
M
ag

az
in

 b
ib

lio
lo

gi
c 

 n
r. 

1-
2

 | 
20

2
2

46

C
o

ns
o

lid
ar

ea
 S

is
te

m
ul

ui
 N

aț
io

na
l d

e 
B

ib
lio

te
ci

 IDEI DE REDRESARE POSTEVALUARE: 
PRIVIND BIBLIOTECILE PUBLICE TERITORIALE 

CZU 027.52:005.962.131
DOI  10.5281/zenodo.6374689

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova

Rezumat: Autorul (membru al Comisiei Naţionale 
de Evaluare a Bibliotecilor Publice Teritoriale) pre-
zintă rezultatele evaluării bibliotecilor publice teri-
toriale, acestea fi ind refl ectate prin intermediul indi-
catorilor statistici, dovezilor acumulate în procesul 
analizei dosarelor şi vizitelor de documentare.
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Abstract: The author, member of the National 
Evaluation Commission, presents the results of the 
evaluation of the territorial public libraries. These 
being refl ected via statistical indicators, evidence 
accumulated in the act of fi le analysis and docu-
mentation visits.

Keywords: territorial public libraries, evalua-
tion.

Anul Biblioteconomic 2021 și-a pus 
amprenta în istoria biblioteconomi-

ei naționale drept an al evaluării biblioteci-
lor publice teritoriale (BPT) și a instituțiilor 
naționale. „Legea cu privire la biblioteci” 
(nr. 160, din 20 iulie 2017),  urmărind sco-
pul de a consolida rolul bibliotecii în socie-
tatea modernă prin dezvoltarea acesteia ca 
un serviciu public de asigurare a accesului 
la lectură și de dezvoltare a interesului pen-
tru informare, învățare, educație și cerceta-
re, activități culturale, precum și prin spo-
rirea capacităților de implicare a bibliotecii 
în transferul de cunoștințe și în formarea 
liberă a opiniilor, prevede obligativitatea  
evaluării acesteia o dată la 5 ani [1, art. 13].

„Regulamentul privind evaluarea bibli-
otecilor publice” (aprobat prin Hotărârea 
nr. 747, din 7 octombrie 2020, a Guvernu-
lui Republicii Moldova)  stabilește criteriile 
minime aplicate la evaluarea bibliotecilor 
publice, modul de organizare și desfășurare 
a procedurii de evaluare a bibliotecilor pu-
blice, precum și categoriile atribuite biblio-
tecilor în urma evaluării [4, punctul 1]. Pre-
vederile documentului stabilesc un cadru 
normativ unitar pentru realizarea procedu-
rii de evaluare a bibliotecilor publice, iden-
tifi că ansamblul de cerințe minime obliga-
torii pentru organizarea și funcționarea op-

timă a bibliotecilor publice și stimulează/
motivează personalul bibliotecilor publice 
de a spori performanțele instituționale [4, 
punctul 2].

Astfel, în anul 2021 au fost evaluate bi-
bliotecile publice teritoriale, bibliotecile 
naționale și alte instituții de nivel național 
(conform prevederilor ordinelor nr. 1467, 
din 31 decembrie 2020, nr. 192 și nr. 193, 
din 25 februarie 2021, ale Ministerului Cul-
turii al Republicii Moldova – denumirea 
actuală a ministerului). Este important să 
accentuăm că orarul evaluării bibliotecilor 
a fost stabilit în concordanță cu doleanțele 
și solicitările organelor administrației  pu-
blice locale, ale centrelor biblioteconomice 
teritoriale. Prima rețea de biblioteci publi-
ce teritoriale evaluate a fost cea din raionul 
Briceni, menționând caracterul experimen-
tal, de testare a prevederilor regulamentare 
ale procesului. Este primul raion din Repu-
blica Moldova, în care au fost evaluate toate 
bibliotecile publice teritoriale (în total 32). 

