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Rezumat: Articolul refl ectă date statistice com-
parative privind implicarea bibliotecilor publice 
teritoriale în implementarea Programului Național 
LecturaCentral (2020-2021), refl ectate în Siste-
mul de Raportare lunară online (ORT): numărul 
de activități de instruire, numărul de activități 
informaționale de promovare a lecturii, numărul 
de utilizatori participanți/instruiți, numărul de 
activități de promovare a Științei participative, date 
privind „Topul celor mai citite 10 cărți” etc.
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Abstract: The article refl ects comparative sta-
tistical data on involvement of territorial public 
libraries in implementation of the LecturaCentral 
National Program (2020 - 2021), recorded in On-
line Monthly Reporting System (ORT): number of 
training activities, number of informational ac-
tivities to promote reading, number of participat-
ing/trained users, number of activities to promote 
Participatory Science, data on "The 10 Most Read 
Books" etc.
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În perspectivă istorică, lectura a cu-
noscut momentul ei de glorie. Cărțile 

ocupau o poziție privilegiată în rândul și 
în conținutul celor mai importante me-
dii de informare. Urmare a progresului 
tehnologic, oamenii tot mai des recurg la 
smartphone, iar timpul liber preferă să și-l 
petreacă urmărind seriale TV și tot mai 
puțin se dedică unor volume sau autori [1, 
p. 12]. Bibliotecii îi revine rolul fundamen-
tal de a-i reda lecturii poziția ei esențială, de 
prim rang, și de a promova efectele, benefi -
ciile ei. De asemenea, de a evidenția merite-
le lecturii pentru comunitate: de informare, 
dezvoltare a vocabularului și gândirii criti-
ce, de a contribui la echilibrul sufl etesc, de 
a ne ajuta să ne modelăm viața și, cel mai 
important, de a fi  accesibilă la orice vârstă.

În perioada tehnologizată, pentru mulți 

este mai greu să se dedice cărții, fi ind și 
motivul pentru care a fost inițiat și imple-
mentat la nivel național Programul Lectu-
raCentral, care în anul 2021 a ajuns la cea 
de-a 4 ediție, fi ind implicate bibliotecile 
publice din Sistemul Național de Biblioteci 
din Republica Moldova, în scopul amplifi -
cării rolului bibliotecilor în educația pentru 
lectură în condițiile dezvoltării moderne a 
tehnologiilor de cunoaștere și comunicare. 

Pe parcursul desfășurării proiectului (fe-
bruarie-decembrie 2021), au fost organizate 
activități dirijate de Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova (BNRM) în vederea re-
alizării unor campanii și activități de promo-
vare a cărții și lecturii, specifi ce Programului 
Național LecturaCentral: campania Septem-
brie, nicio zi fără lectură; campania 25 scrii-
tori, cercetători/25 întâlniri/25000 impact. 
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Activitățile desfășurate online/offline 
din cadrul Campaniei au înregistrat total 
35 activități dintre care 19 evenimente live

(aplicația Zoom cu transmisie directă pe 
Facebook/YouTube), 8 activități organi-
zate prin intermediul aplicației Zoom, fără 
transmisie directă și 8 activități tête-à-tête. 
La evenimentele live sunt înregistrate 
68.284 impact, 22.669 vizualizări și 5979 
interacțiuni. La activitățile organizate 
online doar prin intermediul aplicației 
Zoom au participat 890 persoane iar la 
activitățile organizate tête-à-tête au partici-
pat 551 de persoane.

Bibliotecile publice s-au implicat activ 
în organizarea ediției a 4-a a proiectului 
cultural și au demonstrat rolul primordial 
al lecturii în actul educației, în dezvoltarea 
capacităților cognitive, aptitudinale și ati-
tudinale ale omului pe parcursul vieții. De 
asemenea, au argumentat poziționarea sa ca 
actori de valoare în educarea pentru lectură 
și importanța în societate în scopul creșterii 
încrederii membrilor comunităților în 
capacitatea bibliotecilor de a satisface 
cerințele lor de lectură, în orice format de 
prezentare, tradițional și online.

