REGULAMENT
PRIVIND ACTIVITATEA M ETODOLOGICĂ
ÎN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE BIBLIOTECI
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de
Biblioteci din Republica Moldova (în continuare - Regulament) este elaborat în
conformitate cu prevederile Legii cu privire la biblioteci (nr. 286 din 16.11.1994),
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomie Naţional
(2014), Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar (nr. 355 din
23.12.2005), strategiile naţionale sectoriale şi orientările organismelor internaţionale de
profil cu referire la rolul şi misiunile centrelor biblioteconomice.
Documentul reglementează modalităţile de organizare şi funcţionare a activităţii
metodologice în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci, delimitează responsabilităţile şi
competenţele centrelor biblioteconomice de nivel naţional, departamental şi teritorial şi,
are ca scop modernizarea activităţii bibliotecare şi sporirea eficienţei Sistemului Naţional
de Biblioteci.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci reprezintă un
ansamblu de metode şi tehnici, vizând:
a) Elaborarea cadrului strategic şi de reglementare:
- politici şi strategii biblioteconomice;
- cadrul legal şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecilor.
b) Dezvoltarea biblioteconomică:
- crearea/dezvoltarea produselor şi serviciilor intelectuale pentru biblioteci şi
bibliotecari (de informare şi documentare, consultative, editoriale,
organizatorice);
- activitatea de cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie;
- identificarea, promovarea/stimularea inovaţiilor de bibliotecă;
- realizarea activităţilor de Know How, inclusiv schimb de idei şi informaţii,
diseminarea experienţei avansate;

- îndrumarea metodică pe diferite componente ale organizării, funcţionării şi
modernizării bibliotecilor, la conceperea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
inovaţionale.
c) Formarea profesională continuă a bibliotecarilor.
d) Coordonarea şi cooperarea activităţii biblioteconomice:
- stimularea/dezvoltarea parteneriatului biblioteconomie între biblioteci,
biblioteci şi structuri oficiale, instituţii educaţionale şi organisme nonguvemamentale);
- implicarea bibliotecilor în calitate de parteneri în proiecte şi programe de nivel
naţional, regional, raional;
- elaborări de programe/planuri cumulative coordonate.
e) Evaluarea, analiza activităţii bibliotecare:
- dezvoltarea sistemului de statistică bibliotecară;
- monitorizări şi raportări;
- implementarea standardelor de activitate bibliotecară;
- advocacy.
2. Activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci este determinată
de condiţiile şi vectorii evoluţiei societăţii, de politicile biblioteconomice rezultate
din acestea şi este realizată potrivit strategiilor şi politicilor culturale şi ştiinţifice ale
Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare, actelor de reglementare emise de
Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomie Naţional şi prevederilor prezentului
Regulament.
3. Activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci este asigurată de
un ansamblu de centre biblioteconomice (conform anexei), formate şi întreţinute de
către stat, patronate profesional de Consiliul Biblioteconomie Naţional şi se bazează
pe: abordarea ştiinţifică, diferenţiere, operativitate, informare reciprocă, schimb de
experienţă, caracter de recomandare.
4. Activitatea metodologică are următoarele funcţii: gestionarea metodologică,
organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă, de cercetare.
II. STRUCTURI PRODUCĂTOARE ALE
ACTIVITĂŢII METODOLOGICE.
DOMENII DE AUTORITATE
5. Structurile producătoare ale activităţii metodologice sunt centrele biblioteconomice.
6. Statutul de centru biblioteconomie este deţinut de biblioteca principală dintr-o reţea
departamentală sau teritorială, aceasta fiind abilitată cu funcţii metodologice şi
deţinând o structură organizatorică corespunzătoare. Statutul, structura şi bugetul
centrului biblioteconomie sunt stabilite de fondatori, ţinându-se cont de prevederile
prezentului regulament şi regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
bibliotecii.

