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 Anul bibliologic 2015 a fost declarat drept An al  

 promovării valorilor europene şi pe acest generic  

 s-au axat principalele subiecte abordate în  

 cadrul Întrunirii Anuale 2014 a Conferinţei 
Directorilor Bibliotecilor Publice din Republica 
Moldova (CODIBIP). 

 

 Agenda Conferinţei CODIBIP: . 

https://4.bp.blogspot.com/-5XrxdbrJyq0/VGODn00HOSI/AAAAAAAAK1w/NQHs0TlGqbg/s1600/2015.JPG


Obiectivul întrunirii CODIBIP  

 sensibilizarea conducătorilor bibliotecilor cu privire la importanţa 
angajării bibliotecilor în procesul de promovare a 
valorilor  europene, comunicare şi informare a cetăţenilor, aceste 
instituţii culturale fiind printre organismele cele mai credibile, alături 
de mass-media locală pentru cetăţenii din localităţile rurale. 

 

   Semnarea Acordului de Asociere dintre UE și RM trebuie să 
impulsioneze procesul de comunicare europeană, iar bibliotecile 
trebuie să devină "aliaţi" de nădejde ai societatii civile şi mass-media 
în acest proces. 

 

 Reuniunea CODIBIP trebuie să contribuie la stabilirea unui cadru de 
cooperare cu factorii de decizie şi actorii activi în acest domeniu  



Alexe RĂU, Director General al BNRM, Preşedinte al CODIBIP  

 Anul 2015 va fi dedicat promovării 

valorilor europene, care trebuie să fie 

cunoscute tuturor, citându-l pe  

Bengamin Franclin, care atribuia 

misiunii bibliotecilor pregătirea  

alegătorilor calificaţi. 

 Va fi anul decisiv în devenirea şi 

afirmarea instituţiei bibliotecare de tip  

nou, ca Centru de Informare în  

comunitate. 
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Iulian Groza, Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

al RM; 

 

 1.Bibliotecarii depun o muncă titanică, 

sunt conectori ai utilizatorilor cu 

valorile culturale, ştiinţifice etc. 

2. Ei trebuie să disemineze ce sunt 

valorile europene: UE ajută 

implementării reformelor, 

modernizării, nu se antagonizează, 

promovează un mediu al regulilor 

şi legilor, al şanselor; 

3. Determinare. Cetăţenii trebuie să 

facă alegere corect nu alegeri 

geopolitice.  
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 Andrei Chistol, ministru de stat, Ministerul Culturii al RM  

Rolul bibliotecilor în promovarea valorilor 
europene. Programe europene în 

domeniul culturii  
Realizări 2014 

- Sau modernizat un număr mare de 
biblioteci; 

- Se finalizează lucrările de organizare a 
Centrului de formare continuă pe lângă 
MC; 

- Legea cu privire la DL; 

- Dotarea bibliotecilor cu 70 000  cărţi; 

- Relansarea CBN şi ABRM; 

- Modificarea Legii despre biblioteci, 
aprobarea noului concept de bibliotecă, 
conform căruia biblioteca se va 
transforma în Centru de Informare; 

- Îmbunătăţirea salarizării etc. 
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Evan Tracz, Directorul Programului Novateca  

 Programul Novateca a cuprins 19 

raioane; 150 biblioteci echipate, repartizate 

1000 computere. 

 Relansează procesul de aplicare. 

Numărul de biblioteci va ajunge la 500. 

Vor promova valori: 

 corectitudine 

 acces la informaţie 

 drepturile fundamentale 

 comunicarea etc 
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Lilia SNEGUREAC, specialist în comunicare, Secretarul 

Platformei Societăţii Civile "Pentru Europa", Preşedintele centrului de 

Resurse "Dialog-Pro"  

Valorile europene mai aproape de noi  
Valori europene: 10 porunci ale Uniunii Europene 

 1. „Fii cu adevărat democrat şi respectă drepturile 

omului şi legea mai presus de toate”. 

