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INVITAȚIE PENTRU 
PARTENERI 

Programul Novateca este deschis  
pentru a colabora cu parteneri noi!  

Dacă sunteți interesați să colaborați cu 
bibliotecile publice pentru a vă promo-
va serviciile în rândul membrilor comu-
nităților din Moldova, vă rugăm să con-
tactați echipa Parteneriate la adresa: 
parteneriate@novateca.md. 

facebook.com/Novateca ▪  youtube.com/user/NovatecaMoldova ▪  novateca.md ▪  odnoklassniki.ru/group/51717089001605 

Fii martorul unei revoluții în dezvoltarea bibliotecilor din Moldova! 
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noi parteneriate cu bibli-
otecile publice din Mol-
dova! 

 PAGINA 3: Campania na-
țională de promovare a 
bibliotecilor publice sti-
mulează implicarea co-
munității! 

 PAGINA 4: Ce servicii 
poți găsi la o bibliotecă 
modernă? 

9 decembrie 2016, programul No-

vateca, în parteneriat cu Ministerul 

Culturii, a organizat un târg al parte-

nerilor bibliotecii, cu scopul de a 

prezenta cele mai inovatoare servicii 

și inițiative lansate de bibliotecile 

publice din Republica Moldova și a 

scoate în evidență parteneriatele 

inovatoare.  

Evenimentul „Creăm punți spre 

dezvoltare: biblioteca modernă” a 

adunat în jur de 500 de partici-

panți și a reprezentat o platformă 

pentru discuții informale și oportu-

nități de a stabili noi parteneriate cu 

bibliotecile publice din Moldova, 

care astăzi dezvoltă o viziune mo-

dernă și pro activă. 

Serviciile de bibliotecă în domenii-

le incluziune socială, cultură și recre-

ere, educație, sănătate, agricultură, 

dezvoltare economică, servicii elec-

tronice, educație mediatică și eman-

ciparea femeilor și fetelor au sublini-

at flexibilitatea bibliotecilor de a 

oferi servicii care depășesc rolul lor 

tradițional și capacitatea de a de-

veni un partener sustenabil în dez-

voltarea comunităților. 

Continuare pe pagina 2 

Stabilește noi parteneriate  
cu bibliotecile publice din Moldova! 

CONTACTAȚI-NE 
Pentru întrebări, traininguri și 

idei interesante de parteneriat 



Printre oaspeții speciali ai târgului 

s-au numărat Ministrul Culturii Mo-

nica Babuc, Ambasadorul SUA în R. 

Moldova James D. Pettit, Vice-

directorul inițiativei Global Librari-

es, Fundația Bill & Melinda Gates 

Jessica Dorr, formația Akord și 180 

de parteneri ai bibliotecilor din toa-

te sferele - autorități publice centra-

le și locale, ONG-uri, reprezentanți 

ai sectoarelor public și privat, orga-

nizații internaționale. 

 Participanții au asistat la expoziții 

și demonstrații și s-au implicat în 

discuții informale cu principalii par-

teneri de bibliotecă.  

În timpul evenimentului, bibliote-

carii și partenerii lor au prezentat 

circa 60 de servicii moderne, printre 

care: spații creative (makerspaces) 

pentru robotică, imprimante 3D și 

creioane 3D doodler; „Ora povești-

lor” cu utilizarea tabletelor, prezen-

tată de Biblioteca Națională pentru 

Copii; serviciul de uscare a fructelor 

și legumelor, prezentat de Bibliote-

ca publică din Rîșcova; digitalizarea 

istoriei locale, implementat de Bibli-

oteca publică din Crihana Veche; 

servicii care promo-

vează un mod sănă-

tos de viață, prezen-

tate de Biblioteca 

publică Taxobeni 

și Biblioteca Raiona-

lă Strășeni, împreu-

nă cu partenerii lo-

cali ai acestora; acti-

vitățile proiectului „IT în ajutorul 

agriculturii”, prezentate de Bibliote-

ca publică Antonești în 

parteneriat cu consul-

tantul Agenției Naționa-

le de Dezvoltare Rurală 

(ACSA) și multe alte ser-

vicii.  

Pe parcursul evenimen-

tului, invitații au avut 

posibilitatea de a partici-

pa la o serie de ateliere 

în domeniile agricultură, servicii 

electronice, educația mediatică și 

dezvoltarea bibliotecilor, inițiate de 

experți naționali și internaționali și a 

afla care sunt noile tendințe și prac-

tici ale bibliotecilor moderne.  