Centrele biblioteconomice sunt de trei tipuri: naţionale, departamentale, teritoriale.
Centrele biblioteconomice naţionale corelează activitatea metodologică a
bibliotecilor din sistemul naţional, atribuindu-li-se următoarele responsabilităţi:
a) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova:
- participă la elaborarea strategiilor şi politicilor biblioteconomice, a cadrului legal
şi de reglementare a organizării şi funcţionării bibliotecilor;
- elaborează produse şi servicii intelectuale pentru biblioteci şi bibliotecari (de
informare şi documentare, consultative, editoriale, organizatorice);
- asigură îndrumarea metodică pe diferite componente ale organizării, funcţionării
şi modernizării bibliotecilor, axându-se pe conceperea, organizarea şi desfăşurarea
activitătii inovationale;
- diseminează experienţele inovaţionale;
- studiază direcţiile principale de dezvoltare şi problemele privind activitatea
bibliotecilor din republică, elaborând soluţii optime pentru îmbunătăţiri;
- analizează situaţia actuală, evoluţia şi tendinţele de dezvoltare ale sistemelor şi
reţelelor modeme de biblioteci din străinătate, sintetizând experienţele
reprezentative/inovaţionale şi propunând modalităţi de implementare a acestora în
activitatea bibliotecilor din ţară;
- efectuează studii şi cercetări fundamentale în domeniul biblioteconomiei (istoria
cărţii, scrisului şi a tiparului, istoria bibliotecilor, patrimoniul naţional mobil,
digitizarea, informatizarea bibliotecilor etc.), studii în vederea optimizării
procesului de dirijare a bibliotecilor, lucrări de sociometrie bibliotecară,
marketing şi management de profil etc.;
- elaborează programe cumulative de perspectivă privind activitatea de cercetare şi
dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci;
- analizează necesităţile de formare profesională continuă a personalului de
bibliotecă;
- participă la dezvoltarea şi livrarea programelor de formare profesională continuă
în domeniu;
- sprijină/coordonează implicarea bibliotecilor în calitate de parteneri în proiecte şi
programe de nivel naţional;
- coordonează activitatea de cercetare şi dezvoltare in biblioteconomie în cadrul
Sistemului Naţional de Biblioteci;
- realizează activităţi de advocacy în vederea promovării rolului şi importanţei
bibliotecii;
- recepţionează, sintetizează, analizează şi diseminează situaţiile statistice privind
funcţionarea Sistemului National de Biblioteci.
b) Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”:
- participă la elaborarea cadrului strategic, legal şi de reglementare a organizării şi
funcţionării bibliotecilor;
- elaborează documente strategice privind politica de stat în domeniul cărţii şi
lecturii pentru copii şi adolescenţi;
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- elaborează servicii şi produse de conţinut biblioteconomie, lucrări de caracter
metodologic, bibliografic, informaţional privind activitatea bibliotecilor ce
servesc copii;
- identifică, valorifică şi promovează experienţa inovaţională a bibliotecilor ce
servesc copii;
- realizează studii şi cercetări specifice activităţii bibliotecare destinate copiilor;
- organizează concursuri şi alte activităţi de nivel naţional pentru copii în vederea
orientării, aprofundării şi cultivării lecturii;
- organizează/participă la activităţi ştiinţifice şi culturale, acţiuni de promovare a
biblioteconomiei la nivel naţional şi internaţional (conferinţe, simpozioane,
sesiuni, seminare etc.);
- analizează necesităţile de formare profesională continuă a personalului de
bibliotecă, implicat în servirea copiilor;
- participă la dezvoltarea şi livrarea programelor de formare profesională continuă a
bibliotecarilor, implicaţi în servirea copiilor;
- coordonează activitatea tuturor bibliotecilor ce servesc copii, indiferent de
apartenenţa departamentală;