În continuare, ne vom referi la evalua-
rea bibliotecilor publice teritoriale, aceste 
refl ecții fi ind o urmare a implicării sub-
semnatei în calitate de membru al Comisiei 
Republicane de Evaluare a BPT ‒  analiza 
dosarelor prezentate, vizitelor de docu-
mentare efectuate în teritoriu, discuțiilor 
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cu bibliotecarii, reprezentanții centrelor 
biblioteconomice teritoriale, ai organelor 

administrației publice locale, utilizatorii bi-
bliotecilor și membrii comunităților.

Tabelul nr. 1. Datele statistice privind evaluarea bibliotecilor publice teritoriale (2021)
Nr. bi-

blioteci
Nr. bibl. 

neevaluate
Nr. bibli-

oteci
 vizitate

Catego-
ria su-
per.

Catego-
ria I-a

Cate-
goria  a 

II-a

Cate-
goria a 
III-a

Cate-
goria a 
IV-a

1 094 117 180 7 22 49 321 695

Conform datelor statisticii ofi ciale, în 
Republica Moldova funcționează 1 317 bi-
blioteci publice teritoriale [2], dintre aces-
tea fi ind evaluate 1 094. Discrepanța dintre 
aceste cifre a apărut din cauză că evalua-
rea unei BPT a inclus și evaluarea fi lialei 
pentru copii afl ată în subordinea acesteia 
(BPT + fi liala copii=1 bibliotecă evaluată). 
La fel, tabelul de mai sus refl ectă și numă-
rul de biblioteci care nu au fost evaluate – 
117, în medie 4-5 biblioteci per rețea. Cel 
mai mare număr de biblioteci neevaluate 
sunt din raioanele Florești (13 biblioteci) și 
Cimișlia (12 biblioteci). Motivele neevalu-
ării lor sunt următoarele: lipsa de angajați, 
concediile de lungă durată ale personalului, 
chiar decesele din rândul lor etc. Cel mai 
mic punctaj acumulat în procesul de evalu-
are a fost 70-92.

Evaluarea a relevat și  exemple de urmat:  
7 biblioteci au acumulat punctajul cores-
punzător califi cativului excelent – de la 401 
la 480; 7 rețele de biblioteci au implicat în 
evaluare toate bibliotecile din reţea: Bălți, 
Briceni, Basarabeasca, Cantemir, Hâncești, 
Leova, Ungheni.

Evaluarea BPT ne permite să specifi căm 
următoarele: 
 accentul a fost pus pe calitate, pe ser-

viciile/produsele oferite de către bibliotecă, 
pe indicatorii de performanță/relaționali, 
și nu pe date  statistice! Indiferent de tipul 
bibliotecii, volumul colecțiilor, numărul de 
personal și de utilizatori, au fost atribuite 
categorii pentru calitatea activității și refl ec-
tarea convingătoare a acestei activități prin 
intermediul dosarului. Astfel, 7 biblioteci 
publice teritoriale au obţinut în urma evalu-
ării califi cativul „excelent”, 22 – califi cativul 
„foarte bine”,  49 – califi cativul „bine”;
 evaluarea a contribuit la creșterea res-

pectului față de bibliotecă în comunitate, 

în relațiile cu fondatorii, colegii din alte 
instituții de cultură (de exemplu, cămi-
ne culturale) – ca dovadă servesc opiniile 
pronunțate oral de către șefi i de cămine 
culturale, metodiști etc.;
 dosarele prezentate oferă posibilități/

platforme concrete, clare (indicatori de 
performanță, dovezi colectate etc.) de ana-
liză comparată a bibliotecilor, bibliotecilor-
centre biblioteconomice,  a bibliotecilor 
orășenești, comunale, sătești;
 s-a amplifi cat potențialul creativ al 

personalului din biblioteci;
 evaluarea a accentuat și a crescut 

importanța muncii de echipă,   competen-
ţa care se regăsește ca cerință profesională 
pentru fi ecare angajat al bibliotecilor. Ne re-
ferim la conjugarea eforturilor centrelor bi-
blioteconomice, ale responsabililor pentru 
rețelele de biblioteci din administrațiile pu-
blice locale, ale șefi lor secțiilor/direcțiilor 
specializate din administrația publică lo-
cală, ale tuturor bibliotecarilor implicați în 
proces. Acolo unde au funcționat  astfel de 
echipe, a avut loc o evaluare inteligentă, de 
succes; unde nu au existat relații de echipă, 
au fost reliefate probleme, insatisfacții;
 au fost demonstrate abilități de anali-

ză și sinteză a bibliotecarilor responsabili 
pentru pregătirea/prezentarea dosarelor de 
evaluare, fapt ce oferă suport pentru iden-
tifi carea problemelor/sectoarelor care im-
plică intervenții de caracter metodologic, 
educațional, practic la nivel național și de 
rețea.