Tabelul nr. 1. Organizarea evenimentelor planifi cate pentru anul 2021 în cadrul 
proiectului cultural LecturaCentral

Denumirea evenimentului Nr. 
activități

Mod de acces Impact 
persoane

Conferința Interna-țională „Lec-
tura ca bază pentru cultură, 
cunoaștere și dezvoltare”

1
https://www.youtube.com/
watch?v=arweyJ6m--Q 12373

Întâlniri cu scriitori/
cercetători:
 online
 Zoom
 tête-à-tête

17
6
8

https://www.facebook.com/search/
videos/?q=program%20lecturacentral

57530
490
656

Activități educaționale 4 Pe platforma Zoom 400

Festivitatea de totalizare a Progra-
mului Național LecturaCentral, 
ediția a 4-a, 2021

1 https://www.youtube.com 
watch?v= hPLIK4lMtT0

4626

Total 37 76075

Rezultatele cu privire la formarea intere-
sului utilizatorilor și non-utilizatorilor bi-
bliotecilor pentru cultura lecturii, implica-
rea activă în activitățile pentru promovarea 
cărții și lecturii, contribuția în comunicarea 

directă între utilizatori și personalități no-
torii din țară (scriitori, cercetători, profesori 
universitari etc.) au fost indicate în sistemul 
de raportare anual ORT la compartimentul 
„Programul Național LecturaCentral” care 
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a permis monitorizarea și evaluarea indica-
torilor proiectului cultural.

În baza analizei datelor, cu privire la re-
alizarea activităților programate spre reali-
zare în cadrul proiectului cultural Lectura-
Central, raportate de 1243 de biblioteci pu-

blice în sistemul ORT, totalizăm: au fost or-
ganizate 38914 de activități de instruire (31 
de activități per bibliotecă), la care au parti-
cipat 173285 de utilizatori (5 utilizatori per 
activitate), dezvoltându-le competențele de 
cultura lecturii și cultura informației.

Tabelul nr. 2. Indicatori statistici privind implicarea comunității bibliotecare 
în implementarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 4-a, 2021

Indicatori Număr 
de 

activi-
tăți

Număr 
mediu 

de activități 
per 

bibliotecă

Număr de 
partici-
panți

Număr mediu 
de participanți 
per activitate

Activități de instruire a utilizatorilor 
(formarea competențelor de cultura lec-
turii/cultura informației) 

6053 5 activități per 
bibliotecă 

29402 5 participanți 
per activitate

 Activități informaționale de promovare 
a lecturii organizate în cadrul PNLC: 
Zile de Informare, reviste bibliogra-
fi ce, elaborarea și distribuirea listelor 
bibliografi ce de noi achiziții/tematice/
aniversare, prezentarea expozițiilor de 
carte etc. 

8836 7 activități per 
bibliotecă

66147 8 participanți 
per activitate

Activități culturale de promovare a lec-
turii organizate în cadrul PNLC 

6074 5 activități per 
bibliotecă

72366 12 participanți 
per activitate

Activități de promovare a științei par-
ticipative organizate în cadrul PNLC: 
activități de promovare a științei, noilor 
descoperiri; organizarea de întâlniri în-
tre membrii comunității și oamenii de 
știință cu scop de impact vizibil (asu-
pra sănătății, vieții sociale, mediului 
etc.); activități de promovare a proiec-
telor civice cu subiecte de interes ale 
comunității etc.  

890 0.7 activități 
per bibliotecă

5370 6 participanți 
per activitate

Activități de promovare a cărților, in-
cluse în „Topul celor mai citite 10 cărți, 
editate în anul 2019” 

2035 2 activități per 
bibliotecă

x x

Număr total de împrumuturi al cărților, 
incluse în „Topul celor mai citite 10 cărți 
editate în anul 2019” 

11685 9 împrumu-
turi per bibli-

otecă

x x

Implicarea partenerilor în activitățile de 
promovare a cărții și lecturii, organizate 
în cadrul PNLC 

3341 3 parteneri 
per bibliotecă

x x

Total activități organizate 38914 31 de 
activități per 

bibliotecă

x x

Total participanți la activități x x 173285 5 participanți 
per activitate

În anul 2021 a continuat proiectul cul-
tural și la nivel național au fost raportate 
datele statistice în ORT. Ca urmare sunt 

refl ectați indicatorii pentru perioada 2020-
2021 privind: 
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numărul de utilizatori privind formarea 
competențelor de cultura lecturii/cultura 
informației; 

• Numărul de activități informaționale 
de promovare a lecturii organizate/numă-
rul de utilizatori (ex.: zile de informare, 
reviste bibliografi ce, elaborarea și distribu-
irea listelor bibliografi ce de noi achiziții/te-
matice/aniversare, prezentarea expozițiilor 
de carte etc.); 

• Numărul de activități culturale de pro-
movare a lecturii/ numărul de utilizatori; 

