
Isto
rii d

e succes. E
venim

ente. E
xp

eriențe

127

M
agazin b

ib
liologic  nr. 1-2

 | 2019

Conferințele zonale – modalități de 
promovare, comunicare 

și formare a bibliotecarilor 

Ludmila CORGHENCI,
Lilia POVESTCA,
Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova

Rezumat: Articolul reflectă specificul Conferințelor 
zonale ca parte integrantă a sistemului de reuni-
uni profesionale, organizate de către Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu 
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. 
Sunt prezentate informații de conținut, indicatori 
statistici și alte date de impact pentru ediția 2019 
a Conferințelor zonale, organizate la Bălți, Orhei, 
Călărași și Leova
Cuvinte-cheie: conferințe zonale, priorități profe-
sionale ale anului 2019, Obiective de Dezvoltare 
Durabilă 2030, promovarea imaginii, servicii ino-
vative.

Abstract: The article reflects the specifics of the 
Zonal Conferences as an integral part of the system 
of professional meetings, organized by the National 
Library of the Republic of Moldova in partnership 
with the National Library for Children "Ion Crean-
ga". Article includes content information, statistical 
indicators and other impact data for the 2019 edi-
tion of the Regional Conference organized in Balti, 
Orhei, Calarasi and Leova. 
Keywords: regional conferences, professional pri-
orities of 2019, Sustainable Development Objec-
tives 2030, image promotion, innovative services.

Biblioteca în societatea cunoașterii 
are nevoie de afirmare și promo-

vare, fiind instituție creatoare de educație 
și cultură. Reuniunile profesionale dintre 
participanți contribuie la progresul și dina-
mica profesiei, a bibliotecarului ca profesi-
onist în mediul informațional.

Conferințele zonale sunt considerate un 
mediu benefic pentru schimb de experiență 
și practici de calitate, valorificarea 
potențialului inventiv și menținerea unei 
ambianțe inovaționale în activitatea bibli-
otecilor publice, încurajarea cunoașterii și 
stimularea creativității, crearea unui mediu 
benefic de comunicare profesională.

Anual, de regulă în luna iunie, comuni-
tatea bibliotecară din Republica Moldova 
se întrunește în patru zone teritoriale din 

țară pentru a analiza, compara și evalua 
experiențe din biblioteci.

Conferințele zonale 2019: „Anul Biblio-
teconomic 2019 – fundamentări pentru ziua 
de mâine a Bibliotecii” organizate de Mi-
nisterul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova, Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă” în colabo-
rare cu Biblioteca Municipală „Eugeniu 
Coșeriu”, Bălți (11 iunie 2019); Biblioteca 
Publică Raională „Alexandru Donici”, Or-
hei (12 iunie 2019); Biblioteca Publică Ra-
ională „Grigore Vieru”, Călărași (13 iunie 
2019); Biblioteca Publică Raională „Valeriu 
Matei”, Leova (18 iunie 2019) în parteneriat 
cu Administrațiile publice locale și Centre-
le Biblioteconomice Teritoriale s-au axat pe 
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priorităților profesionale, stabilite pentru 
anul 2019 de către Forumul Managerilor 
din cadrul Sistemului Național de Biblio-
teci (5 decembrie 2018) prin cunoașterea 
experiențelor reprezentative, punerea la 

dispoziție a instrumentelor utile pentru ac-
tivitatea profesională.

În spirit comun, au manifestat interes și 
implicare pentru succesele și problemele 
profesiei 222 de persoane.

 Participanții la Conferințele zonale 2019
Locație Biblioteci 

naționale
Biblioteci pu-

blice teritoriale, 
reprezentanți 

APL

Biblioteci din 
învățământ (școlare, 

universitare)

Biblioteci 
specializate

Total

Zona Bălți 5 59 7 (5 – bibl. școlare, 
2 – bibl. univ.)

0 71

Zona Orhei 5 53 2 0 60
Zona 

Călărași
5 43 1 0 49

Zona Leova 4 38 0 0 42
Total 19 193 10 0 222

Organizarea și desfășurarea Conferințelor 
zonale 2019 a oferit posibilitatea personalu-
lui de specialitate din bibliotecile din Repu-
blica Moldova de a-și prezenta experiențele 
privind promovarea imaginii bibliotecii, 
serviciile inovative în sprijinul implemen-
tării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, 
recomandări metodologice privind indi-
catorii de evaluare a activității bibliotecii 
(componenta documentară), prezentarea 
pozițiilor de reper ale ediției a 2-a a Pro-
gramului Național Lectura Central, sinteza 
sondajului privind evaluarea implementării 
priorităților profesionale ale anului 2019.

