IFLA 2019-2024 reafi rmă rolul vital al bibliotecilor 
ca instituții cu un demers clar de a ajuta comunitățile, ca instituții 
care contribuie la formarea unor societăți alfabetizate, informate 
și participative.
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SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE BIBLIOTECĂ ÎN SPRIJINUL 
COMUNITĂȚII ARMONIOASE, DE ORDINE ȘI RESPECT

Elaborare și adaptare de: 
Ecaterina DMITRIC, 

Natalia GHIMPU

În contextul anului 2020 declarat „Anul Lecturii”, la Forumul 
Managerilor din cadrul SNB, care a avut loc la 30 octombrie 
2019, bibliotecile au un rol esențial în dezvoltarea comunităților 
puternice. Diversifi carea serviciilor și activităților de bibliotecă 
este una din prioritățile de bază privind funcționarea și utilitatea 
bibliotecilor în societate. În acest sens oferim câteva recoman-
dări de servicii/ activități, care au scopul de a contribui la am-
plifi carea implicaţiilor şi rolului bibliotecii pentru dezvoltarea 
comunităţii armonioase. Recomandările sunt în sprijinul bibli-
otecilor din republică pentru a implementa, a ajusta unele idei 
la contextul local, dar și a genera idei noi, care vor contribui la 
dezvoltarea unei comunități armonioase, de ordine și respect.



30 31

Metodologii, algoritmi, tehnologii Metodologii, algoritmi, tehnologii

Ce vrei s  spui cu...?
Po i s  formulezi i altfel?
Care crezi c  e problema principal ?
Po i s  ne dai un exemplu?
Po i s  dezvol i în continuare ideea asta?

De ce este important  întrebarea asta?
E dificil sau u or de r spuns  
la întrebarea asta?
De ce crezi lucrul sta?
Ce putem s  presupunem pe baza acestei 
Întrebarea duce la alte întreb ri  
sau probleme importante?

De ce am presupune asta?
Ce se presupune _______ prin asta?
Ce altceva am putea presupune în loc?
Se pare c  presupui______.
E corect ce am în eles?

Ce exemplu am putea da?
De ce crezi c  e adev rat lucrul sta?
De ce alte informa ii avem nevoie?
Po i s  ne explici motivele?

,
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Cum ai ajuns la concluzia asta?
Exist  un motiv s  ne îndoim  
de dovezile acestea?
Ce te-a f cut s  crezi asta?

De unde ai luat ideea asta?
Ce te-a f cut s  crezi a a?
Este ideea ta sau ai auzit-o în alt  parte?
Întotdeauna ai crezut asta?
Opinia ta a fost influen at  de ceva sau  
de cineva?

Ce efect ar avea asta?
S-ar putea într-adev r s  se întâmple 
a a sau e probabil s  se întâmple? 
Care ar fi o alternativ ?
Ce implic  asta?
Dac  s-ar întâmpla a a, ce altceva  
s-ar mai întâmpla în consecin ?  
De ce?

Cum ar r spunde alte grupuri de  
persoane la aceast  întrebare? De ce?
Cum ai putea r spunde la obiec ia  
c  ______?
Ce ar putea s  cread  cineva care era  
de p rere c  _____ ?
Care ar fi o alternativ ?
În ce fel sunt ideile lui   i   
asem n toare? Diferite
În ce fel sunt ideile lui ____ şi ____ 
asemănătoare? Diferite?

 Înva  cum s  înve i. 
Introducere programat  în tehnica studiului

 Înva  cum s  înve i. 
Introducere programat  în tehnica studiului

;
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;

;

;

;

.
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 Înva  cum s  înve i. 
Introducere programat  în tehnica studiului
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la

, ,
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dintr-odată în momentul fi xării.

,
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”
/Dalai Lama, lider budist, 1935/

;

;

,
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țară
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NOT  (Tehnica de
succes creat  de 
Sakichi Toyoda i 
folosit  de Toyota 

Motor Company în 
îmbun t irea 
metodologiilor de 
produc ie, ulterior 
preluat  în multe 
industrii)
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Cea mai bun  prezentare a c r ii prin tipul de 
lectur  hipologografic  (cuvânt/ imagine). 
Lectur  hipologografic  – abordarea ilustrativ  
a c r ii (logogram  – semn sau grup de semne 
reprezentând cuvântul/ textul) 

Pentru a organiza Campania „Rezumat-fluviu”
este necesar de a implementa „Tehnica 
scrisorii-fluviu”, care a fost experimentat  pe 
parcursul mai multor proiecte educa ionale i a 
fost premiat  în cadrul Târgului de Inventic  
Didactic  la coala de Iarn  a Educa iei de 
Excelen , în anul 2009, în România, pentru 
multiplele ei valen e educative )
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*Titlul a fost instituit în 2001 pentru a ajuta la 
promovarea lecturii i a industriei editoriale. 
Este conferit de c tre Conferin a General  
UNESCO unui ora  ca o recunoa tere a calit ii 
programelor de a promova cunoa terea i 
lectura. UNESCO invit  Asocia ia 
Interna ional  a Editorilor (International 
Publishers Association), Federa ia 
Interna ional  a Asocia iilor de Biblioteci 
(International Federation of Library 
Associations – IFLA) i Federa ia Interna ional  
a Librarilor (International Booksellers 
Federation) de a participa la dezvoltarea celor 
trei ramuri majore ale industriei de carte.
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* Este un titlu conferit de c tre Uniunea
European  unui sau mai multor ora e pentru o 
perioad  de un an calendaristic, în care se 
organizeaz  o serie de evenimente culturale cu o 
puternic  rezonan  european . Programul se 
deruleaz  din 1985, când Melina Mercouri, 
ministrul culturii al Greciei, i omologul s u 
francez, Jack Lang, au venit cu ideea de a 
desemna (anual) o Capital  a culturii pentru a 
apropia europenii prin eviden ierea bog iei i 
diversit ii culturilor europene i sensibilizarea 
pentru cunoa terea valorilor i istoriei lor 
comune. 
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*Revista „Noi” (Ziarul „Scânteia leninist ”,
fondat  în anul 1930) are ca grup- int  pe copii 
i adolescen i i împline te 90 de ani de la 

fondare. 

Revistei „Noi”
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BIBLIOTECA CREȘTE ȘI DEZVOLTĂ COMUNITATEA
Training profesional: Model curriculum

Elaborare și sinteză de: 
Ludmila CORGHENCI, Lilia POVESTCA

Centrul de Formare Profesională Continuă în Bibliotecono-
mie și Științe ale Informării din cadrul Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova oferă comunității profesionale curriculum-
ul trainingului profesional modular cu genericul „Biblioteca 
crește și dezvoltă comunitatea”.

Scopul trainingului: optimizarea implicațiilor bibliotecii pen-
tru formarea membrilor comunității în spiritul unei comunități 
armonioase, pentru motivarea și participarea acestora în dezvol-
tarea comunității.

Obiective ale trainingului:
 formarea unei mentalități și a unui comportament adecvat 

societății democratice (a personalului de specialitate din biblio-
teci, iar prin intermediul acestuia – a membrilor comunității);
 identifi carea particularităților unei comunități prospere, ar-

monioase, dinamice;
 încurajarea prezenței active a bibliotecii pentru mobilizarea 

comunității în soluționarea participativă și cooperantă a proble-
melor comunității;
 stimularea implicării bibliotecilor pentru dezvoltarea 

comunității democratice.
Grup-țintă al trainingului: personalul de specialitate din 

biblioteci, implicat în dezvoltarea competențelor membrilor 
comunităților (formarea acestora ca potențiali formatori).

Formatori potențiali: responsabili pentru formarea profesio-
nală continuă a personalului de specialitate din cadrul centrelor 
biblioteconomice.

Conținuturi recomandate:
Modulul 1. Comunitatea din diverse perspective. Biblioteca și 

parteneriatul comunitar (24 de ore academice):
 Conceptul de comunitate. Cetățeanul și comunitatea. Acto-

rii comunitari;
 Comunicarea efi cientă în comunitate. Avantaje ale partene-

riatului comunitar;
 Biblioteca construiește parteneriate pentru a soluționa pro-

bleme.

Modulul 2. Biblioteca dezvoltă spiritul și parteneriatul comu-
nitar (26 de ore academice):
 comunitatea armonioasă – o comunitate educată din punc-

tul de vedere al culturii informației;
 accesul la informație: ce trebuie să cunoască și să aplice uti-

lizatorul bibliotecii?
 cunoașterea/ învățarea criteriilor de evaluare a informației;
 ABC-ul proprietății intelectuale. Utilizarea etică și corectă a 

informației. Comunitatea spune: „Nu plagiatului!”.

MODULUL 1. BIBLIOTECA DEZVOLTĂ SPIRITUL 
ȘI PARTENERIATUL COMUNITAR

(24 de ore academice)

Argument

Comunitatea este unitatea de baza a societății, iar în totalitate 
determină și orientează societatea în ansamblu. Importanța dez-
voltării comunității e incontestabilă.

Puterea unei comunități (teritoriale, a unei instituții de 
învățământ etc.) ține de atitudinea membrilor acesteia, de 
conștientizarea apartenenței și necesitatea implicării fi ecăruia 
pentru binele comun.
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Biblioteca, „ca un serviciu public de asigurare a accesului la 
lectură și de dezvoltare a interesului pentru informare, învățare, 
educație și cercetare, activități culturale, precum și prin sporirea 
capacităților de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe 
și în formarea liberă a opiniilor”, contribuie la dezvoltarea 
competențelor membrilor comunității și acesteia în general.

Modulul conține o ofertă educațională de pionierat orienta-
tă pentru înțelegerea și acceptarea conceptului de comunitate ca 
valoare personală și ca o competență socială.

Modulul „Biblioteca dezvoltă spiritul și parteneriatul comu-
nitar” se axează pe trei componente de bază:
 Conceptul de comunitate. Cetățeanul și comunitatea. Acto-

rii comunitari;
 Comunicarea efi cientă în comunitate. Avantaje ale partene-

riatului comunitar;
 Biblioteca construiește parteneriate pentru a soluționa pro-

bleme.

Obiective Generale ale Modulului la nivel de:

a) cunoaștere și înțelegere de către formabil:
 să identifi ce elementele și caracteristicile de bază ale 

comunității;
 să cunoască/ să știe problemele comunității, direcțiile de 

dezvoltare (prin accesul/ cunoașterea cadrului de reglementare 
comunitar, deciziilor administrației etc.).

b) aplicare de către formabili: 
 să manifeste un comportament bazat pe dialog, toleranță și 

dezbateri, prezentări;
 să întrețină dialoguri pe diverse teme, la niveluri diferite;
 să contribuie la stabilirea unui dialog permanent, la in-

tensifi carea relațiilor cu diaspora și atragerea acesteia în viața 

comunității;
 să ia decizii optime în procesul de rezolvare a problemelor 

comunității.

c) integrare: 
 să identifi ce/ să cunoască situațiile-problemă din comunita-

te și modalitățile de rezolvare a acestora;
 să se implice/ să elaboreze strategii de soluționare a proble-

melor comunității;
 să manifeste atitudine responsabilă față de promovarea și 

păstrarea valorilor materiale și spirituale ale comunității;
 să contribuie la creșterea vizibilității comunității (articole, 

monografi i ale satului, promovarea personalităților etc.).

Competenţe dezvoltate prin intermediul modulului:

a) competențe generale:
 să dea dă dovadă de capacități de documentare și informare 

coerentă;
 să stimuleze/ încurajeze învățarea, comunicarea;
 să dețină competențe interpersonale, civice, morale;
 să demonstreze competențe culturale, interculturale (de a 

recepta și de a crea valori);
 să dea dovadă de competențe de învățare/ a învăța să înveți;
 să dețină competențe acțional-strategice;
 să dețină competențe de auto-cunoaștere și autorealizare;
 să manifeste toleranță în comunicare cu colegii și utilizatorii 

bibliotecilor.

b) competențe specifi ce:
 să identifi ce și să se orienteze pentru particularitățile unei 

comunități prospere;
 să contribuie la crearea în cadrul comunității a unor relații 
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bazate pe dialog, atitudini deschise și comportament empatic;
 să fi e cooperant în soluționarea problemelor comunității;
 să promoveze în comunitate valorile naționale și general-

umane, inclusiv cele democratice.

Pregătire și facilitare pentru prestarea modulului 1:
Solicitați-le participanților să formeze un cerc. Explicați-le că 

vor juca un joc pentru a identifi ca ce este o comunitate. Începeți 
prin a pune întrebarea: „Ce este o comunitate?” și rugați-i pe 
participanți să-și împărtășească ideile. Faceți o minge, mototo-
lind o foaie de hârtie. Fiecare persoană care primește mingea tre-
buie să spună, fără a sta prea mult pe gânduri, un cuvânt care are 
legătură cu termenul „comunitate”.

Spuneți-i grupului că sunt doar două reguli: (1) mingea nu 
trebuie să fi e aruncată de două ori aceleiași persoane și (2) odată 
ce o idee a fost exprimată, ea nu ar trebui să se mai repete. Notați 
ideile principale pe o tablă sau pe o coală de fl ip chart.

Rugați-l pe un voluntar să defi nească comunitatea pe baza 
răspunsurilor enunțate. Dacă este nevoie, completați defi niția cu 
cel puțin următoarele caracteristici:
 Grup de persoane;
 Care trăiesc într-o anumită zonă geografi că;
 Care au un sens de apartenență la acel spațiu;
 Care relaționează și împărtășesc credințe, valori și norme de 

viață comune;
 Care participă la viața comunității.

(preluat: http://impact-clubs.org/ro/ce-este-o-comunitate)

UNITĂȚI DE CONȚINUT ȘI REPARTIZAREA ORELOR:

Nr 
d/r

Unități de conținut Nr. ore 
prezentări 

în 
auditoriu

Nr. ore 
practicum

Nr. ore 
lucru 

individual

Evaluare

1. Conceptul de comunitate. 
Cetățeanul și comunitatea. 
Actorii comunitari

2 2

2. Comunicarea efi cientă în 
comunitate. Avantaje ale 
parteneriatului comunitar

2 2 2

3. Biblioteca construiește 
parteneriate pentru a 
soluționa probleme

2 10

4. Evaluarea (aplicarea 
testelor de evaluare)

2

Total – 24 de ore 4 6 12 2

CONŢINUTURI STRUCTURATE PE TEME

Obiective de referință Unități de conținut
Subiectul 1:
 să cunoască caracteristicile unei comunităţi 
democratice, unite;
 să se orienteze în contextul specifi cului 
comunităţilor în Moldova;
 să identifi ce unicitatea, caracteristicile 
comunității sale;
 să fi e apt pentru participare cetăţenească;
 înțeleagă noţiunea de actor comunitar; 
 să identifi ce actorii comunitari din localita-
te/ comunitate;

Conceptul de 
comunitate din 
diverse perspective. 
Cetățeanul și 
comunitatea. Actorii 
comunitari.
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Subiectul 2: 
 să accepte importanța și necesitatea comu-
nicării în comunitate;
 să cunoască și să aplice tehnicile care per-
mit comunicări efi ciente între factorii de de-
cizie, actorii și membrii comunitari;
să abordeze conceptual fenomenul parte-
neriate comunitare şi esenţa lor;
 să cunoască și să aprecieze avantajele parte-
neriatului comunitar;
 să poată formula mesaje comunitare.