• Numărul de activități de promovare a 
Științei participative organizate/număr de 
utilizatori participanți (activități de promo-
vare a științei, a noilor descoperiri; organiza-
rea de întâlniri între membrii comunității și 
oamenii de știință cu scop de impact vizibil 
(asupra sănătății, vieții sociale, mediului etc.); 
activități de promovare a proiectelor civice cu 
subiecte de interes ale comunității etc.; 

• Numărul total de împrumuturi ale 
cărților incluse în „Topul celor mai citite 10 

cărți editate în anul 2020”; 
• Numărul de activități de promovare a 

cărților din „Topul celor mai citite 10 cărți 
editate în anul 2020”; 

• Forme și metode de organizare a 
activităților de promovare a cărților incluse 
în „Topul celor mai citite 10 cărți editate în 
anul 2019”; 

• Promovarea Proiectului, inclusiv ma-
teriale promoționale elaborate, în format 
tradițional și electronic; 

• Promovarea Proiectului pe rețelele de 
socializare administrate de bibliotecă; 

• Promovarea Proiectului pe rețelele de 
socializare create de BNRM: grupul public 
de discuții pe Facebook „LecturaCentral”.

Prin urmare, în anul 2021 a crescut nu-
mărul de activități de instruire a utilizatorilor 
cu 2582 și numărul de participanți cu 8209 
la activități de dezvoltare a competențelor de 
cultura lecturii și cultura informației, com-
parativ cu anul 2020. Acest fapt se datorează 
organizării activităților în format online, pe 
platformele Zoom, Google Meet.

Diagrama 1. Activități privind formarea competențelor de cultura lecturii/cultura informației și 
numărul de utilizatori instruiți

 Privitor la situația ce ține de desfășurarea 
activităților informaționale de promovare a 
lecturii organizate și numărul de utilizatori 

participanți observăm o creștere atât a nu-
mărului de activități cu 2543, cât și a nu-
mărului de participanți cu 9783.
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Diagrama 2. Activități informaționale de promovare a lecturii organizate și numărul de utiliza-
tori participanți

Una din sarcinile bibliotecii, ca centru 
cultural și educațional, este de a organiza 
activități culturale. Pentru a spori interesul 
comunității faţă de bibliotecă și de lectu-
ră, în cadrul proiectului au fost planifi cate 
activități culturale de promovare a lecturii. 

Bibliotecile publice teritoriale s-au implicat 
activ în promovarea lecturii și atragerea cât 
mai multor participanți. Datele ne indică că 
în anul 2021 au crescut numărul de activități 
culturale de promovare a lecturii cu 2510, 
iar numărul de participanți cu 17995.

Diagrama 3. Activități culturale de promovare a lecturii și numărul de utilizatori participanți

Bibliotecile sunt centre comunitare lo-
cale și hub-uri pentru învățare și comu-
nicare, iată de ce tot mai multe biblioteci, 
răspunzând nevoii de a crește competența 
științifi că și de a sprijini abilitățile necesa-
re secolului al XXI-lea, includ în activitatea 
lor programe STEAM (Știință, Tehnologii, 
Inginerie, Arte și Matematică) și resurse pe 
aceste subiecte pentru utilizatorii de toate 

vârstele [2, p. 5]. Una din activitățile pre-
conizate în proiect urmărește introducerea 
științei participative în bibliotecile publice. 
Spre deosebire de alte activități, se atestă 
o mică descreștere la acești indicatori: cu 
6 activități mai puține în anul 2021 (890) 
comparativ cu anul 2020 (896), respectiv 
a scăzut și numărul de participanți de la 
5568 la 5370.
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le Diagrama 4. Activități de promovare a Științei participative și numărul de participanți

participative

Organizarea sondajului de opinie „To-
pul celor mai citite 10 cărți editate în anul 
2019”, scopul căruia a fost clasamentul 
celor mai citite cărți în Republica Moldo-
va, dar și promovarea autorilor autohtoni, 
noutăților editoriale, reprezintă un reper 
pentru bibliotecile din republică în com-
pletarea colecțiilor de carte. Bibliotecile au 
organizat activități de promovare a cărților 
din „Topul celor mai citite 10 cărți editate 
în anul 2019”. În acest sens, a crescut numă-
rul activităților cu 1057 și numărul împru-
muturilor cu 2366 în anul 2021.