Adițional tuturor activităților, în 

cadrul evenimentului a fost semnat 

un Memorandum de Înțelegere în-

tre Institutul de Dezvoltare a Socie-

tății Informaționale, care s-a impli-

cat activ în promovarea accesului 

liber la Instrumentul Bibliometric 

Național – o bibliotecă electronică 

științifică și Biblioteca Națională. 

Târgul a reprezentat o oportunita-

te extraordinară atât pentru bibliote-

cari, cât și pentru parteneri de a sta-

bili noi parteneriate și a lansa inițiati-

ve pozitive pentru întreaga comuni-

tate.  

În urma evenimentului, biblioteca-

rii au inițiat colaborări cu diverși par-

teneri ce împărtășesc viziunea și obi-

ectivele bibliotecilor, au creat noi 

conexiuni și au consolidat dezvolta-

rea bibliotecilor. 
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„Bibliotecile au devenit centre comunitare 
active, care oferă peste 400 de servicii 
moderne pentru diverse categorii de 
utilizatori din întreaga țară. Astăzi asistăm la 
o adevărată revoluție în dezvoltarea 
bibliotecilor din Moldova”. 

- Ministrul Culturii, Monica Babuc 
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Campania națională de promovare a bibliotecilor 
publice stimulează implicarea comunității!  

Campania națională de promovare 

a bibliotecilor publice „Ne vedem la 

bibliotecă!”, lansată de Ministerul 

Culturii în parteneriat cu programul 

Novateca în luna septembrie, a ofe-

rit publicului posibilitatea de a cele-

bra conexiunea dintre biblioteci, 

tehnologii informaționale și comuni-

tate.  

Datorită eforturilor de promovare 

la nivel național, bibliotecarii din 

Moldova au informat publicul larg 

despre noile oportunități și serviciile 

inovative oferite de bibliotecile pu-

blice modernizate din Moldova.  

Acces gratuit la conținut online și 

servicii electronice, Ora poveștilor, 

activități educative pentru copii, 

spații creative (makerspaces), ore de 

limbi străine, instruiri în IT, sănătate 

și agricultură sunt doar câteva 

exemple de servicii oferite în pre-

zent de bibliotecile publice din 

Moldova, care întrunesc bene-

ficiile accesului la tehnologii 

moderne, resurse informațio-

nale, participare activă și spa-

țiu pentru lansarea unor noi 

proiecte. 

Ca urmare a campaniei de 

promovare „Ne vedem la bibli-

otecă!”, numărul vizitatorilor biblio-

tecilor publice din Moldova a crescut 

cu 50.000. Mai mult ca atât, în tim-

pul campaniei au fost lansate mai 

mult de 80 de servicii moderne și 

aproximativ 500 de activități, astfel 

încât numărul de vizite la bibliotecă 

a crescut cu 35%.  

Pe parcursul primelor 3 luni ale 

campaniei, bibliotecarii au participat 

activ și au promovat importanța bi-

bliotecilor în procesul de stimulare a 

creativității, implicării comunitare și 

inovației. Pagina de Facebook „Ne 

vedem la bibliotecă” a fost constant 

actualizată cu abordări inovative și 

activități moderne de bibliotecă, 

fiecare postare acumulând aproxi-

mativ 20.000 de vizualizări. 

Spotul video atractiv și materialele 

promoționale distribuite în timpul 

campaniei au contribuit la informa-

rea publicului privind oportunitățile 

extraordinare oferite în prezent de 

bibliotecile publice modernizate și i-

a încurajat pe toți să meargă mai des 

la bibliotecă. 

Bibliotecarii au participat și la câte-

va concursuri organizate în cadrul 

campaniei, care aveau ca scop impli-

carea membrilor comunității, pro-

movarea activităților de bibliotecă și 

atragerea unui număr sporit de vizi-

tatori. Cei mai activi bibliotecari au 

primit diplome și premii pentru bibli-

otecile pe care le reprezintă.   

Programul Novateca felicită întrea-

ga comunitate de bibliotecari pentru 

eforturile și angajamentul lor în dez-

voltarea comunității și îmbunătăți-

rea calității vieții cetățenilor și îi în-

curajează să continue activitatea lor 

în următoarea etapă a campaniei. 
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Ce servicii poți găsi la o bibliotecă modernă? 
Construim o societate digitală incluzivă 

Promovăm excelența prin educație 

Îmbunătățirea calității vieții prin promovarea stilului de viață sănătos 

Crearea unui mediu creativ pentru a împărtăși idei, proiecte și activități distractive 

Contribuim la dezvoltarea economică a comunităților 

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților agricultorilor 

Conectarea comunităților rurale la serviciile publice electronice 

Consolidarea educației mediatice 

Susținerea emancipării tinerelor în domeniul TIC 

Păstrarea și promovarea culturii locale 

Instruiri IT. Bibliotecarii contribuie semnificativ la 

creșterea incluziunii și participării digitale. Vizitatorii 

bibliotecilor învață cum să aprecieze critic și să gestio-

neze informațiile, să caute online locuri de muncă, să 

comunice cu familia și prietenii, să utilizeze aplicații și 

jocuri educaționale online și să-și dezvolte noi abilități.  