  2. „Respectă şi foloseşte cele 4 libertăţi de circulaţie 

(bunuri, servicii, capital, forţă de muncă )”. 

  3. „Fii solidar cu alţi oameni, din alte regiuni sau din 

alte state”. 

  4. „Respectă mediul în care trăieşti şi asigură-te că 

laşi o planetă curată generaţiilor viitoare”. 

  5. „Respinge naţionalismul şi respectă identitatea 

multiplă a cetăţenilor: regională , naţională , 

continentală , planetară”. 

  6. „Încurajează descentralizarea la mai multe 

niveluri şi implică-te la nivelul tău”. 

  7. „Sprijină societatea pluralistă multiculturală , 

învaţă de la alţii”. 

  8. „Cooperează cu alţii, spre binele tuturor”. 

  9. „Nu ameninţa şi nu folosi forţa împotriva altora 

pentru o cauză nedreaptă”. 

  10. „Fii deschis, acceptă-i şi integrează-i pe ceilalţi 

care aderă la cele de mai sus” 
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Alina FOTIN, consilier afaceri externe de la Ministerul Afacerilor 

Externe al României, Centrul Infoeuropa  
Promovarea valorilor europene: Metode, forme,  

posibilităţi   
Obiectivele Centrului InfoEuropa: 

Formarea unei percepţii publice clare 

Informarea publică îmbunătăţită 

Încheierea parteneriatelor interinstituţionale 

Organizarea evenimentelor de promovare: 

Vernisaj “Drumul României în UE” 

Ziua Europei “Piaţa Statelor membre” parcul Cişmigiu 

“Reţeaua Europeană de Tineret” 

Programul “Tineretul în Acţiune”: cercul “Europa în 

imagini”, dezbateri“Politica externă a UF”, etc. 

Reprezentanţa UE în bibliotecă: Ce este cetăţenia 

europeană, Promovarea multilingvismului, 

Promovarea studierii limbilor străine, Simbolurile 

UE, Moneda EU,  
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Fabien SCHAEFFER, manager de proiecte pentru Educaţie şi 

Cultură, Delegaţia UE în RM  

 Lumea noastră, demnitatea noastră, 
viitorul nostrum: Priorităţile Anului 
european 2015   

Europa nu e singură, şi dacă avem noi, 

trebuie să aibă şi alţii. Suntem interdependenţi. 
Succesul unuia e şi succesul altuia. 

 

De ce UE trebuie să ajute pe ceilalţi: 

Să le fie îmbunătăţită viaţa, iradicată 
sărăcia; 

Priorităţi: 

 Informarea cetăţenilor UE despre ceea ce 
facem;  

 Susţinerea înţelegerii cetăţenilor UE, a 
implicării; Conştientizarea că există 
beneficii nu numai pentru cetăţenii altor 
ţări, dar şi pentru cetăţenii UE: contribuţia 
ţării la cultura şi educaţia 

 

UE e o stradă cu circulaţie bilaterală 
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Tatiana UDREA, expert în cadrul Oficiului pentru Programele de 

Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat  
Oportunităţi de finanţare a proiectelor culturale în 

cadrul Programului de cooperare 
transfrontalieră Ucraina-Moldova-România  

 

Programe pentru 2014-2020: 

Obiective: 
Promovarea dezvoltării economice şi sociale 

Protecţia mediului 

Mobilitatea persoanelor 

Obiective tematice: 
Educaţie, cercetare, dezvoltare 

Transport 

Siguranţă şi securitate 

Patrimoniu şi cultură 

Identificarea propunerilor de proiect: 

Proiectul Bazinul Mării Negre 39mln EURO 

Proiectul Transnaţional Dunărea 2014-2020 

Este aprobat Ghidul de program 
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Dr. Remus Grigorescu, manager al Bibliotecii Judeţene 

"Antim Ivireanul" Vâlcea, România  
 Vâlcea în contextul actual   

Vâlcea- zonă marcată de mănăstirile brâncovene, 

constituie o podoabă turistică şi o atracţie. 