Fiind prima experiență de evaluare a 
bibliotecilor conform prevederilor regle-
mentare, este important să ne referim la 
organizarea acesteia. Menţionăm în acest 
sens: centrele biblioteconomice teritoriale, 
organele administrației publice locale (fon-
datorii bibliotecilor), Biblioteca Națională a 



M
ag

az
in

 b
ib

lio
lo

gi
c 

 n
r. 

1-
2

 | 
20

2
2

48

C
o

ns
o

lid
ar

ea
 S

is
te

m
ul

ui
 N

aț
io

na
l d

e 
B

ib
lio

te
ci Republicii Moldova, Ministerul Culturii al 

Republicii Moldova. Ne referim la prezen-
tarea în termen a dosarelor pe rețea (con-
form grafi cului stabilit de către Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova), disponi-
bilitatea membrilor Comisiei de Evaluare 
(aceștia având responsabilități la locul de 
muncă de bază),  asigurarea cu transport 
pentru vizitele în teritoriu etc.

La capitolul conținutul dosarelor de eva-
luare, situația este alta, mai problematică. 
În perioada 2-24 martie 2021, Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova a organi-
zat un ciclu de consultații (11 în total), pe 
platforma  Google Meet. La acestea  au par-
ticipat câte 4-5 persoane din partea fi ecărei 
rețele (cu responsabilități în organizarea 
procesului: reprezentanți ai centrelor bi-
blioteconomice teritoriale, administrației 
publice locale – responsabili din direcțiile/
secțiile cultură și educație), câte trei ra-
ioane pentru fi ecare consultație. În cadrul 
consultațiilor au fost abordate de pe poziții 
practice subiectele: termen și modul de 
prezentare a dosarelor de evaluare, struc-
tura acestora, prezentarea dovezilor, iden-
tifi carea indicatorilor de performanță și 
statistici, utilizarea prevederilor „Ghidului 
practic  pentru aplicarea Regulamentului 
privind evaluarea bibliotecilor publice” 
(autor Tatiana Coșeri).

 Centrele biblioteconomice  teritoriale 
au avut în procesul de evaluare o dublă sar-
cină – să prezinte prestigios și convingător 
biblioteca-centru biblioteconomic, dar și 
rețeaua pe care o dirijează metodologic. 

Concluzii, recomandări:
 intervenții profesionale din partea 

centrelor biblioteconomice teritoriale, per-
sonalului din biblioteci, administrației pu-
blice locale în scopul asigurării funcționării 
în teritoriu a unor prevederi legislative și 
reglementare. De exemplu:
 prevederile articolului 18 din „Regula-

mentul-cadru de organizare și funcționare 
a bibliotecii publice” (aprobat prin Ordi-
nul nr. 186, din 26.02.2019, al ministrului 
educației, culturii și cercetării) stipulează 
că conducerea bibliotecii este exercitată 
de directorul bibliotecii, fi ind detaliate și 
atribuțiile acestuia. Această prevedere se 

referă la fi ecare bibliotecă, indiferent de 
tipul ei, numărul de personal, mărimea 
colecției etc.;
 este necesar de a centra eforturile 

pentru aplicarea prevederilor articolului 
40, alineatul 3 (privind alocarea anuală de 
către administrația publică a mijloacelor 
fi nanciare pentru procurarea minimum a 
50 de titluri de documente la 1 000 de lo-
cuitori), din „Legea cu privire la biblioteci” 
(nr. 160, din  20 iulie 2017);
 articolul 38 din „Regulamentul-cadru 

