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 în biblioteca mea 

Misiuni: 

1. crearea şi întărirea deprinderilor de lectură 
la copii începând de la vârste fragede; 

2. susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte 
dar şi a celei instituţionale la toate nivelele; 

3. oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea cre-
ativităţii personale; 

4. stimularea imaginaţiei şi creativității copiilor 
şi a tinerilor; 

5. promovarea conştientizării moştenirii cultu-
rale, a aprecierii artei, realizărilor ştiințifice şi 
inovaţiilor; 

6. oferirea posibilității de accesare şi exprimare 
culturală a tuturor artelor dramatice; 

7. încurajarea dialogurilor inter-culturale şi 
susţinerea diversităţii culturale; 

8. susţinerea tradiţiei orale; 

9. asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipu-
rile de informaţie comunitară; 

10. oferirea de servicii informaţionale adecvate 
firmelor, asociaţiilor şi grupurilor de interese 
locale; 

11. facilitarea deprinderii abilităţilor infor-
maţionale şi de operare a calculatorului; 

12. susţinerea şi participarea la activităţi şi 
programe de alfabetizare pentru toate 
vârstele şi chiar iniţierea lor dacă este 
necesar. 
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„Accesul liber la Internet în biblioteci și în serviciile de informare garantează 
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„Anul 2013 va constitui 

pentru bibliotecarii moldo-

veni linia de demarare între vechi și 

nou și începutul marii schimbări. 

Această schimbare vine pe valul deru-

lării proiectului pilot Novateca—

Biblioteci Globale în Moldova” 

V. Osoianu 

 

 

Numai cu susține-

rea financiară și 

instructivă a programului Novateca  a 

fost posibil: 

 lansarea unor noi politici, 

 grăbirea tempoului de moderniza-

re 

 susținerea eforturilor inovative 

 eficientizarea practicilor existente 

 conceperea unor noi  programe în 

Centrul Raional de Documentare 

și Informare „Mihail Sadoveanu” 

 

 

 2013—ANUL INTEGRĂRII INFORMAȚIONALE A BIBLIOTECILOR PUBLICE 
Favorități: 

1. Acces la Internet prin intermediul a 12 
stații concomitent. 

2. Internet Wi-Fi 

3. Tehnică pentru prezentări video 

 Formare ca traineri a lucrătorilor de bi-
bliotecă 

 Asigurarea cu materiale didactice pen-
tru organizarea instruirilor 

6. Instruirea colaboratorilor bibliotecilor din 
zona de nord a republicii implicate în 
programul Novateca 

 Organizarea vizitelor cu schimb de ex-
periență a colaboratorilor bibliotecii 
centrului (Piatra Neamț , Suceava, Că-
ușeni, Chișinău) 

 Instruiri  profesionale privitor la  moder-
nizarea serviciilor de bibliotecă. 

9. Instruirea utilizatorilor în vederea folosi-
rii tehnologiilor informaționale 

10. Organizarea orelor de instruire, folosind 
formatul electronic PowerPoint 

11. Schimb de experiență și informații în 
rețea 

12. Organizarea de conferințe, cursuri onli-
ne 

13. Crearea de filme despre evenimentele 
organizate de instituție 

14. Servicii de atragere la bibliotecă a copi-

ilor de 2—8 ani prin implementarea 
proiectului „Ludoteca—țara fanteziilor” 

15. Schimbarea spre pozitiv a imaginii bibli-
otecii  

16. Integrarea în echipa bibliotecară din 
țară 

17. Ameliorarea relațiilor cu APL Soroca 

 

 

„Libertatea de acces la informație, inde-

pendent de mijloace și de granițe, este o 

responsabilitate fundamentală a bibliotecii 

și a specialiștilor în informare. Accesul liber 

la Internet în biblioteci și în serviciile de 

informare garantează libertatea individului 

și a grupului, prosperitatea și dezvoltarea 

sa.” 

(Manifestul IFLA privind Internetul) 
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