- realizează sinteze şi analize asupra situaţiilor statistice, activităţi de advocacy
privind funcţionarea bibliotecilor publice, care servesc utilizatorii copii.
8. Centrele biblioteconomice departamentale asigură activitatea metodologică a
bibliotecilor din reţeaua concretă, atribuindu-li-se următoarele sarcini:
- asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiectivelor şi sarcinilor
formulate de organele administrative şi profesionale în cadrul reţelei concrete;
- efectuează sinteza, analiza şi valorificarea experienţei inovaţionale, specifică
activitătii bibliotecare din reţea;
- asigură organizatoric şi documentar formarea profesională continuă a personalului
profesional de bibliotecă din reţea;
- recepţionează, analizează, sintetizează şi diseminează informaţia statistică privind
activitatea bibliotecară din reţea;
- elaborează şi distribuie publicaţii (tradiţionale şi electronice) de conţinut
metodologic, bibliografic, informaţional, statistic privind activitatea bibliotecilor
din reţea;
- realizează studii şi cercetări specifice activităţii biblioteconomice din reţea,
acestea fiind integrate în programele naţionale, elaborate în cadrul Bibliotecii
Naţionale a Republicii Moldova;
- organizează/participă la activităţi ştiinţifice şi culturale, organizate la nivel
naţional şi internaţional;
- coordonează şi cooperează activitatea cu centrele biblioteconomice naţionale şi
teritoriale;
- acordă asistenţă metodologică bibliotecilor din reţea şi organizează acţiuni de
îndrumare practică în reţea;
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- asigură implementarea standardelor naţionale şi internaţionale, funcţionalitatea
cadrului de reglementare, îmbunătăţirea proceselor tehnologice specifice
activitătii bibliotecilor din reţea.
9. Centrele biblioteconomice teritoriale (biblioteci publice municipale, raionale,
orăşeneşti) promovează în teritoriu politica statului în domeniu, obiectivele şi
sarcinile formulate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi centrele
biblioteconomice naţionale:
- asigură îndrumarea metodică a bibliotecilor din teritoriu;
- monitorizează implementarea şi respectarea standardelor în vigoare, a
regulamentelor şi a altor documente de reglementare în vigoare;
- susţine ideile inovaţionale, acordă ajutor în vederea implementării inovaţiilor;
- organizează la nivel teritorial formarea profesională continuă a personalului
profesional de bibliotecă din teritoriu;
- efectuează lucrări de analiză şi sinteză, referitoare la stadiul dezvoltării resurselor
şi serviciilor de bibliotecă, corespunderea acestora necesităţilor membrilor
comunităţii şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie;
- elaborează lucrări metodologice privind activitatea bibliotecară, prestarea
serviciilor inovative în folosul bibliotecilor din teritoriu;
- efectuează studii şi cercetări locale în biblioteconomie;
- organizează activităţi ştiinţifico-profesionale şi culturale;
- efectuează recepţionarea, analiza, sinteza şi diseminarea situaţiilor statistice
privind activitatea bibliotecilor din reţea;
- participă la activităţi ştiinţifice şi culturale, organizate la nivel naţional şi
internaţional şi diseminează informaţiile la locul de muncă, în comunitate.
lO.Interacţiunea centrelor biblioteconomice de nivel naţional, departamental, teritorial
este asigurată şi coordonată de către Consiliul Biblioteconomie Naţional.
11.Formele de manifestare a activităţii metodologice sunt: programe strategice şi curente
de activitate, conferinţe, simpozioane, ateliere de instruiri, întruniri, ateliere de lucru,
cluburi profesionale, asistenţă individuală şi în grup, bloguri, liste de discuţii,
forumuri, grupuri pe reţele de socializare, activităţi de evaluare şi alte acţiuni de
promovare a metodologiilor şi tehnicilor de lucru în domeniul biblioteconomiei.
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III.

ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII
METODOLOGICE

12.Activitatea metodologică este una instituţionalizată, fiind realizată conform
prevederilor statutului (cazul bibliotecilor naţionale) şi regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a bibliotecii (publică raională/orăşenească, universitară,
specializată). Fondatorii centrelor biblioteconomice (în cazul celor naţionale autorităţile publice centrale, în cazul celor teritoriale - autorităţile publice locale,
precum şi structurile departamentale în cazul centrelor departamentale) sunt obligaţi
să le asigure cu resurse umane, materiale şi tehnologii necesare, proporţional cu

nivelul, volumul şi complexitatea acestei activităţi, creând subdiviziuni specializate,
unităţi de metodişti în statele de personal sau atribuind responsabilităţi de acest fel
unităţii de personal concrete (directorului, directorului adjunct ori şefului serviciu în funcţie de specificul centrului biblioteconomie).
13.Organizarea activităţii bibliotecilor-centre biblioteconomice se întemeiază pe
următoarele rigori:
- partajarea activităţii centrelor biblioteconomice, prin constituirea profilului
specific al fiecărei biblioteci, determinat de nivelul său, caracteristicile produselor
şi serviciilor care, la rândul lor sunt condiţionate de conţinutul activităţii
bibliotecilor beneficiare;
- coordonarea activităţii, principiu care presupune în special prevenirea dublării
produselor şi serviciilor în cadrul întregului sistem, spre a utiliza raţional şi
eficient resursele;
- cooperarea activităţii, principiu care presupune participarea câtorva sau a mai
multor centre biblioteconomice la realizarea unui produs sau proiect comun, spre
a crea posibilitatea de a spori eficienţa bibliotecilor cu resurse mici;
- informarea reciprocă şi schimbul de experienţă între centrele biblioteconomice, în
acest scop, la nivel naţional fiind alcătuite periodic repertorii cumulative generale
sau pe elemente aparte ale activităţii metodologice;
- integrarea sistemică a activităţii metodologice, a centrelor biblioteconomice, în
vederea asigurării unităţii naţionale în biblioteconomie.
14.Coordonarea, integrarea şi monitorizarea activităţii metodologice sunt asigurate de
Ministerul Culturii, prin Consiliul Biblioteconomie Naţional şi centrele
biblioteconomice.
15.Activităţile, lucrările, produsele şi serviciile metodologice concrete ale fiecărui
centru biblioteconomie, elaborate în conformitate cu prezentul Regulament, sunt
prevăzute în programele anuale de activitate a acestora, aprobate de fondatorii lor.
16.Consiliul Biblioteconomie Naţional, în caz de necesitate va actualiza şi va înainta
spre aprobare Ministerului Culturii „Tabloul centrelor biblioteconomice din cadrul
Sistemului Naţional de Biblioteci” şi „Profilurile-cadru de activitate metodologică ale
centrelor biblioteconomice naţionale, teritoriale şi departamentale”.
IV.

DISPOZIŢII FINALE
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17.1n baza prezentului Regulament conducerile centrelor biblioteconomice vor elabora
şi aproba, în termen de 60 de zile de la aprobarea Regulamentului, profilul activităţii
metodologice şi repertoriul activităţilor, lucrărilor, produselor şi serviciilor proprii.
18.Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării.

Anexă
Tabloul centrelor biblioteconomice şi bibliotecilor beneficiare
din cadrul Sistemului National de Biblioteci
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Nr
d/r
1

.

2.

3.
4.

Centre biblioteconomice

Biblioteci beneficiare

NAŢIONALE
Naţională
a

Biblioteca
Republicii Sistemul Naţional de Biblioteci
Moldova
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Bibliotecile, care servesc copii,
Creangă”
din cadrul Sistemului Naţional
de Biblioteci
DEPARTAMENTALE
Biblioteca Centrală a
Bibliotecile din instituţiile de
Universităţii de Stat din Moldova
învăţământ superior
Biblioteca Academiei de Muzică,
Biblioteci
din
liceele
si
Teatru şi Arte Plastice
institutiile
de
învătământ
profesional tehnic postsecundar
şi postsecundar nonterţiar cu
profil de arte, din instituţiile de
învăţământ secundar vocaţional
de arte (şcoli)
Biblioteca
Republicană
Tehnico- Reţeaua de biblioteci tehnice
Ştiinţiflcă a Institutului Naţional de
Cercetări Economice
Biblioteca
Republicană
Ştiinţifică Reţeaua de biblioteci agricole
Agricolă a Universităţii de Stat Agrare a
Moldovei
Biblioteca
Tehnico-Ştiinţifică
a Bibliotecile
institutiilor
de
j
Universităţii Tehnice a Moldovei
învăţământ profesional tehnic
secundar (şcoli profesionale),
postsecundar şi postsecundar
nontertiar,
»
” centre de excelentă
>
(colegii) de profil tehnic
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Bibliotecile instituţiilor de profil
Studii Economice din Moldova
economic
din
învăţământul
superior şi profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar
nontertiar
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Bibliotecile
instituţiilor
din
9
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6.

7.

8.

9.
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Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

10. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat „Alecu Russo”, Bălţi

11. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei
Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
Ştiinţifică
Medicală
a
12. Biblioteca
Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

învăţământul
general
şi
bibliotecile
instituţiilor
de
învăţământ profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar
nonterţiar de profil pedagogic
(zona Centru şi Sud)
Bibliotecile
instituţiilor
din
învăţământul
general
şi
bibliotecile
instituţiilor
de
învăţământ profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar
nonterţiar (zona Nord)
Bibliotecile
din
cadrul
institutelor de cercetare ale
Academiei de Ştiinţe
Bibliotecile instituţiilor de profil
medical
din
învăţământul
profesional tehnic postsecundar
şi postsecundar nonterţiar, ale
institutelor de cercetare din
domeniul
medicinii,
ale
institutiilor medico-sanitare
Biblioteci specializate pentru
servirea
utilizatorilor
cu
dizabilităţi de vedere