de organizare și funcționare a bibliotecii 
publice” (aprobat prin Ordinul nr. 186, din 
26.02.2019, al ministrului educației, culturii 
și cercetării) prevede structura organizato-
rică tip a bibliotecii publice, care include  cel 
puțin următoarele subdiviziuni: relații cu 
publicul, care asigură prestarea serviciilor; 
marketing și impact, responsabilă de eva-
luarea necesităților membrilor comunității, 
promovarea serviciilor și activităților de bi-
bliotecă, stabilirea parteneriatelor, atrage-
rea resurselor suplimentare; activitate me-
todologică – pentru bibliotecile cu statut de 
centru biblioteconomic, centru de formare 
profesională; dezvoltarea colecțiilor; sub-
diviziunea administrativă. Biblioteca de 
nivel local, care nu are sufi ciente capacități 
materiale, fi nanciare sau de personal, poa-
te compensa subdiviziunile indicate prin 
plasarea/delegarea atribuțiilor acestora în 
competența angajaților bibliotecii, prin 
refl ectarea lor în fi șa postului [3]. Totuși, 
atunci când sunt aprobate organigramele 
bibliotecilor orășenești, raionale sau fi șele 
posturilor personalului din biblioteci, nu se 
ţine cont de aceste prevederi;
 BPT trebuie să devină mai fl exibile, mai 

atractive, mai implicate în viața comunita-
ră, să se schimbe reieșind din necesitățile 
utilizatorilor, membrilor comunităților 
(este vorba despre un program fl exibil de 
funcționare în timpul săptămânii (un nu-
măr mare de biblioteci publice teritori-
ale nu funcționează în zilele de sâmbătă 
și duminică), utilizarea rațională, dar și 
creșterea atractivității spațiilor, aranjării 
acestora; amplasării raționale a colecțiilor 
prin evidențierea componentelor noi, actu-
ale);
 evaluarea a reliefat problema calității, 
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dar și a asigurării cantitative  a personalului  
din bibliotecile publice teritoriale – există 
angajați cu studii medii generale, licea-
le, predomină personalul cu studii în alte 
domenii; Recomandarea noastră ține de 
augmentarea implicării centrelor bibliote-
conomice teritoriale prin oferte de cursuri 
modulare în biblioteconomie și științe ale 
informării; elaborare de curriculum – pre-
luând experiența Bibliotecii Publice Raio-
nale „Iulian Filip” din Drochia; motivarea 
și orientarea personalului spre recalifi care,  
formare profesională de bază (licență, mas-
terat). 

Ce avem de realizat? 
Evident, fi ecare centru biblioteconomic 

teritorial  va analiza rezultatele evaluării, 
îndemnând  la îmbunătăţiri și realizări pro-
fesionale personalul de specialitate.

Evaluarea a evidențiat necesitatea de re-
vizuire/modifi care a „Regulamentului pri-
vind evaluarea bibliotecilor publice”: ana-

liza și omiterea unor prevederi din fi șele/
formularele de evaluare, diversifi carea 
cuantifi cărilor indicatorilor, refl ectarea nu-
mărului de punctaj-limită acumulat pentru 
fi ecare domeniu (de exemplu, cel mai mare 
punctaj acumulat ține de domeniul A și F, 
mai puține puncte fi ind acumulate de către 
BPT la domeniul Resurse informaționale, 
Servicii de bibliotecă, Formare continuă 
etc.), accentuarea importanţei acumulării 
punctajului de către centrele bibliotecono-
mice pentru indicatorii  domeniilor Cerce-
tare, Formare profesională  etc. 

Consiliul Biblioteconomic Național va 
lansa către comunitatea profesională propu-
nerea de a iniţia și de a promova sugestii de 
îmbunătăţire a „Regulamentului”, astfel ca 
următoarea evaluare să aibă loc mai efi cient.

Mulțumiri și felicitări bibliotecilor care 
au parcurs procesul, persoanelor care au 
pregătit dosarele de evaluare, fondatorilor 
bibliotecilor, membrilor Comisiei de Eva-
luare!
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