Simularea 
comunicării 
constructive 
și distructive. 
Biblioteca – 
stimulator al 
procesului.
Tehnici de 
comunicare efi cientă 
în comunitate: 
Ascultarea activă. 
Parafrazarea. 
Întrebarea directă. 
Întrebarea indirectă. 
Întrebarea sugerată.
Cum poate fi  elabo-
rat un mesaj con-
structiv. Avantaje 
ale parteneriatului 
comunitar.

Subiectul 3:
 să îmbine statutul de utilizator activ al biblio-
tecii cu cel de membru activ al comunității;
 să stimuleze și să contribuie la participa-
rea democratică a comunității în activitatea 
bibliotecii;
 să inter-relaționeze cu comunitate;
 să fi e interesat și informat privind rezultatele, 
perspectivele, strategiile dezvoltării bibliotecii.

Biblioteca – verigă 
a comunității. 
Biblioteca 
construiește 
parteneriate 
pentru a soluționa 
probleme. 
Biblioteca – centru 
de informare 
comunitară

FORME ŞI METODE DE ORGANIZARE A MODULULUI 1 
AL TRAININGULUI

Nr 
d/r

Forme de 
organizare/ tipuri 
de evaluare

Nr. 
de 
ore

Metode şi activităţi didactice 
dominante

1. Mini-prezentări:
 introductivă
 tematică

22
Noţiuni. Termeni. Argumente. 
Problematizare.
 Portofoliul cursului.
Explicaţii. Exemplifi caţii. 
Prezentări.

2. Lucrări practice 
(individuale și în 
echipă)

6 Lectura critică a textului 
„Conceptul despre comunitate” 
(a se vedea Anexa nr. 2 a 
modulului 1);
Descrierea comunității, utilizând 
noțiuni din textul lecturat
Lista problemelor existente în 
comunitate. Identifi carea soluțiilor 
(2 ore);
Brainstorming „Comunitatea mea: 
Ce-mi place și ce mă deranjează” 
(2 ore);
„Ești ceea ce vorbești” (meditații, 
refl ecții și exemple de vorbire 
corectă a membrilor comunității) 
(2 ore).

3. Lucru individual al 
formabililor 

12 Elaborarea eseului „Care este locul 
bibliotecii în contextul actorilor 
comunitari”;
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4. Evaluarea continuă 2 Evaluarea preliminară: analiza 
potenţialului viitorilor formabili;
Evaluarea curentă (pe durata 
cursului): observare, conversaţii, 
dezbatere, activismul la ore;
Evaluarea fi nală: a prestanţei 
formatorului şi a cunoştinţelor 
acumulate de către formabili – 
chestionar de evaluare, test.

Bibliografi e:
1. BANCIU, Doina. Biblioteca și societatea / Doina Banciu, Gheorghe Buluță, 
Victor Petrescu. – București : Ager, 2001. – 144 p. – ISBN 973-85542-0-9.
2. CIOBANU-ȚURCANU, Viorica. Educația cetățenească / Viorica Ciobanu-
Țurcanu. – Chișinău : Pontos, 2005. – 152 p. – ISBN 9975-926-58-4.
3. CLARKE Paul. Comunități de învățare: școli și sisteme / Paul Clarke; trad. 
de Diana Stanciu. – Chișinău : Arc, 2002. – 212 p. – ISBN 9975-61-244-X. 
4. CUCOȘ, Constantin. Pedagogie / Constantin Cucoș. / Iași : Polirom, 2006. 
– 464 p. – ISBN  973-681-063-1.
5. GORAȘ-POSTICĂ, Viorica, UZICOV, Nina. Educație pentru dezvoltarea 
comunității: Curriculum opțional preuniversitar [online] / Viorica GORAȘ-
POSTICĂ, Nina UZICOV. Chișinău, 2015.- Mod de acces: https://mecc.gov.
md/sites/default/fi les/co_ed_dezv_comunit.pdf (Citat: 16.02.2020).
6. Manual de psihologia comunității / coord.: Bruna Zani, Augusto Palmo-
nari; trad.: Hanibal Stănciulescu. – Iași : Polirom, 2003. – 420 p. – ISBN 973-
681-092-5.
7. McCook, Kathleen de la Pena. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea 
comunității / Kathleen de la Pena McCook; red. : Lidia Kulikovski; trad.: Vic-
toria Kulikovski; Bibl. Municipală ,,B.P. Hasdeu”. – Chișinău : ,,Magna-Princi-
pes” SRL, 2010. – 112 p. ISBN 978-9975-4132-3-7.
8. NEMEȘ-VINTILĂ, Ion Onuc. Bibliotecile publice din Olanda și misiunea 
lor: „Să facem o comunitate mai bună” / Ion Onuc Nemeș-Vintilă // Bibliote-
ca. – 2017. – Nr 1. – P. 21-25 ; Nr. 2. – P. 48-53.
9. Rolul bibliotecilor în procesul educației civile = Роль библиотек в процессе 
гражданского воспитания / Filiala din Chișinău a Inst. Intern. De Monito-
rizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Dreptu-
rilor Electorale ale Cetățenilor din Statele Membre ale AIP CSI.- Chișinău : 
Principes, 2017. – 78 p. ISBN 978-9975-4492-8-1.

MODULUL 2. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 
DE CULTURA INFORMAȚIEI A MEMBRILOR 

COMUNITĂȚII 
(26 ore academice)

Argument
Actualmente comunitatea pentru a exista are nevoie nu doar 

de condiții bune de trai, alimentație sănătoasă, salarii decente, 
dar și de informație. Apare cu certitudine întrebarea: oare într-
o societate informațională avem puțină informație, atunci când 
nimeni nu-și imaginează viața fără Internet, rețele sociale? Pro-
blema rezidă nu în cantitatea informației disponibile, ci, mai 
ales, în capacitatea fi ecărui membru al comunității de a deține 
competențe de conexiuni deschise, de calitate și de interacțiune 
în mediul informațional.

Cultura informației, deci și a învățării, constituie o prezență 
indispensabilă pentru oricare membru al comunități. Preocu-
pările bibliotecii pentru dezvoltarea acesteia se înscriu în rea-
lizarea următoarelor obiective: formarea unui stil de gândire 
adecvat cerințelor Societății Informației și a Cunoașterii; forma-
rea priceperilor și abilităților de lucru cu sursele de informare; 
soluționarea independentă a problemelor, prin accesarea, prelu-
crarea, stocarea și transmiterea informației.

Nivelul de cultura informației a membrilor comunității 
infl uențează potențialul de participare și integrare a acesteia în 
mecanismele democratice, de implicare a persoanelor în dezvol-
tarea comunității. O persoană formată din punctul de vedere al 
culturii informației demonstrează capacități de gândire critică, 
nu poate fi  supus manipulării și poate soluționa independent 
probleme prin deținerea competențelor de accesare, evaluare și 
utilizare etică și corectă a informației. Competențele de cultura 
informației oferă posibilitatea de a dezvolta capacități complexe 
de înțelegere și cunoaștere a informației, a lecturii.
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Modulul oferă formabililor suportul necesar teoretic și prac-
tic pentru orientare în structurile informaționale, în sistemul de 
servicii prestate de către acestea, în fl uxul produselor de infor-
mare moderne, în metodele efi ciente de depistare și utilizare co-
rectă/ etică a informației, de aplicare a tehnicilor muncii intelec-
tuale, de respectare a proprietății intelectuale și protejare privind 
plagiatul.

Modulul „Dezvoltarea competențelor de cultura informației” 
se axează pe trei componente de bază:
 formarea/ dezvoltarea competențelor de găsire/ regăsire a 

informației (indiferent de locul amplasării acesteia: în colecțiile 
bibliotecii sau la distanță);
 evaluarea informației (orientarea membrilor comunități 

pentru utilizarea informației de calitate prin învățarea/ deținerea 
criteriilor de evaluare);
 dezvoltarea competențelor de utilizare etică și corectă a 

informației și de interpretare a acesteia (ABC-ul de proprietății 
intelectuale; minimizarea fenomenului plagiat, îndeosebi a pla-
giatului electronic, înțelegerea și interpretarea informației, cita-
rea corectă a resurselor informaționale etc.).

OBIECTIVE GENERALE ALE MODULULUI LA NIVEL DE:

d) cunoaștere și înțelegere de către formabil: 
 să defi nească genurile și tipurile de documente, utilizându-

le efi cient în procesul de studiu și lectură;
 să argumenteze rolul codurilor de identifi care a documente-

lor (ISBN, ISSN, ISMN, DOI etc.);
 să cunoască sursele de accesare a informației;
 să înțeleagă și să promoveze conținuturile Științei Deschise;
 să cunoască criteriile de evaluare a informației (pe suport 

hârtie, electronică) ;

 să fi e informat privind proprietatea intelectuală, dreptul de 
autor;
 să cunoască rolul și necesitatea elaborării/ prezentării 

referințelor bibliografi ce.
 
e) aplicare de către formabili: 
 să se orienteze în fl uxul documentar și să selecteze informația 

relevantă;
 să selecteze și să utilizeze motoarele de căutare a informației 

în funcție de diferite criterii; 
 să opereze cu categorii concrete de genuri/ tipuri de docu-

mente (în funcție de necesitatea informațională);
 să utilizeze efi cient bazele de date, alte resurse informaționale;
 să utilizeze conținuturile științifi ce deschise (resurse 

educaționale deschise, Instrumentul Bibliometric Național, re-
pozitorii etc.);
 este capabil de a aplica criteriile de evaluare a informației și 

de utilizare corectă/ etică a acesteia;
 să prevină plagiatul;
 să gestioneze informația (conspectarea documentului, sto-

carea informației electronice, fi șiere de lucru individual etc.).

f) integrare: 
 să formuleze/ recunoască nevoia de informare;
 să localizeze/ acceseze informația necesară, economisind 

timpul personal/ profesional;
 să înțeleagă și să aplice criteriile de evaluare a calității 

informației;
 să organizeze și să comunice informația altor persoane;
 să dezvolte permanent competențele de cultura informației.
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COMPETENŢE DEZVOLTATE PRIN INTERMEDIUL 
MODULULUI:

c) competențe generale:
 să dea dă dovadă de capacități de documentare și informare 

coerentă;
 să dețină capacități de gestionare a informației;
 să dețină capacități de utilizare a resurselor informaționale, 

a bazelor de date, a portalurilor informaționale, de evaluare a 
informației;
 să stimuleze/ încurajeze învățarea, comunicarea;
 să manifeste toleranță în comunicare cu colegii și utilizatorii 

bibliotecilor.

d) competențe specifi ce:
 să interpreteze principiile, obiectivele și componentele cul-

turii informației;
 să aplice cunoștințele pentru soluționarea problemelor con-

crete privind dezvoltarea culturii informației și a învățării;
 să abordeze/ să implementeze cultura informației și a 

învățării în contextul modurilor de interacțiune în comunitate, 
specifi cului acesteia;
 să dezvolte permanent competențele de cultura informației.

UNITĂȚI DE CONȚINUT ȘI REPARTIZAREA ORELOR:

Nr 
d/r

Unități de conținut Nr. ore 
prezentări 

în 
auditoriu

Nr. ore 
practi-

cum

Nr. ore 
lucru 

individual

Evaluare

1. Cultura informației 
– reper al învățării 
pe parcursul întregii 
vieți. Obiective în 
contextul edifi cării 
Societății Informației 
și a Cunoașterii. 
Componentele 
culturii informației

2

2. Ce abilități trebuie 
să dețină utilizatorul 
din punctul de 
vedere al culturii 
informației

2 2

3. Accesarea 
informațiilor: 
defi nirea și 
conturarea nevoii de 
informare. 
Localizarea și 
regăsirea informației. 
Economisirea 
timpului profesional

2 4

4. Criterii de evaluare 
a informației. 
Evaluarea 
informației Citată 
on-line

2 2

5. Utilizarea etică și 
corectă a informației.
Nu plagiatului!

2 2
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6. Elaborarea, 
prezentarea 
și citarea referințelor 
bibliografi ce

2 2

7. Evaluarea (aplicarea 
testelor de evaluare)

2

Total – 26 de ore 4 8 12 2

CONŢINUTURI STRUCTURATE PE TEME

Obiective de referință Unități de conținut
Subiectul 1:
să defi nească componentele culturii 
informației; 
să recunoască importanța/ indis-
pensabilitatea culturii informației;
să analizeze impactul informațional, 
social, practic al fenomenului.

Cultura informației – parte 
integrantă a culturii intelectuale, 
reper al învățării pe parcursul 
întregii vieți. Obiective în 
contextul Societății Informației 
și a Cunoașterii. Conceptul 
culturii informației și al 
învățării. Componentele culturii 
informației și a învățării

Subiectul 2: 
să posede abilități de accesare a 
informației;
să înțeleagă și să accepte necesi-
tatea aplicării criteriilor de evaluare a 
informației;
să accepte fenomenul „proprietatea 
intelectuală” și necesitatea utilizării etice 
și corecte a informației.

Descrierea abilităților pe care 
trebuie să le dețină utilizatorul 
din punctul de vedere al culturii 
informației

Subiectul 3:
să defi nească și să contureze nevoia 
de informare;
să identifi ce și să poată accesa surse-
le de informare on-line ale bibliotecilor;
să dețină capacități de utilizare a 
conținuturilor științifi ce deschise (Ac-
ces Deschis, date științifi ce deschise, 
resurse educaționale deschise);
să selecteze și să extragă informația 
găsită.

Accesarea informațiilor: defi nirea 
și conturarea nevoii de informare. 
Cum se caută informația. Surse 
de accesare a informației. 
Cataloage electronice. Baze 
de date cu texte integrale ale 
documentelor.

Subiectul 4: 
să cunoască și să aplice criteriile de 
evaluare a cărților, articolelor și altor 
documente (pe suport hârtie);
să cunoască și să aplice criteriile de 
evaluare a informației on-line.

Evaluarea informației

Subiectul 5:
să posede ABC-ul proprietății 
intelectuale;
să evite plagiatul.

Utilizarea etică și corectă a 
informației.
Nu plagiatului!