În cadrul Programului au fost aplicate 
diverse forme și metode de organizare a 
activităților de promovare a cărților incluse 
în „Topul celor mai citite 10 cărți editate în 
anul 2019”. Printre cele mai des utilizabile, 
menționăm: expoziții de carte, întâlniri cu 
scriitorii, mese rotunde, lansări de carte, 
fi lmulețe video, booktrailere, campanii de 
promovare, lecturi cu voce tare, lecturi în 
aer liber, materiale promoționale, cluburi 
de lectură, grupuri de lectură pe rețelele de 
socializare (Facebook, Instagram, Twitter, 
blog etc).

Diagrama 5. Activități de promovare a cărților din „Topul celor mai citite 10 cărți editate în anul 
2020” și numărul total de împrumuturi ale cărților incluse în top

2019 2020

Activitatea promoțională în cadrul Pro-
gramului a oferit un ansamblu coerent de 
activități care au avut ca obiectiv general 
cunoașterea de către utilizatori a servicii-
lor și produselor de bibliotecă, stimularea 
utilizatorilor de a promova cartea și lec-
tura. Au fost elaborate diverse materiale 

promoționale: bannere, afi șe, semne de car-
te etc. Participanții la proiect au oferit inter-
viuri radio/TV, au publicat articole în presa 
scrisă, bloguri. Implicarea activă a bibliote-
cilor publice teritoriale privind promovarea 
Programului LecturaCentral în anul 2021 
este refl ectată în următoarea diagramă:
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Diagrama 6. Promovarea PNLC pe rețelele de socializare administrate de biblioteci per rețea

Pe pagina de Facebook, în grupul public 
de discuții LecturaCentral, creat de Biblio-
teca Națională a Republicii Moldova, bibli-
otecile publice teritoriale au postat rezulta-
tele și succesele privind promovarea cărții 
și a lecturii; stimularea interesului utiliza-
torilor pentru actul lecturii și cultura lectu-
rii; interconexiuni directe între utilizatorii 
bibliotecii și personalități notorii din țară 

(scriitori, cercetători, psihologi, pedagogi, 
universitari etc.) care au contribuit la crea-
rea unui mediu benefi c lecturii și cercetării 
științifi ce, prietenos utilizatorilor. Pentru 
prima oară, în activitățile ediției a patra a 
Programului Național LecturaCentral-2021 
au fost implicate Ambasadele Republicii 
Moldova din Franța și SUA.

Diagrama 7. Promovarea PNLC pe rețelele de socializare create de BNRM grupul public 
de discuții FB „LecturaCentral” per rețea

 
Scopul programului de promovare a 

cărții și lecturii este atragerea parteneri-
lor, actorilor sociali implicați (APL, ONG, 
instituții de  învățământ etc.). Comparativ 

cu anul 2020 a crescut numărul parteneri-
lor cu 1268 în anul 2021 (a se vedea diagra-
ma nr. 8).
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le Diagrama 8.  Implicarea partenerilor în activitățile de promovare a cărții și lecturii, 

organizate în cadrul PNLC

Concluzii: Pe parcursul celei de-a patra 
ediții a programul cultural LecturaCentral 
au fost organizate diverse activități de pro-
movare a cărții și lecturii în scopul infor-
mării, educării membrilor comunității. În 
baza datelor analizate din sistemul de ra-
portare ORT, observăm un interes sporit 
și o implicare mai activă a bibliotecilor în 
anul 2021 în organizarea activităților plani-
fi cate în cadrul programului. Rezultatele ne 
demonstrează creșterea încrederii membri-
lor comunităților în capacitatea biblioteci-
lor de a satisface cerințele lor față de lec-
tură și de dezvoltare personală (majoritatea 
indicatorilor din anul 2021 sunt în creștere 
în raport cu anul 2020). Cu siguranță, par-

ticiparea intensivă a bibliotecilor în Progra-
mul Național LecturaCentral denotă faptul 
că trebuie să existe continuitatea cu noile 
idei, servicii, produse, parteneri și actori 
sociali. Atât membrii comunității, cât și 
personalul de specialitate din biblioteci au 
acumulat cunoștințe și experiențe prin par-
ticiparea la activitățile programului pentru 
consolidarea competențelor și realizărilor 
profesionale. Impactul programului a spo-
rit, în primul rând, încrederea membrilor 
comunităților în capacitatea bibliotecilor 
de a satisface cerințele lor de lectură și de 
dezvoltare personală. De asemenea, a con-
tribuit la crearea și dezvoltarea imaginii po-
zitive a bibliotecilor în societate.
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