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Cele mai originale proiecte de promovare a cărților
 clasate în Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anii 

2016-2017 (proiectele învingătoare în cadrul 
Programului LecturaCentral)

Începând cu anul 2011, Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
și bibliotecile publice teritoriale, cu susținerea Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, împreună cu direcțiile/secțiile de cultură 
municipale/orășenești/raionale a organizat anual Festivalul Național 
al Cărții și Lecturii (FNCL). În anul 2018, BNRM vine cu ideea 
extinderii FNCL spre toate bibliotecile sistemului național – publice 
teritoriale, din învățământ, specializate – prin lansarea Programului 
Național LecturaCentral. Extinderea FNCL a dat o nouă dimensiune 
activității de promovare a cărții și lecturii ca bază pentru cultură și 
cunoaștere.40

În 2017, în cadrul Programului LecturaCentral a fost introdus un 
nou concurs „Cel mai original proiect de promovare a cărților din Topul 
celor mai citite 10 cărți – 2016”. Rezultatele sondajelor de opinie 
Topul celor mai citite10 cărți sunt utile bibliotecilor în promovarea 
lecturii, dezvoltarea competenței de cultura lecturii, sunt un indiciu 
de completare a colecțiilor cu cărți conforme preferințelor cititorilor. 

Criteriile de evaluare ale acestui concurs s-au schimbat în timp, în 
anul curent fiind următoarele: 

1. Număr de cărți din Top achiziționate de bibliotecă (exemplare); 
2. Număr total de împrumuturi ale cărților din Top în anul precedent;
3. Activități informaționale organizate în cadrul proiectului de promo-

vare a cărților din Top (reviste bibliografice, prezentări de carte etc.);
4. Activități culturale organizate în cadrul proiectului de promovare 

a cărților din Top (expoziții de carte, recitaluri de poezie, cluburi de 
lectură, concursuri literare etc.);

5. Activități științifice organizate în cadrul proiectului de promovare 
a cărților din Top (mese rotunde, simpozioane etc.);

6. Întâlniri cu autorii cărților clasate în Topul celor mai citite 10 cărți;
7. Procentul de atragere a utilizatorilor la activitățile de promovare 

40 Programul Național LecturaCentral. Ghig metodologico-practic. Chișinău, 2018, 
p. 4. [Accesat 16.10.2020]. Disponibil : https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.
com/2018/07/ghid-lecturacentral.pdf. 
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a cărților din Topul celor mai citite 10 cărți;
8. Materiale promoționale elaborate în cadrul proiectului (inclusiv 

în format electronic);
9. Promovarea cărților din Top în presa scrisă, radio, TV și pe 

rețelele de socializare.
La prima ediție a concursului a fost prezentat un singur dosar. 

Motivul – noile apariții editoriale nu ajung în timp util în biblioteci. 
Biblioteca Publică Orășenească „I. Creangă”,  Florești, director Elena 
Belschi, a promovat cartea învingătoare în sondaj „Nuca lui Newton”, 
scrisă de Iulian Filip, cu ajutorul pliantelor, prezentărilor de cărți, 
recitalurilor de poezie.

La cea de-a 2-a ediție a concursului au fost prezentate 3 dosare.  
Testimoniu pentru Locul I a fost decernat aceleiași biblioteci – 
Biblioteca Publică Orășenească „I. Creangă”, Florești. În acel an au 
fost procurate toate cele 10 titluri din Top, iar pentru promovare a 
fost selectată opera scriitorului Aurelian Silvestru „Îngerii dispar în 
ploaie”. BPO „Ion Creangă” a promovat-o cu ajutorul prezentărilor de 
cărți pentru cititori, întâlnirii cu scriitorul. În colecția bibliotecii pot fi 
găsite 12 exemplare ale acestei cărți. 

Biblioteca Publică Raională „V. Alecsandri”, Telenești, avea în 
colecție doar 5 din cele 10 cărți din Top, una dintre ele fiind cartea lui 
Aurelian Silvestru „Îngerii dispar în ploaie” în număr de 6 exemplare. 
După ce biblioteca a desfășurat  Maratonul cărții – „Îngerii dispar în 
ploaie”, aceste exemplare au fost împrumutate de către 68 de persoane. 
La sfârșitul maratonului a avut loc întâlnirea cu scriitorul Aurelian 
Silvestru, la care au participat 150 de persoane. Evenimentul a avut o 
mare rezonanță în mediul comunitar (comentarii, aprecieri, mulțumiri 
etc. – 42). Proiectul a fost promovat în cadrul emisiunilor radio şi 
TV, publicațiilor în presă, pe rețele sociale etc. Au fost implicați mai 
mulți parteneri: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Gimnaziul „Mihai 
Eminescu” și beneficiari din comunitate. Oficiul împrumut la domiciliu 
pentru maturi al bibliotecii a împrumutat următoarele cărți din Topul 
celor mai citite 10 cărți, editate în 2017:

1. Te blestem să te îndrăgostești de mine, de Nicolae Dabija, 
lecturată de 10 persoane;

2. Îngerii dispar în ploaie, de Aurelian Silvestru, lecturată de 68 
de persoane;
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3. Bărbații din viața mea, de Ninela Caranfil, lecturată de 4 
persoane;

4. Perfectul, de Ion Hadârcă, lecturată de 4 persoane;
5. Alertă oranj sau Pe alocuri viscole, de Vitalie Vovc, lecturată de 

2 persoane.
Cel de al 3-lea dosar a fost prezentat de către Biblioteca Publică 

Orășenească Cantemir, care a achiziționat doar 4 titluri din cele 10 
cărți învingătoare în Top.

Concursul continuă și în acest an, iar rezultatele celei de-a 3-a 
ediții a concursului vor fi anunțate în luna noiembrie anul curent. 
Bibliotecile s-au implicat mai activ în promovarea cărților din Top. 

Pe rețelele de socializare am găsit postări ale Bibliotecii Publice 
Raionale „Valeriu Matei”, Leova, care își îndeamnă cititorii să vină 
și să lectureze cărțile din Top. Biblioteca Publică Raională Ungheni 
a inițiat o campanie „Satul meu citește o carte”. Cititorii din 29 de  
localități ale raionului au ales să citească cartea „Grădina din sticlă” a 
Tatianei Țîbuleac, alte câteva localități – cartea Marinelei Lungu „Să 
nu mă lași”, organizând împreună cu Biblioteca Națională și întâlniri 
cu autoarele.

La Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Drochia, s-a desfășurat 
o întâlnire cu Vladimir Mânăscurtă, autorul cărții „Dulce Infern”. Tinerii 
și-au expus părerile despre roman într-un cadru prietenos, s-a realizat o 
discuție minuțioasă a cărții. A fost o întâlnire de suflet cu cititorii.

Programul Național LecturaCentral este în plină desfășurare și alte 
surprize nu se vor lăsa așteptate.

 
Start campaniei „Satul meu citește o carte”



52    

Întâlnire on-line a cititorilor din Ungheni 
cu scriitoarea Tatiana Țîbuleac  

Întâlnire cu scriitoarea Marinela Lungu  
la Valea Mare, Ungheni
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Întâlnire cu Vladimir Mânăscurtă,
 autorul cărții „Dulce Infern”,

 la Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”