Subiectul 6:
să identifi ce corect elementele 
referinței bibliografi ce pentru cărți, 
contribuții din reviste și ziare, docu-
mente on-line;
să citeze corect sursele utilizate.

Elaborarea, prezentarea 
și citarea referințelor bibliografi ce
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FORME ȘI METODE DE ORGANIZARE A MODULULUI 
2 AL TRAININGULUI

Nr 
d/r

Forme de organizare/ 
tipuri de evaluare

Nr. 
de 
ore

Metode  şi activităţi didactice 
dominante

1. Prezentări teoretico-
explicative:
introductivă
tematică

22

Noţiuni. Termeni. Argumente. 
Problematizare.
Portofoliul cursului.
Explicaţii. Exemplifi caţii. 
Prezentări.

2. Lucrări practice 
(individuale și în echipă)

8 Criterii de evaluare a calității 
documentelor tradiționale şi 
on-line (2 ore);
Utilizarea cataloagelor 
electronice. Instrumentul 
Bibliometric Național. Căutarea 
informației în baze de date (2 
ore);
Elaborarea, prezentarea și 
citarea referințelor bibliografi ce 
(2 ore).

3. Lucru individual al 
formabililor 

12 Evaluarea calităţii cărţii/ 
articolului electronic (2 ore)
Analiza referinţelor; 
bibliografi ce în publicaţiile 
periodice naţionale (2 ore).

4. Evaluarea continuă 2 Evaluarea preliminară: analiza 
potenţialului viitorilor formabili;
Evaluarea curentă (pe durata 
cursului): observare, conversaţii, 
dezbatere, activismul la ore;
Evaluarea fi nală: a prestanţei 
formatorului şi a cunoştinţelor 
acumulate de către formabili – 
chestionar de evaluare, test.

Bibliografi e: 
1. CORAVU, Robert. Ce este plagiatul și cum poate fi  prevenit (dacă se 
dorește) / Robert Coravu. -  Mod de acces: https://unibuc.academia.edu/Ro-
bertCoravu (Accesat 3 martie 2020).
2. CORAVU, Robert. Cultura informației – concepte fundamentale. – Mod de 
acces: https://www.academia.edu/5361202/Cultura_informa%C8%9Biei_-_
concepte_fundamentale (Accesat 3 martie 2020).
3. CORGHENCI, Ludmila. Cultura lecturii și cultura informației: interferențe 
și condiționare reciprocă / Ludmila Corghenci // Lectura și scările / Biblioteca 
Națională a Rep. Moldova. – Chișinău : Prut Internațional, 2020. –384 p. – 
ISBN 978-9975-54-455-9. DOI 10.5281/zenodo.3661869 
4. CORGHENCI, Ludmila. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliogra-
fi ce și citarea resurselor de informare // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. 
- 2012. - Nr. 1. - P. 59-63. - ISSN 1857-4750.
5. DECLARAŢIA de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare. - Mod 
de acces: http://www.bibnat.ro/dyn-img/noutati/Declaratie_Lyon_fi nal.pdf  
(Accesat 3 martie 2020).
6. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei și instruirea de-a 
lungul întregii vieţi. –Chișinău, 2010. - 64 p. - ISBN 978-9975-4070-2-1. - 
Mod de acces: http://www.abrm.md/fi les/public%5B02%5D.pdf (Accesat 3 
martie 2020)
7. OBIECTIVELE de Dezvoltare Durabilă. - Mod de acces: http://www.
md.undp.org/content/moldova/ro/home/post-2015/sdg-overview.html (Ac-
cesat 2 martie 2020).
8. [PORTAL informaţional în problemele culturii informaţiei]. - Mod de ac-
ces: http://kosson.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=509: 
recomandari-if la-cultura-informatie-media&catid=124:cultura-
informatiei&Itemid=32&lang=ro (Accesat 2 martie 2020).
9. REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. - București, 2012. - 
115 p. - ISBN 978-973-85962-9-0. – Mod de acces: http://old-site.abr.org.ro/
index.php/documente/autori-romani/angela-repanovici/15-ghid-de-cultura-
informatiei-pdf/fi le (Accesat 3 martie 2020).
10. TUTORIALE în cultura informației. – Mod de acces: https://www.kosson.
ro/resurse-profesionale/248-cultura-informatiei/tutoriale-ci/547-tutoriale-
cultura-informatiei-lenuta-ursachi (Accesat 3 martie 2020).
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FORME ȘI METODE DE ATRAGERE/ PARTICIPARE A 
MEMBRILOR COMUNITĂȚII ÎN ACTIVITĂȚI 

CU CERCETĂTORII PENTRU O MAI BUNĂ 
ÎNȚELEGERE A ȘTIINȚEI 

Victoria VASILICA,
Angela DRĂGĂNEL

Cercetarea funcțiilor sociale și educative ale bibliotecii este 
una din temeliile și problemele fundamentale ale bibliotecono-
miei. La fi ecare etapă istorică acestei probleme i-au fost consa-
crate studii substanțiale de către profesioniștii în domeniu și de 
fi ecare dată se credea că repertoriul funcțional este exhaustiv. 
Însă fi ecare schimbare a directoriilor dezvoltării istorice, impu-
nea de fi ecare data revenirea la acest subiect.

Apariția termenului de știință participativă, componentă a 
științei deschise, oferă bibliotecilor o nouă nișă de revizuire a pa-
chetelor de servicii și produse pe care acestea le oferă comunității. 
Știința participativă este un concept relativ fl exibil care poate fi  
folosit în diverse contexte și discipline. Știința participativă sau 
știința cetățeanului constă în implicarea cetățenilor în procesul 
de cercetare, prin contribuție la procesele de colectare și anali-
ză a datelor științifi ce. Aceasta include, de asemenea, contribuția 
cetățenilor în activitățile de diseminare și exploatare a rezultate-
lor cercetărilor.

Biblioteca s-a transformat într-un centru cultural-informa-
tiv-comunicativ, cu un spaţiu atractiv și confortabil care livrea-
ză produse și servicii sau, cum spune Vera Prodan, bibliotecară 
din satul Rogojeni, Șoldănești, biblioteca este o instituție care 
„slujește comunitatea” (5). Desigur, aceasta este important și re-
zultă din rolul și misiunea bibliotecii, dar evoluția comunității 
implică și implicarea cetățenilor în diferite procese civice, cer-
cetări comunitare inițiate de către bibliotecă sau în parteneriat.

Bibliotecile publice pot găsi sinergii cu conceptul științei 
cetățenilor în scopul diseminării cunoștințelor și a rezultatelor 
cercetării. Bibliotecile publice pot fi  considerate un loc de întâl-
nire și un spațiu pentru dezbaterea și cercetarea de grup; centre 
comunitare în care bibliotecarii își asumă roluri din ce în ce mai 
active, cum ar fi  coordonator, moderator, facilitator etc. Există 
conjuncturi în care cele mai deschise și participative moduri de 
abordare a științei au fost convergente și s-au încadrat perfect în 
esența bibliotecilor publice. Acest compartiment propune defi -
nirea bibliotecilor publice ca spații în care oamenii, grupurile și 
comunitățile pot practica știința cetățenească la nivel individual, 
comunitar și local.

Cel mai răspândit model de știință a cetățenilor se bazează 
pe o „paradigmă participativă”, care concentrează cetățenii, co-
munitatea, care pot ajuta oamenii de știință în sarcina colec-
tării datelor, însă există și un număr tot mai mare de cazuri în 
care cetățenii sunt implicați și în alte etape de cercetare. Și apoi 
există personalităţi, precum Alan Irwin (2), care consideră că 
știința (sau cel puțin știința cetățeanului) ar trebui să răspundă 
la preocupările și nevoile publice, să recunoască și să valideze 
cunoștințele științifi ce produse de cetățeni.

Dezbaterile despre rolul cetățeanului de rând în progresul 
științifi c își au originea de la începutul Revoluției Industriale. 
În Marea Britanie, de exemplu, la începutul secolul al XIX-lea, 
a fost introdusă disciplina educație științifi că pentru elevii din 
învățământul general. Aceasta a infl uenţat dezvoltarea industri-
ală și progresul științifi c. Mai târziu, indiferența publicului, lipsa 
transparenței în publicarea datelor de cercetare a determinat o 
staționare a progresului științifi c.

Știința cetățeanului este ca un mecanism interdependent. 
Cetățeanul adună datele primare, apoi le transmite cercetătorilor, 
fi nalitatea acestui mecanism ar fi  transformarea datelor primare 
în rezultate ale cercetărilor. Cum bibliotecile ar putea încuraja 
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utilizatorii lor să se implice în astfel de proiecte? În Occident, 
bibliotecile sunt instituțiile care împrumută truse pentru a cerce-
ta diferite fenomene ale naturii. Acestea sunt împrumutate ca și 
cărțile utilizatorilor care vor să se implice. Domeniile de aplicare 
ale acestor truse sunt foarte variate, începând cu biologie, bota-
nică, fenologie, până la arheologie și istorie locală.

De exemplu, o bibliotecă publică din Bronx (New York, Sta-
tele Unite) împreună cu un grup de rezidenți locali au petrecut 
doi ani documentând experiențe de violență, discriminare și 
maltratare împotriva persoanelor de culoare. Datele obținute au 
fost folosite pentru o cercetare sociologică cu impact în regiune. 
În rezultat a fost lansată campania Acte de siguranță comunitară, 
care vizează introducerea reformelor pentru a pune capăt com-
portamentului discriminatoriu din oraș.

Cum a început proiectul de implicare a bibliotecilor în mișcarea 
știința cetățeanului? În Occident sunt exemple când s-au făcut 
coaliții sau parteneriate între biblioteci care au comunități simi-
lare, în sens de probleme, implicare civică, comunitate științifi că 
care lucrează la cercetări similare. Mai apoi au semnat un do-
cument „Știința Cetățeanului în acțiune”. În baza acestui act, 
bibliotecarii împreună cu cercetătorii din regiune și cu APL au 
creat o platformă cu proiecte științifi ce în derulare care necesi-
tă implicarea cetățenilor și pot fi  implementate prin intermediul 
bibliotecilor.

În timpul sesiunilor de creare a platformei, membrii APL și 
bibliotecarii au preluat rolul de facilitatori în procesele de trans-
formare a comunității. Astfel de eforturi au dezvoltat competențe 
persoanelor implicate, dar și spațiul public a fost acaparat de 
mișcarea știința cetățeanului.

Au fost colectate date cu privire la numărul familiilor socio-
vulnerabile din teritoriile analizate și care este rata de acces la 
locuință oferită de către APL pentru acestea. Datele obținute au 
fost analizate cu ajutorul comunității și cu membrii APL, prezenți 

și ei la aceste activități. Iată de ce, drept urmare a cercetării, acești 
indicatori sociali au crescut.

De fapt, bibliotecile ar trebui să fi e de mare interes pentru orice 
cercetare științifi că și nu doar în calitate de suport informațional, 
dar și ca implicare. Bibliotecile publice sunt atractive, pentru 
dezvoltarea mișcării de știința cetățenească, putem observa că 
dețin un potențial deocamdată neexploatat în acest sens. De ase-
menea, bibliotecile au o capacitate uriașă de a aduce schimbarea 
prin varietatea de servicii pe care le oferă spre cunoaștere, cultură 
și știință. Nu mai puțin importanți sunt bibliotecarii care creează 
punți dintre cetățenii implicaţi în știinţa participativă și oamenii 
de știință. Ei au prilejul de a asculta preocupările cetățenilor și 
de a-și asuma un rol esențial în consolidarea comunității, prin 
crearea noilor cunoștințe împreună cu cercetătorii.

A venit momentul să umplem bibliotecile cu inițiative de va-
lorifi care a rezultatelor cercetărilor. Biblioteca poate și trebuie să 
aducă știința mai aproape de comunitate, prin implicarea în săr-
bătorirea zilelor științei, organizarea întâlnirilor cu cercetătorii, 
discuţii despre știinţa cetăţenească la o cafenea știinţifi că, trai-
ninguri despre cum să faci o fotografi e știinţifi că, festivaluri ști-
inţifi ce, „Flashmob pentru știință” pentru a măsura luminozita-
tea cerului de noapte, expoziţii, competiţie „Cum să construiești 
un proiect pe Zoounivers”, înregistrarea unei referinţă în Wiki-
pedia sau, pur și simplu, prin educația tinerei generații în spiri-
tul abordării moderne, interdisciplinare a cercetării și inovării. 
Atunci când Carl Jung a propus arhetipul artistului-om de știință 
sau când Albert Einstein a spus că știința și arta au rădăcini co-
mune în mister, nu au făcut altceva decât să refl ecte o perspectivă 
istorică încetățenită: cele două domenii au o afi nitate naturală. 
Astfel, A de la arte își găsește foarte ușor locul în mijlocul acroni-
mului STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), care 
devine STEAM. Proiectul Ora să ȘTIM a transformat bibliote-
cile din țară în laboratoare pentru experiențe STEAM. Astfel 63 
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de biblioteci din 30 de raioane au benefi ciat de donația de carte, 
editată ca suport de educație STEAM, prin care micii utilizatori, 
mai exact publicul cu vârsta cuprinsă între 3-10 ani, pot cunoaște 
lumea înconjurătoare într-un mod interactiv și interesant (poza 
1, poza 2).

În acest fel, bibliotecile devin catalizatori ai creării, dezvoltării 
și promovării unui ecosistem educațional capabil să ofere mem-
brilor comunității o educație completă, echilibrată și de calitate. 
Rolul bibliotecii ca instituție comunitară devine palpabil concep-
tual, iar implicarea acesteia sugerată include:
 Dezvoltarea abilităţilor pentru implicarea în ȘP;
 Promovarea atitudinii pozitive față de ȘP;
 Sprijinirea proiectelor civice în bibliotecă sau oferirea servi-

ciilor respective altor organizaţii;
 Crearea colecţiilor de protocoale, formulare de date și ma-

teriale educaţionale;
 Oferirea infrastructurii (pentru servicii IT, servere, repozi-

torii instituţionale, spații pentru întâlniri și conferințe);
 Contribuirea la procesele de evaluare;
 Comunicarea noilor descoperiri și susţinerea comunicării 

științifi ce;
 Participarea la procesele de recrutare și de consultare a vo-

luntarilor pentru participarea la proiecte de ȘP;
 Participarea la activităţi de marketing.
Pentru atingerea acestui scop este nevoie de parteneri în aces-

te activități. Aceștia pot fi  identifi cați atât la nivel local, cât și 
național, parteneri în diverse proiecte de știință participativă pot 
fi : Federația Națională a Fermierilor din Moldova (Edineț, Bălți, 
Orhei, Cahul, Vulcănești, Cantemir, Hîncești, Basarabeasca, 
Leova, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Comrat, Taraclia.); ONG-urile 
care se ocupă de activități civice cu tinerii; Organizațiile de me-
diu locale; Mișcări ecologiste; Centre de Analiză și Investigaţii 
Sociologice. La fel biblioteca poate iniția programe de cercetare 

a istoriei locale sau studii monografi ce în care să implice activ 
comunitatea.