 Antim Ivireanul - patron spiritual al Râmnicului  

şi al Bibliotecii Judeţene Vâlcea.  

 Cărturar şi orator religios, s-a nascut în Iviria (vechea 

denumire a Georgiei). Luat rob de turci, este dus la 

Constantinopol, unde avea să-şi dezvăluie înzestrarea  

pentru xilogravură, pictură şi broderie. A venit la  

Bucureşti ca tipograf, în urma unei solicitării a  

domnitorului Constantin Brâncoveanu.  

Redifinirea rolului bibliotecii. 

65 de biblioteci 

400 000 locuitori 

Fundaţia IREX 

 

http://4.bp.blogspot.com/-K_aFNWw5Q4k/VHC3kTcN2qI/AAAAAAAAK60/5D0vZFg25Ec/s1600/f%2Br.JPG


Flori Ghiţă  

Dana Dobrescu 

Flori Ghiţă Comunitatea vâlceană şi Biblioteca  

Video-clip “Lumini în labirint” 

Dana Dobre Alecu Ivan Ghilia: portretul unui donator  

CD Enciclopedii 

CD Personalităţi româneşti în Franţa 

CD Colecţii speciale. Donaţii 



Biblioteca Judeţeană Vâlcea 

http://www.bjai.ro/ 

Centrului EUROPE DIRECT Valcea 
http://cicvalcea.ro/ 

 

 

http://www.bjai.ro/
http://cicvalcea.ro/


Vera Osoianu,  

Biblioteca publică 2015: politici, orientări 

strategice, tendinţe  
Anul Bibliologic 2015 – Anul Promovării 

Valorilor Europene 

  

Promovarea valorilor europene în câmpul 
biblioteconomic național 

 

Proiecte europene: Pulman, Libecon, 
Calimera, 

 

Documente relevante: Manifeste, Declaraţii, 
Principii 

 

ONU şi obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului 

 



Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului  

4 mari domenii:  

 

reducerea sărăciei;  

guvernarea democratică;  

prevenirea crizelor şi reconstrucţie;  

mediu şi dezvoltare durabilă 

 

IFLA, Lyon, 2014: Declaraţia  privind accesul la informare şi dezvoltare  

se asigure că fiecare persoană are acces la informaţie, este capabilă să înţeleagă, utilizeze şi distribuie informaţia 

necesară pentru promovarea societăţii democratice  și a dezvoltării sustenabile  

 
Nu există dezvoltare fără acces la informaţie  



Cum se pot implica bibliotecile pentru a contribui 

la reuşita acestui demers? 

 În primul rând, bibliotecile trebuie să contribuie la diseminarea  
Declaraţiei de la Lion  şi informaţiilor  adiacente, utilizând toate 
mijloacele disponibile, inclusiv posibilităţile oferite de reţea. 

 

 

 În al doilea rând, trebuie să organizeze discuţii publice cu participarea 
decidenţilor pentru a-şi face vocea auzită la nivel de comunitate. 

 

 

 Şi în al treilea rând, trebuie să promoveze principiile Declaraţiei şi să 
se asigure că mesajul a fost auzit, cât mai larg posibil. 



Cum pot influenţa bibliotecile dezvoltarea?  

 să ajute oamenii să găsească informaţia privind diverse oportunităţi economice;  

 

 să ajute persoanele să-şi îmbunătăţească săntatea (un sondaj realizat la noi demonstrează 

că informaţia privind sănătatea este pe primul loc în şirul informaţiilor pe care 

respondenţii le solicită bibliotecii); 

 

 să ajute la dezvoltarea  comunităţii. 

 

 Proiectele de dezvoltare   sunt mai efective când  se bazează pe resursele existente şi 

instituţiile locale pe care oamenii le cunosc şi în care au încredere 

 

 Bibliotecile sunt puternice pentru că au susţinerea publică şi un minim de finanţe 

dedicate  

 

 Bibliotecile pot ajuta organele administrative de toate nivelurile  să-şi realizeze 

obiectivele  privind dezvoltarea comunităţii. 