Ghidați de experții centrelor biblioteco-
nomice naționale, personalul de specialitate 
din bibliotecile publice teritoriale au pre-
zentat experiențele inovative, practicile de 
succes privind promovarea imaginii biblio-
tecii în societate și sprijinirea implementării 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030:

Zona Bălți:
 Biblioteca Publică Raională „Ion 

Druță”, Dondușeni – „Servicii inovati-
ve de bibliotecă ca formă de promovare a 
instituției bibliotecare”, Oxana Caramîș
 Biblioteca Municipală „Eugeniu 

Coșeriu”, Bălți – „Promovarea ofertei Bibli-
otecii întru crearea mediului de încredere și 
simpatie în spațiul comunitar”, Victoria Țîcu
 Biblioteca Publică Raională „Iulian Fi-

lip”, Drochia – „Servicii moderne de biblio-
tecă pentru dezvoltarea comunității”, Lidia 
Gontea
 Centrul de Documentare și Informare 

„Mihail Sadoveanu”, Soroca – „Diversifica-
rea serviciilor pentru utilizatori în bibliote-
ca publică”, Eugenia Coșeru
 Biblioteca Publică Raională, Briceni 

– „Susținerea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă prin implementarea serviciilor 
inovative în biblioteci”, Neli Corobca

Zona Orhei:
 Biblioteca Publică Sătească Dubăsarii 

Vechi, Criuleni – „Modernizarea bibliotecii 
– factor de sporire a imaginii în comunita-
te”, Ina Agachi
 Biblioteca Publică Sătească Șerpeni, 

Anenii Noi – „Promovarea imaginii bibli-
otecii publice în comunitate – imperativ al 
timpului”, Nina Botnari
 Biblioteca Publică Sătească Socol, Bi-

blioteca Publică Comunală Vadul-Rașcov 
– „Clubul Seniori IT cu ecouri zonale”, Zi-
naida Şmigun, Ludmila Prepeliță
 Biblioteca Publică Raională „Alexan-

dru Donici”, Orhei, Filiala pentru Copii 
„Ion Creangă” – „Servicii educative și pe 
placul copiilor”, Lucia Brehoi
 Biblioteca Publică Sătească Molovata, 

Dubăsari – „Sunt ECO, am portofoliu digi-
tal”, Vera Oxente
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Zona Călărași:
 Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 

Chișinău – „#Bibliotecahasdeu de mâine e 
cea de azi: cum cumpărăm atenția utilizato-
rilor de bibliotecă”, Mariana Harjevschi
 Biblioteca Publică Raională „Dimitrie 

Cantemir”, Ungheni – „Sporirea vizibilității 
bibliotecii „Dimitrie Cantemir” Ungheni – 
impact pe termen lung”, Nadejda Mihai
 Biblioteca Publică Milești, Nisporeni 

– „Din proiecte învăț, descopăr, creez, im-
plementez în beneficiul comunității”, Maria 
Mîtcu
 Biblioteca Publică Orășenească „Petre 

Ștefănucă”, Ialoveni – „Biblioteca Publică 
Orășenească „Petre Ștefănucă” – furnizor 
de servicii comunitare”, Valentina Plămă-
deală
 Biblioteca Publică Raională „Mihail 

Sadoveanu”, Strășeni – „O lume mai bună 
prin realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă”, Natalia Grițco
 Biblioteca Publică Raională Fălești – 

„Servicii durabile și cu impact în bibliote-
cile din Fălești”, Elena Negoiță

Zona Leova:
 Biblioteca Publică Raională Cantemir 

– „Promovarea imaginii bibliotecii în co-
munitate”,  Nadejda Coltuc
 Biblioteca Publică Raională „ÎPS An-

tonie Plămădeală”, Hâncești – „Imaginea și 
promovarea bibliotecii în societatea con-
temporană”, Tatiana Darii
 Biblioteca Publică Orășenească, 

Cimișlia – „Dezvoltarea culturii media la 
bibliotecă”, Iulia Spînu
 Biblioteca Publică Sătească Crihana 

Veche, Cahul – „Serviciul modern de bi-
bliotecă «Sunet și culoare pentru fiecare»”, 
Maria Cudlenco
 Biblioteca Publică Raională „Andrei 

Ciurunga”, Cahul – „Serviciul modern de 
bibliotecă «Sunt inteligent»”, Maria Stîngă, 
Ana Marin
 Biblioteca Publică Sătească Covurlui, 

Leova – „Serviciul modern de bibliotecă 
«Programul Codlabe»”, Margareta Budăi.