Bibliotecile din Republica Moldova implementează modele 
de știință participativă. De exemplu, la Ungheni, Biblioteca Pu-
blică Raională „Dimitrie Cantemir” a fost atrasă în calitate de 
partener într-un proiect de cercetare. Cercetarea consta în in-
vestigarea fenomenului horal din Basarabia în cadrul proiectu-
lui „Contextualizarea culturii tradiţionale în contemporaneitate: 
Hora satului în spaţiul geocultural al Republicii Moldova”, Pro-
gramul de Stat „Valorifi carea potenţialului culturii tradiţionale 
în dezvoltarea Republicii Moldova”. În această cercetare au fost 
implicați cetățeni instruiți în prealabil, care au efectuat cerce-
tări de teren în localitățile raionului Ungheni, având drept reper 
chestionarul. Finalitatea acestui proiect a fost organizarea Sim-
pozionul național științifi co-practic „In memoriam folcloristul 
Efi m Junghietu – 80 de ani de la naștere”, cu genericul „Hora sa-
tului în contextul culturii tradiționale contemporane”, care a avut 
loc la Ungheni și la care au fost prezentate rezultatele cercetării.

Un alt exemplu ar fi  proiectul „Educația ecologică – o șansă 
pentru viitor”, implementat de Mișcarea Ecologistă Ștefan 
Vodă, în colaborare cu Direcția cultură, tineret, sport și turism, 
Direcția generală educație, cu Asociația de Dezvoltare a Turis-
mului în Moldova și cu susținerea fi nanciară a Agenției de Dez-
voltare Austriacă (4). În acest proiect, vedem implicarea a 11 
biblioteci din localităţile: Ștefan Vodă, Cioburciu, Carahasani, 
Lazo, Semionovca, Feșteliţa, Tudora, Popeasca, Talmaza și Er-
moclia. Bibliotecarii au avut sarcina de a culege de la populaţie 
legende ce ţin de locurile pitorești din localitatea lor, care au fost 
publicate ulterior într-o broșură „Localitățile raionului Ștefan 
Vodă în legende” (1). Prin intermediul concursurilor, excursi-
ilor și expedițiilor educative, elevii, profesorii, educatorii, mu-
zeografi i au fost provocați să descrie/ să ilustreze diversitatea și 
frumusețea locurilor în care trăiesc, să culeagă și să scrie eseuri 
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legendare, să fotografi eze locurile pitorești ale satului natal, să 
contribuie direct la promovarea patrimoniului cultural-natural 
al zonei de sud-est a Republicii Moldova. Publicarea legendelor 
culese de la populație a avut drept scop scoaterea în evidență a 
caracterului special al zonei, creșterea gradului de cunoaștere și 
de atașament al localnicilor de baștină, precum și conștientizarea 
faptului că ei înșiși sunt promotorii valorilor culturale (3).

Rapoartele de activitate a bibliotecilor publice teritoriale oferă 
modele incipiente de știinţă participativă, care merită să fi e men-
ţionate și reproduse.

Îndemnul nostru către biblioteci este:
  să promoveze știința cetățenilor prin evenimente, programe 

educaționale și oportunități de voluntariat pentru ca cetăţenii să 
exploreze știința sau tehnologia pe cont propriu;
 să ofere cetăţenilor acces la informaţii fi abile, complete și în 

timp util; 
 să promoveze activ Accesul Deschis;
 să acţioneze în calitate de intermediari/ mediatori între ce-

tăţeni, administraţie și oamenii de știinţă cu scopul de a obține 
impact vizibil (asupra sănătăţii, vieţii sociale, mediului etc.) pen-
tru asigurarea funcţionării unei societăţi democratice;
 să conecteze oamenii de știință și experţii în materie cu lo-

calnicii implicaţi în știinţa participativă pentru a le împărtăși ex-
perienţele și, eventual, pentru a-i implica în cercetare;
 să identifi ce și să promoveze proiecte potrivite cu subiectele 

de interes ale comunităţii;
 să identifi ce proiecte care necesită date specifi ce localităţii;
 să promoveze valorile culturale și naţionale în societate, 

sprijinind activităţile de cercetare în această direcţie, implicân-
du-se și angajând populaţia în proiecte publice de cercetare;
 să construiască parteneriate durabile pentru promovarea 

mesajului comun despre valoarea științei cetățenilor;
 să încurajeze în continuare participarea publicului la conce-

perea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea și susținerea pro-
iectelor științifi ce în orice domeniu.
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IMPACTUL ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII 
ÎN DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI ARMONIOASE

Valentina POPA, 
Svetlana UCRAINCIUC 

Bibliotecile se modernizează într-un ritm foarte alert, ofe-
rind servicii noi, acces la computer și internet. Membrii 
comunităților, prin intermediul serviciilor moderne oferite de 
biblioteci, se informează despre locurile de muncă disponibile, 
afl ă despre posibilitățile de instruire oferite de diverse instituții 
de învățământ, pot comanda medicamente sau alte mărfuri nece-
sare prin intermediul vânzărilor on-line, pot găsi oportunități de 
implementare a diverselor proiecte/ mici afaceri și oportunități 
de fi nanțare a lor etc. În acest fel, biblioteca contribuie la dez-
voltarea socio-economică a comunității. Cu alte cuvinte, ajută 
administrația publică să-și realizeze obiectivele din strategia de 
dezvoltare, pentru că orice consiliu local este interesat să facilite-
ze accesul la locuri de muncă, la educație, la servicii de sănătate, 
etc. Acum toate acestea se pot realiza la bibliotecă prin dezvol-
tarea serviciilor moderne. Biblioteca poate fi  utilă comunității, 
depinde doar de fi ecare dintre noi să găsim serviciile necesare 
cetățenilor.

Comunitatea se schimbă și, respectiv biblioteca trebuie să se 
schimbe odată cu ea. Este timpul de a reevalua importanța, rolul 
și scopul bibliotecii și a decide cum poate răspunde schimbărilor 
în așa fel, încât să rămână relevantă pentru comunitate. Astfel, 
bibliotecile trebuie să se adapteze și să se modernizeze pentru a 
corespunde necesităţilor în continuă schimbare ale oamenilor și 
comunităţilor.

În condițiile modernizării activității, bibliotecile trebuie 
să poată demonstra periodic valoarea bibliotecii prin evalua-
rea impactului lor atât asupra societății, cât și asupra membri-

lor comunității. Această necesitate este mai actuală acum de-
cât în oricare altă etapă de dezvoltare. În caz contrar, membrii 
comunității nu vor conștientiza valoarea și importanța bibliote-
cilor, nu vor simți că primesc exact ceea de ce au nevoie și, prin 
urmare, nu vor percepe bibliotecile ca instituții utile, iar factorii 
decizionali nu vor fi  siguri că investițiile pentru întreținerea și 
dezvoltarea bibliotecilor sunt justifi cate, și, prin urmare, nu vor 
considera bibliotecile drept instituții indispensabile dezvoltării 
comunitare, care aduc plusvaloare atât persoanelor individuale, 
cât și comunității în ansamblu.

Pentru a măsura impactul, valoarea și efectul activității biblio-
tecii, a justifi că resursele investite în dezvoltarea componentelor 
fi zice și umane ale bibliotecii moderne, se cere timp rezervat spe-
cial analizei de impact, cunoașterea unor metode și tehnici de lu-
cru complexe. Comunitatea profesională dispune de standardul 
SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și pro-
ceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor”, aprobat prin 
decizia nr. 188 din 31. 07. 2018 a Institutului de Standardizare 
din Moldova. Acest standard oferă îndrumări privind formulele 
și metodele de evaluare a impactului și a valorilor bibliotecilor. 
În standard sunt stabilite următoarele defi niții, care pot veni în 
ajutorul înțelegerii și evaluării corecte a valorii bibliotecilor: 
 Impact – infl uența bibliotecilor și a serviciilor acestora asu-

pra persoanelor și/ sau asupra societății, diferență sau schimbare 
la nivel de persoană sau grup în rezultatul contactului cu servi-
ciile bibliotecii;
 Impactul asupra persoanelor se manifestă prin schimbări în 

competențe, cunoștințe, abilități, atitudini și comportament al 
persoanelor;
 Impactul social – infl uența activității și serviciilor bibliotecii 

asupra schimbării modului de viață a populației din comunitatea 
servită.

În scopul realizării demersului informațional și educațional 
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al bibliotecilor în dezvoltarea durabilă a comunității, în anul 
2018, BNRM a inițiat Programul Național LecturaCentral, ori-
entat spre promovarea lecturii ca factor esențial de dezvoltare a 
societății democratice și a accesului liber la informație. Deoarece 
cunoașterea deschide noi oportunități în formarea personalității 
puternice, implicarea bibliotecilor publice din Republica Mol-
dova în realizarea acestui program contribuie la implicarea și 
creșterea rolului lor în dezvoltarea unei comunități armonioase.

Toţi membrii comunităţii, indiferent dacă sunt sau nu utili-
zatori, trebuie invitaţi să participe la activităţile din cadrul Pro-
gramului Național LecturaCentral. Invitaţiile pot fi  adresate per-
sonal sau prin mass-media. În localităţile mai mici, unde fi ecare 
persoană este bine cunoscută, invitaţiile se fac mai mult de la 
persoană la persoană. Cu cât mai activ sunt implicaţi membrii 
comunităţii în organizarea evenimentului, cu atât mai mare este 
impactul acestuia. Afi șele (care vor avea același concept pentru 
toate bibliotecile) trebuie să fi e puse în locurile mai aglomerate 
din localitate. Bibliotecile, care dispun de pagină web, bloguri, 
conturi pe rețele de socializare, pot plasa cât mai multă informa-
ţie on-line despre activități. La organizarea programului poate fi  
folosită munca voluntarilor.

Masurarea impactului activităților/ serviciilor din cadrul 
Programului Național LecturaCentral (PNLC)

Valoarea adăugată a Programului Național LecturaCentral 
este generată de benefi ciile specifi ce ale activității bibliotecilor 
pentru asigurarea dezvoltării personale a membrilor comunității 
și dezvoltarea valorilor democratice în societate, generând o so-
cietate cu știință de carte, informată și participativă.

Rezultatele preconizate ale implementării proiectului Progra-
mul Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, vor constitui: 
stimularea cererii de lectură și creșterea numărului de utilizatori; 
cunoașterea de către utilizatori, promovarea, asigurarea prezenței 
în biblioteci a autorilor, cercetătorilor și altor personalități – 

creatori de produse științifi ce; facilitarea accesului și diversifi -
carea serviciilor oferite de către biblioteci; creșterea capacității 
instituționale de a soluționa problemele comunitare prin inter-
mediul parteneriatelor, colaborărilor cu structurile similare.

Bibliotecarii și membrii comunității vor dezvolta și acumula 
cunoștințe și experiențe prin participarea la activitățile Progra-
mului, pentru consolidarea competențelor și realizărilor profe-
sionale. Impactul  proiectului este unul dintre pașii importanți 
pe care trebuie să ne concentrăm, deoarece acesta este elemen-
tul care evaluează succesul și relevanța bibliotecii pentru nevoile 
societății sau comunității.

Metode/ indicatori recomandați de evaluare a impactului 
implicării bibliotecii în dezvoltarea comunității:
 Indicatorii statistici – instrumente de măsurare a cantității 

de intrări și ieșiri, care identifi că evoluția bibliotecii în raport cu 
dezvoltarea comunității și cu realizările membrilor societății. 
Pentru a garanta succesul implementării acestui instrument este 
necesar de a planifi ca, estima rezultatele fi nale prin identifi ca-
rea itemilor: numărul de utilizatori activi, intrări la bibliotecă, 
împrumuturi, vizite virtuale blog/ site, numărul de persoane in-
struite etc.
 Indicatorii de performanță – expresii (numerice, simbo-

lice sau verbale), folosite pentru a caracteriza activitățile (eve-
nimente, obiective, persoane) în termeni calitativi și cantitativi 
pentru a determina valoarea lor, însoțite de metode de calculare. 
Spre deosebire de indicatorii statistici tradiționali, indicatorii de 
performanță nu sunt doar rezultatul evidenței proceselor de bi-
bliotecă, ci și al corelației conform metodologiei de calculare a cel 
puțin doi dintre indicatorii statistici. Indicatorii de performanţă 
exprimă impactul, cum ar fi , de exemplu, procentul membrilor 
comunităţii înscriși la bibliotecă, intrări per utilizator, împrumut 
per utilizator etc. Indicatorii de performanță pentru biblioteci au 
menirea: să funcționeze ca instrumente de evaluare a calității și 
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efi cacității serviciilor, resurselor și a altor activități prestate de 
bibliotecă; să evalueze efi ciența resurselor alocate de bibliotecă 
pentru servicii și activități. Prezentăm un set de indicatori de 
performanță selectați din standardul SM ISO 11620: 2016 „In-
formare și Documentare. Indicatori de performanță pentru bi-
blioteci”, care pot fi  utilizați pentru evaluarea și monitorizarea 
realizării obiectivelor PNLC. Aceștia pot fi  utilizați cu succes și 
în activitatea de advocacy. Indicatorii de performanță, prezentați 
mai jos, constituie dovezi importante de evaluare a activităților 
din cadrul Programului Național LecturaCentral (vezi anexa 
nr.1).
 Studiu de impact reprezintă evaluarea calitativă a rolului bi-

bliotecii în comunitate, pentru a identifi ca percepția bibliotecii și 
a necesităților bibliotecilor publice, din perspectiva autorităților 
publice locale și a membrilor comunității. Studiul se realizează 
prin intermediul chestionarelor tipărite și/ sau online, chestio-
narelor repartizate în interiorul bibliotecii și în comunitate. În 
cadrul evaluării impactului se recomandă oferirea întrebărilor 
de înțelegere a rolului bibliotecii de către comunitate. Pentru a 
evalua impactul activităților PNCL în rândul comunității vă pro-
punem să studiați anexa nr.1 a publicației metodologice, elabora-
tă de BNRM: Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 
„Informare și Documentare. Metode și proceduri de evaluare a im-
pactului bibliotecilor” (Chișinău, 2018), accesând linkul: http://
bnrm.md/fi les/publicatii/Ghid-Informare-si-Documentare.Me-
tode-si-proceduri-pentruevaluarea-impactului-bibliotecilor.pdf.