 



Ce trebuie să ofere la etapa de început o bibliotecă 

modernizată tehnologic? 

 aces la calculatoare 

 acces internet 

 instruiri în vederea dezvoltării competenţelor tehnologice ale utilizatorilor 

 resurse online. 

 

 Centrul de eGuvernare, 64% dintre cetățenii din R. Moldova dispun de cel puțin un 

calculator în gospodărie şi aceştea vor veni la bibliotecă nu pentru utilizarea 

calculatorului sau internetului. Vor veni să înveţe ceva nou, să distribuie cunoștințele 

proprii, să înveţe pe alţii, să se implice în activitatea bibliotecii şi în viaţa 

comunităţii.  Utilizatorii  trebuie să fie conștienți și de valoarea și importanța  

bibliotecarului. Cunoscutul, Neil Gaiman scriitor englez menționa, că Google poate 

oferi 100,000 de răspunsuri, bibliotecarul unul, dar pe cel corect. Bibliotecarii trebuie 

să cunoască avantajele  și dezavantajele  utilizării TIC, bazele securității și utilizării 

rațională a TIC și să transmită cunoștințele utilizatorilor.  

 



Priorităţi 2015 

 

 Promovarea valorilor europene 

 Promovarea  Declaraţiei IFLA de la Lion privind accesul la informare şi 
dezvoltare  

 Demonstrarea valorii bibliotecii 

 Strategii de promovare a imaginii și de fidelizare a utilizatorilor  

 Formarea parteneriatelor comunitare 

 Concentarea  eforturilor în vederea realizării cu succes a proiectului  
Novateca 

 Asimilarea și utilizarea TIC 

 Asigurarea accesului  la tehnologiile noi  și Internet  

 Diversificarea serviciilor în conformitate cu necesitățile utilizatorilor şi a 
comunităţii 

 FPC. Dezvoltarea competențelor. Consolidarea rolului bibliotecarului de  
mentor, instructor, animator, facilitator, element de coeziune socială, etc. 

 

 



Ecaterina Dmitric, BNRM 

Priorităţi şi repere pentru programarea 

activităţii bibliotecilor în anul 2015 

 Anul 2015 a fost declarat de Parlamentul RM 

Anul sănătăţii 

 Prioritatea Anului 2015 va fi profilaxia ce va 

fi inclusă ca o necesitate indispensabilă pe 

agenda 2015-2025 cu eforturile Ministerului 

Sănătăţii. 

 Anul 2015 – Anul promovării valorilor 

europene  

 Anul 2015 este desemnat „Anul european 

pentru dezvoltare”  

 Cluj Capitala Europeană a Tineretului 2015  

 orașul Incheon,  

 Coreia de Sud – Capitala Mondială a Cărții 

2015  

 



Nominalizări 2015 în Republica Moldova 

 2011-2020. - Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră 

 2013-2022 - Anul Internațional al apropierii între culturi 

 2011-2020 – Deceniul Biodiversității 

 2010-2020 - Deceniul de lupta impotriva deșertificarii 

 2008-2017 – Al doilea Deceniu pentru eradicarea sărăciei 

 2006-2016. - Deceniul de Recuperare şi Dezvoltare. Durabilă a Regiunilor Afectate (Al 

Treilea. Deceniu după Dezastrul de la Cernobâl). 

 2005-2015 - Deceniul internaţional al programului Apă pentru Viaţă 

 2011-2020 - Al doilea Deceniu internaţional pentru eradicarea colonialismului  

 2014-2024 – Deceniul energiei durabile pentru toți  

 2015-2024 - Deceniul Internațional pentru persoanele de origine africană 

 2015 – Anul Internațional al Luminii  



Vă mulţumesc pentru atenţie. 