Educație non-formală. Bibliotecarii calificați, tutorii 

locali, comunitatea și voluntarii Corpului Păcii utilizează 

biblioteca în calitate de platformă comunitară pentru a 

ajuta copiii, adolescenții, persoanele cu necesități speci-

ale și cele din familii vulnerabile să pregătească temele 

pentru acasă, să participe la cursuri de limbi străine, 

cluburi de lectură și multe alte activități interactive.  

Instruiri în sănătate. Bibliotecile au devenit promo-

tori ai informației fiabile în domeniul sănătății. În ultimii 

ani, un număr semnificativ de biblioteci au început să 

livreze instruiri în domeniul sănătății în parteneriat cu 

instituțiile medicale locale. Serviciile bibliotecilor variază 

de la lecții despre nutriție până la cursuri de yoga și ate-

liere de prevenire a cancerului.  

Spații creative (makerspaces). Bibliotecile publice 

din Moldova dețin astăzi spații creative, unde vizitatorii 

experimentează și învață lucruri noi. Fiind ghidați de 

bibliotecari și voluntari instruiți, vizitatorii învață să pro-

grameze roboți, să deseneze figurine în 3D utilizând cre-

ioanele 3D doodler, să se joace cu obiecte creative și să 

folosească mașini de cusut.  

Instruiri în găsirea unui loc de muncă. În perioada 

2014-2016, peste 2000 de persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă au fost instruite la bibliotecile publi-

ce din țară pe subiecte aferente ocupării forței de mun-

că. Cursurile de formare sunt organizate în parteneriat 

cu Agențiile Raionale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

și au drept scop susținerea participanților în procesul de 

utilizare a tehnologiilor informaționale pentru a căuta 

un loc de muncă on-line și a pregăti documentele nece-

sare pentru a aplica la un post vacant.  

Instruiri în agricultură. Bibliotecile publice răspund 

interesului cetățenilor față de agricultură și creează clu-

buri specializate de agricultori în parteneriat cu specia-

liști, organizații și voluntari. În bibliotecile publice din 

Moldova puteți învăța cum să selectați și să creșteți 

plante, viță-de-vie și pomi, cum să găsiți o piață de des-

facere sau granturi și subvenții în domeniul agriculturii.  

Servicii publice online. 29 de bibliotecari au fost in-

struiți în utilizarea avansată a instrumentelor și resurse-

lor de guvernare electronică și astăzi oferă asistență vizi-

tatorilor de toate vârstele în accesarea e-serviciilor.  

Educația mediatică. Vizitatorii bibliotecilor au acces 

la o gamă largă de surse de informare în domeniul edu-

cației mediatice. 13 biblioteci publice au creat ungherașe 

media dotate cu calculatoare, mobilier și abonamente 

pentru resurse de știri online și tipărite.  

Emanciparea tinerelor. Cluburile GirlsGoIT, care acti-

vează în bibliotecile publice, atrag și dezvoltă spiritul an-

treprenorial și tehnologia și abilitează tinerele din locali-

tățile rurale cu competențe digitale, inițiindu-le astfel în 

oportunități educative și antreprenoriat. 

Activități culturale. Bibliotecile publice sunt centre 

culturale care au propriile muzee, ungherașe istorice, 

formații folclorice și grupuri de dansuri locale. Unele din-

tre ele organizează evenimente în care persoanele de 

vârsta a 3-a împărtășesc tradiții și istorii locale, iar tinerii 

îi învață cum să folosească tehnologiile informaționale! 

Pentru a afla mai multe despre serviciile moderne 

oferite de biblioteci, vizitați Centrul de Resurse Novate-

ca la: http://novateca.md/en/librarians-professional-

development/resource-center. 

În ultimii 5 ani, bibliotecile publice din Moldova au devenit resurse sigure pentru comunitate, oferind o gamă lar-

gă de servicii moderne ce satisfac cerințele diverse ale vizitatorilor și utilizatorilor. 

Serviciile prestate de bibliotecile publice din Moldova includ: 