Referinţe bibliografi ce:
1. Biblioteca publică și impactul asupra comunităţii: contribuţii în sfere vitale 
pentru cetăţeni [citat 25.03.2020] Disponibil: https://www.slideshare.net/rm-
biblioteci/comunicare-vo 
2. Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și Do-
cumentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” 
[citat 25. 03. 2020] Disponibil: http://bnrm.md/fi les/publicatii/Ghid-Infor-

mare-si-Documentare.Metode-si-proceduri-pentru-evaluarea-impactului-
bibliotecilor.pdf 
3. Indicatori de performanță (relaționali) pentru biblioteci: Ghid în sprijinul 
implementări SM ISO 11620:2016 „Informare și Documentare. Indicatori de 
performanță pentru biblioteci”[citat 25. 03. 2020] Disponibil: http://bnrm.
md/fi les/publicatii/Ghid-Indicatori-de-performanta-2018.pdf 
4. PROGRAMUL Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020. Proiect, anexa 
nr. 2. Coordonatori: Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova. Chișinău, 2019. 14 p. (Manuscris).
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BIBLIOTECA – CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA 
COMUNITĂȚII ARMONIOASE, DE ORDINE ȘI RESPECT

BIBLIOGRAFIE

Elaborare: Margareta CEBOTARI
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ANEXE
ANEXA nr. 1 

REGULAMENT 
de organizare și desfășurare a concursurilor naționale în 

cadrul Programului Naţional LecturaCentral (PNLC)

I. Dispoziții generale
Programul Național LecturaCentral este inițiat de Bibliote-

ca Națională a Republicii Moldova pentru amplifi carea rolului 
și locului bibliotecii în stimularea lecturii, promovarea culturii 
lecturii, dezvoltarea de parteneriate cu factorii interesați și cu 
responsabilități în domeniu. Programul are drept scop promo-
varea lecturii prin dezvoltarea competențelor de cultura lectu-
rii, cultura informației, pentru minimizarea analfabetismului 
funcțional, prin centrarea contribuțiilor bibliotecilor din Siste-
mul Național de Biblioteci, ale comunității, ale factorilor de re-
sort în domeniu și ale celor decizionali la formarea cetățenilor 
activi ai societăți.

În cadrul Programului Național LecturaCentral sunt organiza-
te anual concursuri naționale, susținute de Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Co-
misia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO.

II. Scopul și obiectivele concursurilor
Scopul organizării concursurilor este centrat pe stimularea 

participării bibliotecilor în activități de promovare a cărții, lectu-
rii, bibliotecii, amplifi carea și consolidarea valorilor naționale și 
locale, în special în promovarea culturii și dezvoltarea comunității 
în general.

Obiective:
• conștientizarea rolului cărții și a lecturii în dezvoltare;
• cultivarea culturii informației/ culturii lecturii;
• combaterea analfabetismului funcțional;
• îmbunătățirea comunicării sociale;
• formarea unei atitudini de respect față de carte și lectură;
• motivarea, stimularea membrilor comunităților de a se im-

plica în promovarea cărții și lecturii;
• diseminarea experiențelor și practicilor de calitate în cadrul 

Sistemului Național de Biblioteci al Republicii Moldova.

III. Condiții de participare la concursuri
La concursuri pot participa toate tipurile de biblioteci din Sis-

temul Național de Biblioteci (SNB) din Republica Moldova. 
Decizia de a participa la concursuri este benevolă. La etapa ra-

ională/ municipală/ orășenească responsabili de organizare sunt 
Direcțiile/ secțiile de cultură raionale, municipale/ orășenești și 
bibliotecile - Centre biblioteconomice teritoriale, care efectuea-
ză totalurile și prezintă primul clasat pentru participare la etapa 
națională. Decizia de participare la concursuri a altor tipuri de 
biblioteci aparține bibliotecilor - Centre biblioteconomice de-
partamentale.

Pentru participare la etapa națională de evaluare, directorii 
Centrelor biblioteconomice teritoriale/ Centrelor bibliotecono-
mice departamentale vor prezenta secretariatului concursurilor 
Programului Național LecturaCentral procesele-verbale ale ho-
tărârilor juriilor raionale/ municipale/ orășenești/ departamen-
tale, însoțite de dosare informaționale pentru fi ecare concurs, 
incluzând toate componentele stipulate în prezentul regulament.

Dosarele care nu vor fi  completate conform criteriilor de eva-
luare stipulate în prezentul regulament nu vor fi  admise pentru 
participare la etapa națională.

Data-limită de prezentare a dosarelor pentru participare la 
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concursuri este anunțată anual prin scrisori de informare trimise 
Secțiilor/ Direcțiilor de cultură raionale/ municipale/ orășenești 
și directorilor bibliotecilor - centre biblioteconomice teritoriale 
și departamentale.

IV. Organizarea și desfășurarea concursurilor
Concursurile organizate în cadrul Programului Național Lec-

turaCentral se desfășoară în două etape:
 etapa raională/ municipală/ orășenească pentru bibliotecile 

publice teritoriale și etapa locală organizată de Centrele bibliote-
conomice departamentale, pentru bibliotecile dintr-o rețea con-
cretă (biblioteci științifi ce, universitare, școlare, specializate etc);
 etapa națională, organizată de Biblioteca Națională a Repu-

blicii Moldova.
Direcțiile/ Secțiile de Cultură, Tineret și Sport, bibliotecile - 

Centre biblioteconomice teritoriale/ bibliotecile - Centre bibli-
oteconomice departamentale coordonează acțiunile de promo-
vare a cărții și a lecturii, constituie componența juriului raional/ 
municipal/ orășenesc/ departamental, asigură evaluarea con-
cursurilor, desemnează învingătorii etapei raionale/ municipa-
le/ orășenești/ departamentale și înaintează demersuri de parti-
cipare la etapa națională. Bibliotecile școlare pot adera la etapa 
de jurizare organizată de Centrele biblioteconomice teritoriale 
(bibliotecile raionale/ municipale/ orășenești).

Modul de evaluare și de identifi care a învingătorilor la această 
etapă este decis de juriu.

Etapa raională/ municipală/ departamentală este organizată 
de către Direcțiile/ Secțiile Cultură, Tineret și Sport, Centrele 
biblioteconomice teritoriale, Centrele biblioteconomice depar-
tamentale și include următoarele componente și perioade:
 Informarea bibliotecilor din comunitățile locale și a bibli-

otecilor din rețeaua specifi că Centrului biblioteconomic depar-
tamental despre concursurile organizate în cadrul Programului 

Național LecturaCentral;
 Monitorizarea desfășurării acțiunilor de promovare a cărții 

și lecturii;
 Înaintarea cererilor de participare și prezentarea dosarelor 

de evaluare ale fi ecărui concurs către Direcția/ Secția de Cultu-
ră, Tineret și Sport, Centrele biblioteconomice teritoriale, Centre 
biblioteconomice departamentale;
 Evaluarea dosarelor de către juriul raional/ municipal/ de-

partamental și desemnarea învingătorilor etapelor raionale/ mu-
nicipale/ departamentale;
 Prezentarea către juriul național a demersurilor de parti-

cipare la etapa fi nală și a dosarelor informaționale completate 
pentru fi ecare concurs, conform cerințelor stipulate în prezentul 
regulament.

Pentru participare la etapa națională pot fi  înaintate bibliotecile 
clasate pe primul loc la etapa raională/ municipală/ orășenească/ 
departamentală. În baza rezultatelor evaluării dosarelor prezen-
tate se întocmește procesul-verbal al ședinței juriului raional/ 
municipal/ departamental, avizat cu ștampila bibliotecii - Centru 
biblioteconomic teritorial/ bibliotecii - Centru biblioteconomic 
departamental și semnăturile membrilor juriului.

Etapa națională include următoarele componente:
 Bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci, învingătoare 

ale concursurilor anunțate în cadrul Programului Național Lec-
turaCentral, pot participa la etapa națională de evaluare a rezulta-
telor concursurilor în baza prezentării dosarelor informaționale, 
conform criteriilor stipulate în prezentul regulament;
 Juriul, alcătuit din specialiști în biblioteconomie, 

reprezentanți ai bibliotecilor - Centre biblioteconomice terito-
riale/ Centre biblioteconomice departamentale, secretarul gene-
ral al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNES-
CO (președintele juriului), va desemna laureaţii concursurilor 
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naționale anunțate în cadrul Programului Național LecturaCen-
tral, în baza dosarelor prezentate de bibliotecile din Sistemul 
Național de Biblioteci din Republica Moldova;
 Juriul este desemnat prin ordinul directorului general al Bi-

bliotecii Naționale a Republicii Moldova,
 Dosarele pot fi  prezentate în formă tradițională sau elec-

tronică la adresa secretariatului concursurilor Programului 
Național LecturaCentral;
 Biblioteca Națională a Republicii Moldova va disemina re-

zultatele concursurilor prin organizarea festivității de totalizare 
a Programului Național LecturaCentral.

V. Criterii de evaluare
Dosarul de participare la etapa națională de evaluare a con-

cursurilor va include:
 Decizia juriului raional/ municipal/ departamental despre 

desemnarea persoanei/ bibliotecii învingătoare a concursului;
 Refl ectarea rezultatelor jurizării bazate pe două componente 

de evaluare: 
Evaluarea cantitativă include:
- Fișa de evaluare statistică și acordarea punctajului fi nal, con-

form criteriilor de evaluare ale fi ecărui concurs.
Evaluarea calitativă include:
- Informația succintă despre motivele nominalizării unei per-

soane sau a unei biblioteci la etapa națională a acestui concurs;
- Eseu (prezentat de persoana/ biblioteca nominalizată la con-

curs);
- Poze de la activități, materiale audio-video, link-uri, materi-

ale promoționale, alte informații de argumentare a indicatorilor 
statistici prezentați.

Evaluarea calitativă este anexată la dosar.
Dosarele înaintate la etapa națională de evaluare a concursu-

rilor vor respecta cerințele și criteriile prezentate în Fișa de eva-

luare a fi ecărui concurs (Fișele 1-5, anexate la regulament).
În baza rezultatelor evaluării dosarelor prezentate se 

întocmește procesul-verbal al ședinței juriului Programului 
Național LecturaCentral, semnat de secretarul general al Comisi-
ei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO (președintele 
juriului), directorul general al BNRM (vicepreședintele juriu-
lui), reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetă-
rii din Republica Moldova și membrii juriului (reprezentanți ai 
Direcției Dezvoltare și Cercetare în Biblioteconomie și Științe ale 
Informării, reprezentanți ai Sistemului Național de Biblioteci).

Numărul de concursuri și criteriile de evaluare pot fi  modifi -
cate în conformitate cu scopul și obiectivele anuale specifi ce ale 
Programului Național LecturaCentral.

 
VI. Mențiuni/ Premiere

a) Câștigătorii concursurilor la nivel raional/ municipal/ 
orășenesc/ departamental vor fi  menționați de către autoritățile 
publice locale, bibliotecile - Centre biblioteconomice teritoriale/ 
bibliotecile - Centre biblioteconomice departamentale.

b) Câștigătorilor clasați pe locurile 1-3 ai fi ecărui concurs la 
nivel național le vor fi  decernate Testimonii de Laureat, semna-
te de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia 
Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova și premii bănești acordate de 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Diplome de mențiune 
vor primi alți învingători din cadrul concursurilor care au fost 
remarcați prin rezultate deosebite.

c) Rezultatele concursurilor vor fi  anunțate prin scrisori de 
informare trimise Secțiilor/ Direcțiilor de Cultură, Tineret și 
Sport raionale/ municipale/ orășenești, directorilor bibliotecilor 
- Centre biblioteconomice teritoriale, bibliotecilor - Centre bibli-
oteconomice departamentale.
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Secretariatul concursurilor Programului Național Lectura-
Central se afl ă pe adresa:

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, str. 31august, 78A, 
2012 Chișinău, Republica Moldova, tel./fax: (373 22) 22 14 75, 
tel.: (373 22)  24 00 70 (Secția Dezvoltare în Biblioteconomie și 
Științe ale informării), e-mail: dbiblio@bnrm.md

Elaborat: Direcția Cercetare și Dezvoltare în Bibliotecono-
mie și Științe ale Informării

FIȘE DE EVALUARE PRIVIND CONCURSURILE 
NAȚIONALE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL 

LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020
FIȘA 1 

Fișa de evaluare „CEL MAI ACTIV CITITOR”
___________________________________________________

(biblioteca, numele persoanei nominalizate, vârsta, ocupația/ funcția)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

Nr Criterii de evaluare 
Cuantifi carea 
participării la 
un proces sau 

o activitate

Volum 
realizat

(date 
statistice)

Punctaj 
acumulat

1. Număr de intrări în 
bibliotecă

1 punct/ 10 
intrări

2. Număr de cărți citite în 
perioada de referință

1 punct/ 1 
carte

3. Promovarea cărților 
citite pe rețelele de 
socializare personale 
sau administrate de 
bibliotecă (impresii de 
lectură etc.)

3 puncte/ 1 
postare

4. Participări la activități 
informaționale (reviste 
bibliografi ce, ore de 
informare „Achiziții 
noi”, prezentarea 
expozițiilor, lansări de 
carte etc.)

5 puncte/ 1 
activitate
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5. Participări, cu 
intervenții/ comunicări 
la activități culturale de 
promovare a cărții și 
lecturii (ore de lectură, 
concursuri literare, 
ateliere literare, cercuri 
de lectură, cenacluri 
poetice etc.)

10 puncte/ 1 
activitate

6. Participări/ cu 
intervenții la activități 
de promovare a 
rezultatelor științei 
(știință participativă, 
care ar include 
activități de voluntariat, 
diseminarea 
și acumularea 
chestionarelor în cadrul 
sondajelor de cercetare 
științifi că etc.)

10 puncte/ 1 
activitate

7. Participări  la activități 
socio-comunitare 
organizate de bibliotecă 
(campanii de promovare 
a conceptelor ecologice, 
campanii de promovare 
a modului sănătos 
de viață, campanii de 
promovare a culturii 
juridice, campanii de 
promovare a bunelor 
maniere etc.)

10 puncte/ 1 
activitate

8. Alte implicări în 
promovarea cărții și 
lecturii

2 puncte/ 1 
activitate

PUNCTAJ TOTAL: 

EVALUAREA CALITATIVĂ

 Informație succintă despre motivele nominalizării cititoru-
lui la acest concurs. (0,5 – 1 pag.)

 Eseu despre carte și lectură, prezentat de persoana nomi-
nalizată la concurs, impresii ale utilizatorului despre importanța 
cărții, lecturii, bibliotecii în viața sa. (0,5 –1 pag.)