Tematica și numărul de prezentări în ca-
drul Conferințelor zonale 2019:

Locație Prezentări a 
experiențelor 

privind 
promovarea 

imaginii 
bibliotecii

Prezentări a 
serviciilor inovative 

în sprijinul 
implementării 
Obiectivelor 

de Dezvoltare 
Durabilă

Prezentări 
– suport 

metodologic. 
Intervenții ale 

experților

Sinteza sondajului 
privind evaluarea 

implementării 
priorităților 

profesionale ale 
anului 2019

Zona Bălți 2 3 5 1
Zona Orhei 2 3 5 1
Zona Călărași 3 3 4 1
Zona Leova 2 4 4 1

Fiecare participant a plecat mai bogat în 
informaţii și mai pregătit pentru activitatea 
profesională pe care o desfășoară. ePorto-
foliul Conferințelor zonale 2019, diseminat 
tuturor centrelor biblioteconomice a inclus:
 conceptul conferințelor zonale, apro-

bat de către Consiliul Științific al BNRM
 documente-cadru de reglementare 

(aprobate și în proiecte)
 „Politica de dezvoltare a resurselor 

informaționale” (material al Bibliotecii 
Naționale a Republicii Moldova în sprijinul 
elaborării documentului instituțional)
 prioritățile profesionale ale anului 

2019 (aprobate la Forumul Managerilor din 
cadrul Sistemului Național de Biblioteci, 5 
decembrie 2018)
 modele-cadru ale fișei posturilor di-

rectorului (șefului) de bibliotecă raională, 
orășenească, municipală și a bibliotecarului 
principal
 prezentări-suport metodologic (ale 

experților)
 prezentări ale serviciilor de bibliotecă, 

experiențelor
 sinteza chestionarului privind evalua-

rea implementării priorităților profesionale 
ale anului 2019
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agendele conferințelor zonale)
 alte materiale.
Despre performanțele și inovațiile bibli-

otecilor publice teritoriale participante la 
Conferințele zonale 2019: „Anul Biblioteco-
nomic 2019 – fundamentări pentru ziua de 
mâine a Bibliotecii”  puteți să vă informați 
accesând adresa: https://bibliotecipubli-
cerm.wordpress.com/2019/06/25/comuni-
cari-conferinte-zonale-2019/ 

Impactul lucrărilor Conferințelor zona-
le 2019:
 cunoașterea/ diseminarea practicilor, 

experiențelor de succes ale bibliotecilor pu-
blice, 
 evaluarea situației privind mersul im-

plementării priorităților profesionale ale 
anului 2019,
 identificarea domeniilor de centrare a 

eforturilor de sprijin metodologic din par-
tea centrelor biblioteconomice naționale: 
pregătirea către evaluarea bibliotecilor 
publice (componenta documentară – ela-
borare de strategii, politici, ale documente 
instituționale); analiza impactului activității 
bibliotecii (realizare studii, colectare dovezi 
– este vorba despre implementarea preve-
derilor SM ISO 16439:2018 „Informare și 

documentare – Metode și proceduri pentru 
evaluarea impactului bibliotecilor”),
 accesul la textele prezentărilor din ca-

drul Conferințelor zonale https://bibliote-
cipublicerm.wordpress.com/ ,
 accesul la imaginile, pozele 

conferințelor zonale https://www.facebook.
com/pg/cfc.bnrm/photos/?ref=page_inter-
nal,
 discuții și promovări de propuneri pe 

marginea documentelor de reglementare 
naționale, care necesită actualizări, com-
pletări (de ex., „Regulamentul privind mo-
dul de conferire a categoriilor de calificare 
personalului de specialitate din biblioteci”),
 dezvoltarea competențelor biblioteca-

rilor,
 platformă de comunicare profesională 

și schimb de experiență.
Apreciem și menționăm sprijinul 

și deschiderea profesională a gazdelor 
Conferințelor zonale 2019 – Bibliotecile Pu-
blice Municipale/ Raionale din Bălți, Orhei, 
Călărași și Leova!

În continuare prezentăm o parte din 
comunicările, făcute public în cadrul 
Conferințelor zonale, în unele cazuri – sin-
teze asupra acestora.  


