Comunicat
privind lucrările Workshopului profesional „BIBLIOTECILE ȘCOLARE:
INTERCONECTARE, CONSOLIDARE, PARTICIPARE” cu specialişti responsabili
de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ zonele Centru, Sud și
mun. Chișinău
13 decembrie 2019

În data de 13 decembrie 2019, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a
Universităţii
desfășurat

Pedagogice

de

Stat

Workshopului

INTERCONECTARE,

„Ion

Creangă”

profesional

CONSOLIDARE,

din

Chişinău

„BIBLIOTECILE

PARTICIPARE”.

s-a

ȘCOLARE:

Activitatea

a

fost

organizată și desfășurată de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu secţiunea

Biblioteci

din Învăţământ și specializate din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor
din Republica Moldova și Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
La această întrunire au participat 20 specialişti - responsabili
de activitatea bibliotecilor şcolare din Centrul, Sudul Republicii
Moldova,
Cahul,

raioanele:

Călăraș,

Anenii

Cimișlia,

Noi,

Strășeni,

Criuleni,

Orhei,

Ialoveni,

Leova,

Cantemir,

Nisporeni,

Căușeni,

Hîncești, Dubăsari, Basarabeasca, Taraclia și UTAG.
Workshopul profesional s-a desfăşurat în conformitate cu programul
stabilit.
Doamna Ecaterina Dmitric, șef secţie Dezvoltare în Biblioteconomie
și Știinţa Informării, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a
comunicat

despre

diversificarea

serviciilor

bibliotecilor

școlare

axate pe realizarea agendei ONU 2030. În acest context s-a menţionat
creșterea rolului bibliotecilor în

realizarea dezvoltării durabile,

oferind publicului larg servicii de înaltă calitate cu impact asupra
persoanelor

și

comunităţii.

În

scopul

asigurării

accesului

la

informaţii bibliotecile se angajează pe deplin să realizeze Obiectivele
de Dezvoltare Durabilă ale ONU, să asigure accesul gratuit la surse de
cunoaștere și informaţii, indiferent de diferenţele (etnice, politice,
religioase, etc.). S-a mai demonstrat rolul bibliotecilor în realizarea
dezvoltării

durabile:

dezvoltarea

serviciilor,

instruirea
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utilizatorilor în vederea dezvoltării unor competenţe, accesul
internet,

consolidarea

democraţiei

(dezvoltarea

spiritului

la

civic,

respectarea valorilor democratice, protecţia drepturilor omului).
Ecaterina

Scherlet,

directorul

Universităţii

Pedagogice

„Dezvoltarea

bibliotecilor

naţionale

ale

bibliotecilor

anului

de

Stat

școlare

„Ion

școlare

2020”
în

Bibliotecii

in

a

a

Creangă”

în

comunicarea

conformitate

cu

priorităţile

importanţa

activităţii

priorităţile

naţionale.

menţionat

conformitate

Ştiinţifice

cu

Astfel, de o importanţă deosebită este: promovarea lecturii ca bază
pentru

cultură,

cunoaștere

și

dezvoltare;

dezvoltarea

serviciilor

inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunităţilor prin
susţinerea ODD; amplificarea poziţiei bibliotecilor ca actori cheie și
facilitatori

ai

personalului

din

Știinţei

Deschise;

biblioteci.

S-a

mai

dezvoltarea
menţionat

capacităţilor

faptul

că

centre

biblioteconomice în comun cu bibliotecile școlare prin ansamblul de
metode și tehnici de activitate aplicate vor contribui la promovarea și
realizarea priorităţilor naţionale, direcţiilor și iniţiativelor-cheie
propuse în strategie.
Tatiana Coşeri, director adjunct, BM „B.P. Hasdeu” a adus la
cunoștinţa celor prezenţi Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor
publice.

A fost expus scopul, criteriile și procedura de evaluare a

bibliotecilor. Discuţiile pe acest subiect au demonstrat importanţa
documentului

și

modalităţile

de

pregătire

a

bibliotecilor

către

procesul de evaluare.
În cadrul activităţii,

Victoria Popa, sef centru Statistică,

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
discutat despre schimbările în

împreună cu cei prezenţi au

Cercetarea statistică anuală № 6-c.

Marina Cîrmu, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a prezentat datele statistice generale
pentru

perioada

2015-2018,

menţionând

că

datele

statistice

în

bibliotecile şcolare reprezintă un important şi puternic instrument de
evaluare
şcolare,

permanentă
o

a

demonstrare

calităţii
a

valorii

şi

performanţilor

bibliotecilor

bibliotecilor

şcolare

în

faţa

utilizatorilor, fondatorilor și partenerilor.
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Liuba Arion, membru al Consiliului ABRM, în comunicarea „ABRM.
Împreună mai puternici” a menţionat rolul bibliotecilor școlare în
cadrul ABRM, importanţa vizualizării activităţii bibliotecilor școlare
în presa de specialitate, în cadrul întrunirilor

profesionale și

reţelele de socializare.
Considerăm, că toate subiectele şi problemele discutate în cadrul
workshopului profesional, vor contribui la dezvoltarea bibliotecilor
școlare,

consolidarea

eforturilor

în

realizarea

priorităţilor

naţionale.
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