 Anexe (poze de la activități, alte informații de argumentare 
a indicatorilor statistici prezentați)

FIȘA 2

Fișa de evaluare „CEL MAI ORIGINAL PROIECT DE 
PROMOVARE A CĂRȚII ȘI LECTURII, INCLUSIV CU 

AJUTORUL TEHNOLOGIILOR”
___________________________________________________

(denumirea proiectului, instituția nominalizată, adresa)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

Nr Criterii de evaluare 
Cuantifi carea 
participării la 

un proces sau o 
activitate

Volum 
realizat

(date 
statistice)

Punctaj 
acumulat

1. Originalitatea/ unicitatea 
proiectului (punctajul se 
acordă în baza informației 
de argumentare, alăturată 
fi șei de evaluare).

până la 10 puncte x

2. Metodologia organizării 
și desfășurării proiectului 
nominalizat (în baza 
modelului anexat)

până la 30 puncte x
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3. Activități informaționale 
organizate în cadrul 
proiectului nominalizat/ 
utilizarea TIC

5 puncte/ 1 activitate

4. Activități culturale 
organizate în cadrul 
proiectului nominalizat/ 
utilizarea TIC

5 puncte/ 1 activitate

5. Activități de promovare a 
științei organizate în cadrul 
proiectului nominalizat/ 
utilizarea TIC

5 puncte/ 1 activitate

6. Număr de participanți 
în cadrul activităților 
organizate în cadrul 
proiectului nominalizat: 
- 5-10 participanți
- 11-20 participanți
- 20-30 participanți
- mai mult de 30 
participanți

2 puncte/ 1 activitate 
3 puncte/ 1 activitate
4 puncte/ 1 activitate
5 puncte/ 1 activitate

7. Forme și metode de 
implicare a tehnologiilor 
informaționale în realizarea 
proiectului de promovare 
a cărții și lecturii 
(enumerare): 

5 puncte/ pentru 
fi ecare formă sau 
metodă aplicată

8. Materiale promoționale 
elaborate în cadrul 
proiectului (inclusiv în 
format electronic)

5 puncte/ 1 unitate 

9. Promovarea proiectului în 
mass-media:
- presa scrisă
- Radio

- TV

10 puncte/ 1 articol
10 puncte/ 
1 informație
20 puncte/ 
1 informație

10. Promovarea proiectului 
pe rețelele de socializare 
administrate de bibliotecă 

1 punct/ 1 publicare

PUNCTAJ TOTAL: 

EVALUAREA CALITATIVĂ
Informație succintă despre originalitatea proiectului (0,5 – 1 

pag.);
Informații despre impactul proiectului asupra utilizatorului, 

asupra bibliotecii, asupra dezvoltării comunității (impact social) 
(1– 2 pag.);

Anexe (poze de la activități, alte informații de argumentare a 
indicatorilor statistici prezentați).

Metodologia de organizare a proiectului de promovare a 
lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor informaționale

Notă: După necesitate, poate fi  modifi cat conținutul în for-
matul prezentat în exemplul de mai jos:

Proiect de promovare a lecturii: CAFENEAUA LECTURII

Implicarea persoanelor dezavantajate 
cu membrii familiilor 

 Da               Nu                 
Activități multilingve

 Da                  Nu      
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Acțiuni speciale pentru grupuri de 
utilizatori

 Fete   Băieți                 

 Ambii

Implicarea părinților în utilizarea TIC

 Da               Nu

Obiective A promova/ argumenta 
importanța lecturii în viața 
personală și socială, accesibili-
tatea lecturii în egală măsură 
pentru toți membrii comunității;
A antrena participanții în 
procesul de lectură, prin activități 
originale, deschise pentru toți 
membrii comunității.

Vârsta participanților 10-14 ani

Numărul participanților Nu mai mult de 12 persoane

Durata Săptămânal – 40 de activități pe 
an

Spațiul desfășurării activităților Pregătirea echipamentului 
(calculator, laptop, proiector);
Pregătirea/ elaborarea mate-
rialelor;
Amenajarea spațiului cu 
mese, scaune confortabile,
Pregătirea consumabilelor 
necesare;
Asigurarea unei ambianțe 
plăcute.

Descrierea evenimentului pas cu pas Biblioteca amenajează un 
spațiu asemănător unei cafenele, 
cu mese acoperite cu fețe de 
masă (se poate face un colaj din 
ziare), cu fl ori, cu ceai, cafea, 
băuturi răcoritoare, cu desert sau 
fructe. Și, desigur, pe mese se 
afl ă și cărți selectate de gazdă.
Participanții ocupă locul în 
jurul meselor.
Participanții sunt invitați 
să citească concomitent primul 
capitol dintr-o carte, care este pe 
masă, și paralel să servească din 
deliciile propuse. Acest seg-
ment de activitate durează 20 de 
minute.
Participanții inițiază discuții 
pe marginea celor lecturate 
și fac preziceri ce va urma în 
continuare, ei alcătuiesc sfârșitul 
poveștii, romanului citit.
Participanții folosesc noile 
tehnologii informaționale (cal-
culatorul, tableta etc.) pentru a-și 
face notițe despre ce au citit.
Copii sunt încurajați să 
citească alte câteva capitole pen-
tru ședințele următoare.
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Note pentru facilitarea lecturii Numărul de săptămâni va 
depinde de mărimea sau com-
plexitatea lucrării alese. Inițial 
lucrarea este aleasă de bibliote-
car, dar mai apoi se oferă liberă 
alegere membrilor grupului în 
selectarea cărților pentru lectură.
Participanților li se propune 
să aleagă cartea următoare.
Pentru a trezi curiozitatea 
băieților este indicat de selectat 
cărți cu istorii hazlii, beletristică, 
biografi i celebre etc.
Dacă prima experiență este 
una reușită, participanții vor veni 
la următoarele ședințe.

Sugestii pentru activitățile viitoare Dacă numărul doritorilor 
este mare, pot fi  organizate și alte 
grupuri atât în bibliotecă, cât și 
în alte spații.

Alte informații 

FIȘA 3 

Fișa de evaluare „BIBLIOTECA CU CEL MAI INGENIOS/ 
ORIGINAL CONCEPT DE ORGANIZARE A PROGRAMU-

LUI NAȚIONAL LECTURACENTRAL,
 EDIȚIA A 2-A, 2019”

___________________________________________________
(instituția nominalizată, adresa)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

Nr Criterii de evaluare 
Puncte 

de 
cuantifi care

Volum 
realizat

(date 
statistice)

Punctaj 
acumulat

1. Originalitatea/ unicitatea 
conceptului de organizare a 
PNLC, ed. a 2-a, 2019
(punctajul se acordă în baza 
informației de argumentare, 
alăturată fi șei de evaluare)

până la 10 
puncte 

x

2. Activități culturale de 
promovare a cărții și lecturii 
organizate în cadrul PNLC, 
ed. a 2-a, 2019

2 puncte/ 1 
activitate

3. Organizarea trainingurilor de 
dezvoltare a competențelor 
de lectură pentru bibliotecarii 
din rețea (prezintă Centrele 
Biblioteconomice raionale/ 
orășenești/ regionale/ 
departamentale)

10 puncte/ 1 
activitate

4. Activități de formare a 
competențelor de lectură 
critică a utilizatorilor 

10 puncte/ 1 
activitate



120 121

Metodologii, algoritmi, tehnologii Metodologii, algoritmi, tehnologii

5. Activități socio-comunitare 
organizate în cadrul PNLC, 
ed. a 2-a, 2019 (campanii 
de sensibilizare/ atragere a 
membrilor comunității în 
diverse acțiuni de dezvoltare a 
comunității)

5 puncte/ 1 
activitate

6. Implicarea partenerilor în 
activitățile de promovare a 
cărții și lecturii, în cadrul 
PNLC, ed. a 2-a, 2019

2 puncte/ 1 
parteneriat

7. Materiale promoționale 
elaborate în cadrul PNLC, ed. 
a 2-a, 2019

5 puncte/ 1 
unitate 

8. Promovarea PNLC în mass-
media:
- presa scrisă

- Radio

- TV

10 puncte/ 1 
articol
10 puncte/ 1 
informație
30 puncte/ 1 
informație

9. Promovarea PNLC, ed. a 2-a, 
2019 pe rețelele de socializare 
administrate: 
de bibliotecă 
de BNRM

1 punct/ 1 
publicare

PUNCTAJ TOTAL: 

EVALUAREA CALITATIVĂ
 Informație succintă despre originalitatea conceptului, for-

me și metode ingenioase de organizare a Programului Național 
LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019. Argumentarea succesului 
prin prezentarea unor indicatori de performanță: numărul de 
participanți în medie la activitățile din cadrul programului, rata 
de atragere a utilizatorilor/ a locuitorilor la activitățile progra-

mului etc (1 - 2 pag.).
 Rezonanță în mediul comunitar (impresii/ comentarii, 

aprecieri, impact asupra dezvoltării competențelor membrilor 
comunității etc.).
 Anexe (poze de la activități, alte informații de argumentare 

a indicatorilor statistici prezentați).
  

FIȘA 4

Fișa de evaluare „CEL MAI ORIGINAL PROIECT DE 
PROMOVARE A CĂRȚILOR DIN TOPUL CELOR MAI 

CITITE 10 CĂRȚI, EDITATE ÎN ANUL 2018
 (realizat anual de BNRM)” (lista este anexată)

___________________________________________________
(denumirea proiectului, instituția nominalizată, adresa)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

Nr Criterii de evaluare 
Cuantifi carea 
participării la 
un proces sau 

o activitate

Volum 
realizat

(date 
statistice)

Punctaj 
acumulat

1 Număr de cărți din 
top achiziționate de 
bibliotecă (exemplare)

1 punct/ 1 
carte

2 Număr total de 
împrumuturi ale cărților 
din top în anul 2019

1 punct/ 1 
împrumut 

3 Activități informaționale 
organizate în cadrul 
proiectului de 
promovare a cărților din 
top (reviste bibliografi ce, 
prezentări de carte etc.)

2 puncte /1 
activitate
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4 Activități culturale 
organizate în cadrul 
proiectului de 
promovare a cărților din 
top (expoziții de carte, 
recitaluri de poezie, 
cluburi de lectură, 
concursuri literare etc.)

3 puncte/ 1 
activitate

5 Activități științifi ce 
organizate în cadrul 
proiectului de 
promovare a cărților 
din top (mese rotunde, 
simpozioane etc. )

10 puncte/ 1 
activitate

6 Întâlniri cu autorii 
cărților clasate în topul 
celor mai citite 10 cărți, 
editate în anul 2018

30 puncte/ 1 
activitate

7 Procentul de atragere 
a utilizatorilor activi la 
activitățile de promovare 
a cărților din Topul celor 
mai citite 10 cărți, editate 
în anul 2018.
(Formula de calcul: A/
Bx100, 
unde A = numărul 
total de participanți la 
activitățile de promovare 
a topului, se împarte 
la: B = numărul de 
utilizatori activi ai 
bibliotecii, se înmulțește 
cu 100. Cifra se 
rotunjește la un număr 
întreg de procente)

10 puncte/ 
până la 30%
20 puncte/ 
până la 50%
30 puncte/ 
până la 75%

8 Materiale promoționale 
elaborate în cadrul 
proiectului (inclusiv în 
format electronic)

5 puncte/ 1 
unitate 

9 Promovarea cărților din 
Top: 
- presa scrisă

- radio

- TV

- pe rețelele de social-
izare

10 puncte/ 1 
articol
10 puncte/ 1 
informație
20 puncte/ 1 
informație
1 punct/ 1 
publicare

10 Metodologia organizării 
și desfășurării 
proiectului de 
promovare a topului 
celor mai citite 10 cărți, 
editate în anul 2018 (se 
anexează)

până la 30 de 
puncte

PUNCTAJ TOTAL: 

EVALUAREA CALITATIVĂ 

• Informație succintă despre originalitatea proiectului de pro-
movare a „Topului celor mai citite cărți, editate în anul 2018” 
(0,5 - 1 pag.)

• Anexe (poze de la activități de promovare a cărților din 
top, alte informații de argumentare a indicatorilor statistici 
prezentați).
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LISTA CĂRȚILOR IDENTIFICATE ÎN TOPUL CELE MAI 
CITITE 10 CĂRȚI, EDITATE ÎN ANUL 2018

1. Butnaru, Val. Ultimul profet adevărat : [roman] / Val But-
naru ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018 
(Combinatul Poligrafi c). – 155 p. – ISBN 978-9975-5437-0-5.

2. Cheianu, Constantin. Ultima amantă a lui Cioran : Ro-
man / Constantin Cheianu. – Chişinău : Cartier, 2018. – 152 p. 
– ISBN 978-9975-79-891-4. 

3. Colesnic, Iurie. Chișinăul nostru și vraja neuitării / Iurie 
Colesnic ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; coord.: Lidia 
Kulikovski ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chișinău : S. n., 
2018. – 632 p. – ISBN 978-9975-134-32-3.

4. Druță, Ion. Căsuţa de la Răscruce : Proză memorialistică 
/ Ion Druţă. ─ Chișinău: Cartier, 2018. – 313 p. – ISBN 978-
9975-86- 295-6.

5. Filip, Iulian. Nici o şansă cu extratereştrii : proză / Iulian 
Filip. – [Chişinău] : S. n., 2018 (Tipografi a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei). – 158 p. – ISBN 978-9975-62-417-6. – Disponibil: 
https://lecturacentral.fi les.wordpress.com/2019/03/iulian-fi lip.-
nici-o-c899ansc483-cu-extraterec899trii.pdf

6. Lungu, Marinela. Să nu mă laşi / Marinela Lungu ; cop.: 
Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018 
(Combinatul Poligrafi c). – 220 p. – ISBN 978-9975-54-391-0.

7. Mânăscurtă, Vladimir. Dulce infern : Bazat pe evenimen-
te reale: [roman] / Vladimir Mânăscurtă. – Chişinău : S. n., 2018 
[Tipogr. „Bons Offi  ces”]. – 198 p. – ISBN 978-9975-87-360-4. 

8. Răileanu, Mariana. Minte-mă ca-n prima zi : Roman / 
Mariana Răileanu; cop.: Andrei Dorgan. – Chişinău : Editura 
pentru Literatură şi Artă, 2018 (F.E.-P. „Tipografi a Centrală”). – 
243 p. – ISBN 978-9975-32-0.

9. Ţîbuleac, Tatiana. Grădina de sticlă : Roman / Tatiana 
Ţîbuleac ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2018 

(Tipogr. „Bons Offi  ces”). – 173 p. – ISBN 978-9975- 86-285-1.
10. Ţîcu, Octavian. Homo Moldovanus Sovietic : Teorii şi 

practici de construcţie identitară în R(A)SSM (1924-1989) / Oc-
tavian Ţîcu. – [Chişinău] : Arc, 2018 (Tipogr. „Bons Offi  ces”). 
– 417 p. – ISBN 978-9975-0-0158-8.