13. Centrul Naţional de Informare şi
Reabilitare a Societătii Orbilor din
Moldova
TERITORIALE
MUNICIPALE
Bibliotecile publice din mun.
14. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
Chişinău şi suburbiile mun.
Chişinău
15. Biblioteca Municipală „Eugen Coşeriu” Bibliotecile publice din mun.
Bălţi şi suburbiile mun. Bălţi
Bălti
RAIONALE, ORĂŞENEŞTI
Bibliotecile publice din raionul
16. Biblioteca Publică Raională Anenii-Noi
Anenii-Noi
17. Biblioteca
Publică
Orăşenească Bibliotecile publice din raionul
Basarabeasca
Basarabeasca
Bibliotecile publice din raionul
18. Biblioteca Publică Raională Briceni
Briceni
19. Biblioteca Publică Raională „Andrei Bibliotecile publice din raionul
Ciurunga” Cahul
Cahul
»

20. Biblioteca Publică Raională „Mihai
Eminescu” Cantemir
21. Biblioteca Publică Raională „Grigore
Vieru” Călăraşi
22. Biblioteca Publică Raională Căuşeni
23. Biblioteca Publică Orăşenească „Mihai
Eminescu” Cimişlia
24. Biblioteca Publică Orăşenească „Tamara
Isac” Criuleni
25. Biblioteca Publică Raională Donduşeni
26. Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”
Drochia
27. Biblioteca Publică Raională Dubăsari
28. Biblioteca Publică Raională Edineţ

Bibliotecile
Cantemir
Bibliotecile
Călăraşi
Bibliotecile
Căuşeni
Bibliotecile
Cimişlia
Bibliotecile
Criuleni
Bibliotecile
Donduşeni
Bibliotecile
Drochia
Bibliotecile
Dubăsari
Bibliotecile
Edinet
Bibliotecile
Făleşti
Bibliotecile
Floreşti
Bibliotecile
Glodeni
Bibliotecile
Hânceşti
Bibliotecile
Ialoveni
Bibliotecile
Leova
Bibliotecile
Nisporeni
Bibliotecile
Ocnita
Bibliotecile
Orhei
Bibliotecile
Râşcani
Bibliotecile
Rezina
Bibliotecile

publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul

*

29. Biblioteca Publică Raională „Mihai
Eminescu” Făleşti
30. Biblioteca publică Orăşenească „Ion
Creangă” Floreşti
31. Biblioteca Publică Raională „Vasile
Coroban” Glodeni
32. Biblioteca Publică Raională „Antonie
Plămădeală” Hânceşti
33. Biblioteca Publică Orăşenească „Petre
Ştefanucă” Ialoveni
34. Biblioteca Publică Raională Leova
„Valeriu Matei”
35. Biblioteca publică Raională Nisporeni
36. Biblioteca Publică Orăşenească Ocniţa
37. Biblioteca Publică Raională „Alexandru
Donici” Orhei
38. Biblioteca Publică Orăşenească Râşcani
39. Biblioteca Publică Raională „Mihai
Eminescu” Rezina
40. Biblioteca Publică Raională Sângerei

publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul
publice din raionul

41. Centrul Raional de Documentare şi
Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca
42. Biblioteca Publică Raională „Mihail
Sadoveanu” Străşeni
43. Biblioteca Publică Orăşenească ŞtefanVodă
44. Biblioteca
Publică
Orăşenească
Şoldăneşti
45. Biblioteca Publică Raională Taraclia
46. Biblioteca Publică Raională „Vasile
Alecsandri” Teleneşti
47. Biblioteca Publică Raională „Dimitrie
Cantemir” Ungheni

Sângerei
Bibliotecile publice
Soroca
Bibliotecile publice
Străşeni
Bibliotecile publice
Ştefan Vodă
Bibliotecile publice
Şoldăneşti
Bibliotecile publice
Taraclia
Bibliotecile publice
Teleneşti
Bibliotecile publice
Ungheni

din raionul
din raionul
din raionul
din raionul
din raionul
din raionul
din raionul

UNITATEA
TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
GĂGĂUZIA

48. Biblioteca regională Comrat

Bibliotecile
din
Unitatea
Teritorial-Administraţivă
Găgăuzia
49. Biblioteca Publică Orăşenească Ciadâr- Bibliotecile publice din raionul
Lunga
Ciadâr-Lunga
50. Biblioteca
Publică
Orăşenească Bibliotecile publice din raionul
Vulcăneşti
Vulcăneşti