Sursa: Topul celor mai citite 10 cărți editate în anul 2018: 
Studiu sociologic / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; resp. de ed.: Vera Osoianu ; rea-
lizatorii sondajului: Angela Drăgănel, Victoria Popa ; alcăt.: An-
gela Drăgănel. – Chișinău, 2019. – 35 p. – Mod de acces|: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/TP%202018.pdf (Citat 17. 02. 
2020).
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FIȘA 5 

Fișa de evaluare CEL MAI BUN ESEU DESPRE LECTURĂ

___________________________________________________
(biblioteca, numele persoanei nominalizate, vârsta, ocupația/ funcția)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

Nr Criterii de evaluare Cuantifi care Volum
realizat 

Punctaj 
acumulat

1 Argumente pro lectură: 
importanța cunoașterii și a 
lecturii în dezvoltarea omenirii

până la 10 
puncte

x

2 Argumentarea poziției 
autorului eseului față de 
lectură: rolul lecturii în 
dezvoltarea continuă a 
competențelor personale, 
dezvoltarea personalității 
puternice, dezvoltarea 
persoanei active social etc.

până la 10 
puncte

x

3 Plinătatea refl ectării în eseu 
a dimensiunii culturale 
și educative a lecturii, a 
dimensiunii inter-relaționale a 
lecturii etc.

până la 10 
puncte

x

Criterii complementare
4 Promovarea lecturii pe rețelele 

de socializare personale sau 
administrate de bibliotecă

2 puncte/ 1 
publicare 

5 Prezentări de comunicări 
despre importanța lecturii în 
cadrul activităților organizate 
de bibliotecă

10 puncte/ 1 
comunicare

PUNCTAJ TOTAL: 

EVALUAREA CALITATIVĂ

• Informație succintă despre motivele nominalizării eseului 
la acest concurs (originalitatea ideilor, expunere coerentă, argu-
mente/ impresii personale etc.). Informația este prezentată de 
directorul bibliotecii care a înaintat eseul la concurs (0,5 pag.)

• Cerințe față de eseul prezentat: să transmită clar mesajul 
anunțat, să aibă un conținut actual și concis, să aibă o structură 
logică a ideilor expuse, să nu fi e plagiate expuneri din Internet. 
(1 - 1,5 pag). 

Cerințe de prezentare a textului:
 Titlul: Times New Roman, 14 pt., bold, centrat;
 Autor: prenumele și numele cu majuscule, Times New Ro-

man, 11 pt., post, instituția, adresa e-mail; aliniat dreapta;
 Textul: pagini de format A4, font Times New Roman, 12, 

normal, spațiu 1,5, câmpuri: stânga – 3,0 cm, sus/ jos – 2,0 cm, 
dreapta – 1,5 cm.
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ANEXA nr. 2 (Modulul 1)

TEXT PENTRU LECTURA CRITICĂ
Lucrare practică

Conceptul de comunitate
(preluat de pe: https://mecc.gov.md/sites/default/fi les/co_ed_

dezv_comunit.pdf)

Există mai multe abordări ale ideii de comunitate. Delimitări-
le conceptuale diferă; defi nițiile variază odată cu schimbările din 
societate și tipurile de relații care se constituie la nivelul grupu-
rilor umane.

Din perspectiva sociologiei clasice, o comunitate se bazea-
ză pe cultură, tradiție și o morală provenită din obiceiuri și 
credințe. Între membrii acesteia există raporturi naturale, relații 
vii și apropiate. Forma ideală de organizare este satul. Orașul, 
de cele mai multe ori, nu poate cunoaște comunități adevărate, 
deoarece aici se produce fenomenul de dispersie socială, indivizii 
eterogeni fi ind reuniți în mod arbitrar. Între ei nu există un liant 
afectiv determinat de legături fi rești întemeiate pe valori comu-
ne.

Din perspectiva relațiilor între grupurile umane, o comuni-
tate adevărată, puternică, cu individualitate este cea în care exis-
tă relații și legături economice, sociale, politice, culturale fun-
damentate pe încredere, sprijin reciproc și participare la viața 
comunitară. În societățile postmoderne se creditează un tip de 
comunitate apărută pe baza unor interese specifi ce și afi nități 
intelectuale. Se constată o creștere a fenomenului de socializa-
re naturală a indivizilor. Membrii sunt fl uctuanți, uneori dispare 
ideea de spațiu comun – de exemplu, comunitatea școlară sau 
comunitatea celor care comunică prin Internet. 

Una dintre caracteristicile societății adevărate o constitu-

ie spiritul comunitar defi nit ca dorință de a ajuta oamenii care 
conviețuiesc în aceeași comunitate. Este vorba de sentimentul de 
dragoste pentru locul de trai, care se dezvoltă prin educație și 
stă la baza participării la viața comunității. Într-o societate cu 
adevărat democratică autoritățile țin cont de părerile diferitelor 
grupuri. Să ai spirit comunitar înseamnă să acționezi responsabil 
în comun, dar fără a neglija aspectele particulare, specifi ce, res-
pectul pentru diferențele celuilalt.

La noi, într-o societate dispersată de practici nedemocra-
tice de durată, fără valori comune, cu oameni sufocați de mii 
de probleme, ce nu le permit să considere participarea la viața 
comunității o prioritate, ideea de comunitate este un deziderat 
al intelectualilor. Conceptul valoros de voluntariat, care dezvol-
tă sentimentul de mândrie, dragoste și spirit cetățenesc, nu s-a 
conturat în niște experiențe utile, fi rești. De aceea comunitățile 
actuale din Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru 
a deveni comunități adevărate, pentru a descoperi spațiul comun 
în care oamenii trebuie să conlucreze întru identifi carea nevoilor 
specifi ce și a lucrurilor pe care le prețuiesc cel mai mult.

Într-o comunitate adevărată oamenii se susțin reciproc, au în-
credere unii în alții, participă la soluționarea problemelor, sunt 
deci buni locuitori și cetățeni. Cu cât membrii unei comunități 
sunt mai valoroși ca cetățeni, cu atât comunitatea este mai valo-
roasă prin modul în care se dezvoltă și se cristalizează.
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ANEXA nr. 3 (Modulul 1)

SUPORT INFORMAȚIONAL PENTRU PREDAREA 
MODULULUI 1

Conceptul de comunitate. Cetățeanul și comunitatea. 
Actorii comunitari

Profesia de bibliotecar este strâns relaționată cu conceptul de 
dezvoltare a comunității. Pentru a înțelege cum bibliotecarii pot 
contribui la dezvoltarea comunității trebuie, pentru început, să 
sesizăm semnifi cația acestui termen.

Defi niția dată din DEX include printre alte interpretări pe cea 
de „grup de oameni cu interese, credințe sau norme de viață co-
mune; totalitatea locuitorilor unei localități, ai unei țări etc.”

Apelăm des la cuvântul comunitate, dar este important să ne 
întrebăm: ce refl ectă acesta?
 comunitatea este o construcție, un model;
 comunitatea nu înseamnă doar oamenii care o compun;
 comunitatea poate lua diferite forme, mărimi, culori și 

locații și nu există două la fel pe lume;
 comunitate există, de obicei, înainte ca membrii săi să se 

nască și va continua, probabil, până când toți oamenii ce o alcă-
tuiesc o vor părăsi;
 comunitatea este ceva dincolo de componentele sale, de 

membrii săi. O comunitate poate avea membri care s-au mutat 
temporar în altă parte. Aceștia ar putea dori să se întoarcă la un 
moment dat, dar nu toți o fac;
 comunitate, de multe ori, nu presupune o locație fi zică, fi ind 

considerată un grup de oameni cu interese comune;
 colecție de case;
 o comunitate se poate afl a în interiorul unor comunități mai 

mari, cum ar fi : regiuni, grupuri etnice, națiuni sau alte tipuri de 

delimitare;
 comunitățile se pot afl a în mișcare;
 în biblioteci acest termen se utilizează în sens larg, inclu-

zând pe toți pe care îi servește.
Biblioteca publică reprezintă o parte importantă din comu-

nitate. Viziunea, misiunea și obiectivele unei comunități stau la 
baza procesului de planifi care într-o bibliotecă. Bibliotecile tre-
buie să ia rolul de promotori ai dezvoltării comunității. Planifi -
carea unei biblioteci trebuie să se bazeze pe cele șase sarcini ale 
Asociației Bibliotecilor Publice ce au în vizor comunitatea:
 articularea unei viziuni comunitare;
 scrutarea comunității;
 identifi carea necesităților comunitare;
 analiză minuțioasă a bibliotecii;
 determinarea necesităților comunitare care trebuie oferite 

bibliotecilor;
 elaborarea unei viziuni de dezvoltare în cadrul bibliotecii.
Ce este o comunitate puternică? 
 membrii comunității nu sunt indiferenți faţă de problemele 

cu care se confruntă aceasta;
 membrii se consideră responsabili pentru viaţa lor în comun; 
 membrii au încredere și cooperează pentru rezolvarea pro-

blemelor existente.
Care este rolul bibliotecii într-o comunitate puternică?
Biblioteca trebuie să-și asume rolul de instituție comunitară 

principală, de organizaţie cu iniţiative care să conducă la parte-
neriate și cooperare, care să dinamizeze și să dezvolte societatea.

Pentru a investi în biblioteci, partenerii trebuie să vadă 
contribuția reală a bibliotecii în dezvoltarea comunității: infor-
mare, consolidare, dezvoltare, infl uențare, comasare, conectare, 
descoperire, instruire etc.

Cum trebuie să fi e biblioteca în comunitate?
 funcțională;
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 deschisă;
 accesibilă;
 tehnologizată;
 confortabilă;
 fl exibilă.
Care este rolul bibliotecarului în comunitate?
 să ofere acces la cunoștințe și informații comunității;
 să participe și să se implice în cadrul întrunirilor comunita-

re la dezbaterea diferitor probleme;
 să prezinte diverse informații cu privire la istoria localității, 

oportunitățile pe care le oferă comunității anumite proiecte, 
importanța securității și curățeniei;
 să identifi ce programele de interes comun și să organizeze 

întruniri în spațiul bibliotecii;
 să organizeze și să ofere spațiul bibliotecii pentru întruniri 

ale ofi cialilor comunității cu cei interesați;
 să mărească nivelul de sensibilizare a părinților și copiilor 

pentru o implicare mai activă;
 să identifi ce oportunitățile de obținere a granturilor și să 

verifi ce cât de adecvate sunt pentru comunitate etc.
Biblioteca pentru comunitate este un loc de obținere a 

informației despre demografi a și istoria comunității, loc de în-
truniri și reuniuni, loc pentru amplasarea anunțurilor comunita-
re, loc pentru obținerea listei tuturor organizațiilor din comuni-
tate, loc unde găsești un bibliotecar pentru referințe, loc de acces 
la computere publice, loc pentru votare, loc de informare despre 
granturi și sponsorizări etc.

Cetățeanul – locuitorul unui stat, care se bucură de drepturi 
civile și politice, care are anumite obligații față de acest stat. 

Relația cuprinde: 
 cetățeanul și administrația publică locală;
 cetățeanul și actorii comunitari;
 cetățeanul și diverse grupe.

Un cetățean complet integrat în societate este acel care se im-
plică activ în viața comunității din care face parte. O formă foarte 
răspândită și efi cientă a relației cetățean – comunitate sunt întru-
nirile la care cetățenii discută, își exprimă părerile, ajung la con-
sensuri și găsesc soluții pentru diverse probleme. Administrația 
publică locală în colaborare cu biblioteca are datoria de a proiec-
ta activități de informare, de educare și de implicare a cetățenilor. 
Doar astfel este posibilă efi cientizarea activității în interes co-
mun.

Actorii comunitari – persoane particulare, organizații, grupe 
neformale ce locuiesc și activează în comunitatea dată.

Dezvoltarea societății este în relație directă cu identifi carea 
acelor persoane și grupe care pot contribui la luarea diferitor 
decizii sau la soluționarea unor probleme. Acestea se numesc 
factori interesați sau actori comunitari. Din această categorie fac 
parte:

Grupuri de interes: acestea includ persoane care împărtășesc 
un interes comun privind o problemă/ situație concretă și sunt 
dispuse să se angajeze în luarea deciziei corecte, în obținerea re-
zultatelor scontate (de exemplu: grupurile de protecție a mediu-
lui, organizațiile sindicale etc.).

Organizații publice: acestea includ diferite organizații (școala, 
biserica, agenți economici), organe de resort, administrația pu-
blică locală etc.).

Cluburi politice: organizații ce reprezintă diverse partide poli-
tice sau coaliții politice în societate.

Asociații de afaceri și profesionale: organizații ale diferitelor 
fi rme sau ale oamenilor de afacere care promovează și sprijină 
un climat economic adecvat (Camera de comerț, cluburile pro-
fesionale și cele de servicii).

Persoane individuale: oamenii care urmăresc un interes per-
sonal, posedă cunoștințe de specialitate și doresc să contribuie la 
soluționarea unor probleme ale comunității.
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Grupuri subreprezentate: cuprind persoane care nu sunt dis-
puse să participe la viața comunității.

Organizații ale comunității: reprezintă persoane care se orga-
nizează pentru a promova un interes comun privind un anumit 
domeniu (asociații de proprietari, de locatari etc.).

Organizații neguvernamentale: sunt organizații non-profi t, 
având diferite domenii de activitate (asistență medicală, psiho-
logică, tehnică) la nivel local, regional, național și internațional.

Care este cheia succesului unei biblioteci publice în comunitate?
Implicarea ei în dezvoltarea comunității prin colaborarea cu 

alte organizații, prin dezvoltarea competențelor lingvistice, eco-
nomice, educaționale ale membrilor comunității, drept urmare – 
participarea activă a acestora în viața comunității.

Comunicarea efi cientă în comunitate. Avantaje ale parte-
neriatului comunitar

Comunicarea efi cientă în comunitate presupune:
 Claritatea exprimării. Un schimb reciproc de păreri se poate 

efectua doar după ce a fost defi nit exact punctul de plecare al 
discuției;
 Evitarea neînțelegerilor. Intervenția pe parcursul discuției 

cu fraze de concretizare, pentru a evita confuzii;
 Adoptarea unei atitudini binevoitoare prin solicitarea inter-

locutorului să repete enunțul, arătându-i indirect că nu îl negli-
jăm și îi dăm ascultare;
 Formularea clară și concisă a întrebărilor într-o comunicare 

cu partenerii. Tipul de întrebări se alege în dependență de parte-
ner și ce informație dorim să afl ăm;
 O comunicare poate să se desfășoare optim în cazul în care 

demonstrăm partenerului că îl acceptăm ca partener de discuție.
Implicarea agenților economici, autorităților locale, 

organizațiilor neguvernamentale, membrilor comunității în dez-
voltarea acesteia presupune crearea unor parteneriate viabile.

Care sunt potențialii parteneri ai bibliotecii?
 administrația publică locală;
 organizațiile nonguvernamentale;
 școala;
 agenții economici;
 biserica;
 punctul medical;
 casa de cultură;
 muzeul;
 centrele multifuncționale etc.
Biblioteca trebuie să învețe cum să identifi ce categoriile de 

parteneri din rândul agenților economici interesați și capabili să 
susțină inițiative de parteneriat; căile de sensibilizare și atragere a 
agenților economici în parteneriate pentru rezolvarea probleme-
lor comunității; modalitățile de colaborare cu agenții economici; 
fi nalitățile comune care pot fi  promovate; condițiile de încheiere 
a parteneriatelor și derularea colaborării; benefi ciile comunității 
prin promovarea parteneriatului; avantajele agenților economici 
în cadrul unui parteneriat.

Avantajele parteneriatelor:
 contactul permanent dintre diferiți parteneri sociali facili-

tează rolul bibliotecii în comunitate;
 la nivel de parteneriat pot fi  realizate acțiuni importante 

pentru comunitate;
 pot fi  preluate roluri și responsabilități la nivel local;
 se creează condiții pentru integrarea tinerilor în comunitate;
 fi nalități comune care pot fi  promovate;
  organizarea unor activități pe bază de parteneriat; 
 colaborarea în domeniul informării comunității;
 programe și acțiuni comune, implicarea altor actori comu-

nitari etc.
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Biblioteca construiește parteneriate pentru a soluționa 
probleme

Parteneriatele trebuie să devină o prioritate, o necesitate, 
o soluție pentru crearea unor noi posibilități de dezvoltare a 
comunității.

Șapte pași spre soluționarea problemei în comunitate:
Pasul 1. Identifi cați, stabiliți și clarifi cați problema: Inclu-

de o defi nire clară a problemei, determinarea factorilor ce sunt 
implicați, stabilirea difi cultăților, deciderea asupra celor mai im-
portante aspecte ale problemei prin răspunsuri la întrebările: 
- Care este problema? - De ce este o problemă, care este cauza 
apariției acesteia? - De ce trebuie rezolvată? - A cui este proble-
ma? (folosește și la identifi carea factorilor interesați) - Ce s-ar 
întâmpla dacă problema nu ar fi  soluționată?

Pasul 2. Analizați problema: Implică colectarea informației 
necesare pentru lucrul asupra problemei, cunoașterea tuturor 
cauzelor posibile și a eșecului în depășirea difi cultăților prin in-
terviuri, chestionare, analiza documentelor, observația directă 
etc. Pentru studierea problemei poate fi  folosită și analiza SWOT 
(puncte forte, puncte slabe, oportunități, temeri sau difi cultăți), 
solicitând răspunsuri la următoarele întrebări: Care sunt puncte-
le tari ale acțiunilor ce vi le propuneți? Care sunt punctele slabe? 
Ce oportunități de care se poate profi ta în realizarea obiective-
lor există sau vor exista? Care sunt temerile, barierele curente și 
potențiale în realizarea obiectivelor?

Pasul 3. Elaborați soluțiile alternative: Include enumerarea 
și examinarea tuturor căilor de soluționare a problemei, analiza 
impactului pozitiv/ negativ al fi ecărei soluții alternative.

Pasul 4. Selectați cea mai bună soluție: Această etapă constă 
într-un proces de selectare a soluțiilor alternative posibile pentru 
determinarea celei mai bune. La moment alternativa ideală poate 
fi  soluția cea mai bună. Ea este aleasă nu doar pe baza efi cienței 
maxime și unei realizări rapide, dar luându-se în considerare și 

alți factori ca: bugetul, timpul, situația economică etc. La această 
etapă este important de a delimita necesitățile de dorințe.

Pasul 5. Schițați un plan de acțiune: Include defi nirea scopu-
lui; conturarea obiectivelor specifi ce, sarcinilor, timpului, buge-
tului, responsabilităților etc. 

Pasul 6. Implementați soluția: Aplicați soluția în acțiune și 
monitorizați progresul ei, concomitent cu urmărirea planului 
proiectat.

Pasul 7. Evaluați: Acest pas include evaluarea modului în 
care au fost atinse obiectivele; determinarea efectului soluției, 
implicațiilor pozitive și negative ale procesului/ fi ecărui pas în 
parte.

Plan de acțiune civică în sprijinul comunității
Acțiunile comunității vor avea succes dacă vor fi  bine pro-

iectate. Este foarte important ca obiectivele acțiunilor să fi e clar 
formulate, activitățile – planifi cate și organizate cu exactitate, 
responsabilitățile să fi e distribuite astfel încât să se inițieze parte-
neriate comunitare. 

Plan-model de acțiune civică în sprijinul comunității:
 Problema identifi cată;
 Obiectivele acțiunii;
 Participanții;
 Sursele de informare;
 Distribuirea responsabilităților;
 Activitățile planifi cate;
 Analiza datelor obținute;
 Prezentarea rezultatelor acțiunii;
 Evaluarea acțiunii;
 Refl ecții, posibilități de a continua acțiunea.
Recomandări pentru bibliotecari: 
 implicarea în activitățile comunitare: cu cât un bibliotecar 

se implică mai mult, cu atât este mai puternică responsabilitatea 
față de comunitate;
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 cunoașterea problemelor comunitare;
 relaționarea – crearea relațiilor de succes cu comunita-

tea – bibliotecarii percep implicarea comunitară ca generator 
de noi șanse pentru dezvoltarea noilor servicii și relații prin 
interacțiunea cu membrii comunității la întrunirile civice, soci-
ale și educaționale;
 oferirea serviciilor inovative și integrarea lor. Serviciile pe 

care le oferă biblioteca sunt mult mai efi ciente dacă sunt integra-
te în sistemul comunitar;
 oferirea spațiilor democratice în care cetățenii pot lucra îm-

preună pentru a rezolva probleme publice;
 dezvoltarea comunitară ca valoare instituțională – bibliote-

carii percepuți ca subiecții necesari pentru îmbunătățirea calității 
vieții în comunitate (grija pentru oameni, în special pentru copii 
și vârstnici);
 facilitarea interacțiunii dintre comunitatea locală și ofi ciali 

prin rețele sociale, e-mail și alte instrumente online;
 informarea și educarea spiritului civic și inițiativei civice la 

nivel comunitar.
(preluat cu completări: https://mecc.gov.md/sites/default/fi -

les/co_ed_dezv_comunit.pdf)

ANEXA nr.4  
Indicatori de performanță/ relaționali privind 

evaluarea activităților din cadrul 
Programului Național LecturaCentral

Denumirea 
indicatorului 
și referința la 

acesta 

Defi niție Obiectiv Metodologia de 
calcul

Rata de 
circulație

SM ISO 
11620:2016

B.2.1.1

Numărul total 
de împrumuturi 
din colecție 
pe parcursul 
unei perioade 
determinate, 
de obicei un 
an, divizat la 
numărul total de 
documente din 
această colecție

Evaluarea 
nivelului global 
de utilizare a 
unui fond de 
împrumut. 
Poate, de 
asemenea, servi 
la evaluarea 
corespunderii 
mărimii colecției 
necesităților 
populației 
servite.

Rotația colecției 
este egal cu 

A
B  unde:

A – numărul de 
împrumuturi 
înregistrate 
din colecția 
examinată;
B – numărul total 
de documente 
din colecția 
examinată.
Se rotunjește la o 
zecime.

Împrumut pe 
cap de locuitor

SM ISO 
11620:2016

B.2.1.2

Numărul total 
de împrumuturi 
dintr-un an 
împărțit la cifra 
populației pe 
care o servește 
biblioteca

Obiectivul este 
de a stabili rata 
de utilizare a 
colecțiilor de 
bibliotecă de 
către populația 
servită de 
aceasta.

Împrumutul pe 
cap de locuitor 
este egal cu:

A
B  unde: 

A – numărul total 
de împrumuturi 
dintr-un an;
B – numărul 
persoanelor 
ce alcătuiesc 
populația servită 
de bibliotecă.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
sau la o zecimală, 
dacă numărul este 
mai mic de 10.
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Numărul de 
unități de conținut 
documentar 
descărcate per 
persoană
SM ISO 
11620:2016
B.2.1.4

Numărul de 
unități de conținut 
documentar 
descărcat, în 
întregime sau 
parțial, din fi ecare 
resursă electronică, 
pe parcursul 
unei perioade 
date, împărțit 
la numărul de 
persoane din 
populația servită

Evaluarea 
interesului 
utilizatorilor 
față de resursele 
electronice

Numărul de 
unități de conținut 
documentar 
descărcat per 
persoana este egal 
cu:

A
B  unde: A – 

numărul de 
unități de conținut 
documentar 
descărcat dintr-o 
resursă electronică 
anumită pe o 
perioadă data;
B – populația 
servită.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
proxim sau la o 
zecimală, dacă 
numărul este mai 
mic de 10.

Intrări în 
bibliotecă pe cap 
de locuitor
SM ISO 
11620:2016
B.2.2.1

Numărul total 
de intrări fi zice 
sau virtuale 
la bibliotecă 
pe parcursul 
unui an întreg 
împărțit la 
numărul total 
de persoane 
ce alcătuiesc 
populația pe 
care o servește 
biblioteca

Evaluarea 
capacității 
bibliotecii de a 
atrage utilizatorii 
pentru a-i oferi 
serviciile sale

Indicatorul Intrări 
în bibliotecă pe 
cap de locuitor 
este
 A

B  unde: 
A – numărul total 
de vizite fi zice și 
virtuale (contor 
+ vizite virtuale 
externe) dintr-un 
an întreg;
B – numărul 
persoanelor 
ce alcătuiesc 
populația servită.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
proxim sau la o 
zecimală, dacă 
numărul este mai 
mic de 10.

Rata de 
participare 
la activitățile 
organizate de 
bibliotecă (per 
persoană)
SM ISO 
11620:2016
B.2.2.4

Numărul total 
de participări 
la manifestările 
organizate de 
bibliotecă pe 
parcursul anului 
pentru 1000 de 
persoane din 
populația servită. 
În contextul 
acestui indicator 
sunt incluse 
manifestările 
organizate cu 
subiecte literare, 
culturale sau 
educaționale, 
de ex. vizitele 
autorilor, 
comitetelor de 
lectură, discuțiilor 
literare, ateliere

Evaluarea 
interesului 
manifestat de 
populația servită 
față de activitățile 
organizate de 
bibliotecă

Rata de prezență 
la activitățile 
organizate de 
bibliotecă per 
persoană este egala 
cu 

A
B  unde:  A/B x 1000 

unde:
A – numărul de 
persoane prezente 
la manifestările 
organizate de 
bibliotecă;
B – numărul de 
persoane din 
populația servită.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
proxim.

Numărul de 
participări la 
orele de instruire 
pentru utilizatori 
per persoană
SM ISO 
11620:2016
B.2.2.5

Numărul de 
utilizatori care 
au urmat un 
curs de instruire 
pe parcursul 
perioadei de 
referință pentru 
1000 de persoane 
din populația 
servită

Evaluarea 
capacității 
bibliotecii 
de a ajunge 
la utilizatori, 
organizând 
acțiuni de 
instruire în 
utilizarea 
serviciilor

Numărul de ore 
de instruire a 
utilizatorilor per 
persoană din 
populația servită 
este egal cu 
A/B x 1000 unde:
A – numărul de 
sesiuni de instruire 
în bibliotecă (+ 
vizite ghidate, dacă 
este aplicabil). 
Numărul de 
sesiuni în modulul 
de instruire 
(interactive) 
online propuse de 
bibliotecă;
B – populația 
servită.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
proxim.
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Rata de ocupare 
a locurilor din 
bibliotecă
SM ISO 
11620:2016
B.2.3.1

Procentul de 
locuri ocupate 
în momentul 
investigației

Evaluarea 
ratei globale 
de utilizare 
a locurilor 
destinate lecturii 
sau studiilor 
în bibliotecă 
prin estimarea 
procentului 
de locuri în 
folosință la un 
anumit moment 
dat

Rata de ocupare a 
locurilor este 

A
B  x 100 unde: 

A – numărul de 
locuri de ședere 
afl ate în uz;
B – numărul 
total de locuri 
asigurate.
Se rotunjește 
rezultatul la 
nivelul numărului 
întreg proxim.

Procentul de 
frecventare de 
către populația 
țintă
SM ISO 
11620:2016
B.2.4. 1

Procentul de 
populație-țintă 
ce utilizează 
biblioteca
Un utilizator, în 
sensul acestui 
indicator, este 
o persoană sau 
o colectivitate 
(o organizație, 
instituție sau 
companie).

Evaluarea 
reușitei 
bibliotecii în 
a contacta și 
atrage populația-
țintă.

Procentul de 
frecventare a 
populației-țintă 
este

A
B  x  100 unde:

A – numărul de 
împrumutători 
activi din 
rândurile 
populației-țintă;
B – numărul 
total de persoane 
ce alcătuiesc 
populația-țintă.
Se rotunjește la 
un număr întreg 

Satisfacerea 
utilizatorilor
SM ISO 
11620:2016
B.2.4.2

Cotarea medie 
de către utilizator 
a serviciilor de 
bibliotecă în 
totalitate sau a 
diferitor servicii 
prestate de acesta

Determinarea 
gradului în 
care utilizatorii 
sunt satisfăcuți 
de serviciile 
asigurate din 
bibliotecă ca 
întreg sau izolat

Media satisfacției 
utilizatorilor 
pentru fi ecare 
serviciu sau 
aspect de serviciu 
este
A/ B, unde
A este suma 
valorilor pentru 
fi ecare serviciu 
primit în 
prezent de către 
utilizatori;
B este numărul de 
respondenți.
Se rotunjește la o 
zecimală.

Dorința de 
a reveni la 
serviciul de 
informare
SM ISO 
11620:2016
B.2.4.3

Procentul de 
tranzacții de 
referințe după 
care utilizatorii 
înțeleg că vor 
reveni la serviciul 
de referințe (sau 
la serviciul de 
referințe virtuale) 
cu alte întrebări.

Evaluarea 
efi cienței 
tranzacțiilor 
de referințe 
prin măsurarea 
dorinței 
utilizatorilor 
de a reveni la 
serviciul de 
informare (sau 
la serviciul 
de referințe 
virtuale).

Dorința de re a 
reveni este:
A/B× 100 unde
A este numărul 
de persoane care 
răspund „da”;
B este numărul 
total de persoane 
care au răspuns.
Se rotunjește la 
un număr întreg 
proxim.
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