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 Proiectul Național 2021 - declarat an al amplificării 

digitalizării activității bibliotecilor din Republica Moldova 

 Pentru comunitatea bibliotecară din Republica Moldova – anul 
2021 a fost declarat anul amplificării digitalizării activității 
bibliotecilor. Această declarație a fost anunțată în cadrul Forumului 
Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, care și-a 
desfășurat lucrările online, la  4 noiembrie 2020 și a dezbătut o  
temă de mare actualitate  – „Identitatea bibliotecii în noua 
normalitate: tendințe și priorități 2021.  

 

 Proiectul național al anului 2021 – anul amplificării digitalizării 
activității bibliotecilor” stabilește unele priorități strategice, dintre 
care: tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor – 
imperativul supraviețuirii, incluziunea digitală a personalului de 
specialitate din biblioteci, dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, 
accesibile de la distanță. 

Biblioteca  Națională a  
Republicii Moldova 



  

  

         Situația actuală privind digitalizarea bibliotecilor 
publice  

     Necesitatea salvgardării patrimoniului cultural național, precum și 
prestarea unor servicii noi, superioare calitativ, provenite din 
solicitările utilizatorilor în societatea informațională impune 
efectuarea implementării noilor tehnologii digitale.  

 

     În contextul anul 2021 -  anul amplificării digitalizării - bibliotecarii, 
și în mod special managerii sunt preocupați de implementarea de 
soluții cu resurse financiare mai mici sai mai mari și / sau sunt în 
căutare de modele de infrastructură IT potrivite care ar veni în 
sprijinul activității bibliotecilor, în dezvoltarea serviciilor în bază de 
TIC, accesibile de la distanță și digitalizarea activității bibliotecii în 
ansamblu. Aceste preocupări au fost și reprezintă în continuare 
priorități importante pentru managerii de nivel superior atunci când 
își planifică activitatea și bugetele de fiece dată.  



În ce măsură se pot descurca bibliotecile publice de toate tipurile fără TIC 
în dotare, în contextul în care din cele 2655 de biblioteci publice de toate 

tipurile, doar  1832 (68,7%) dețin calculatoare și doar 144 sau 5,4%  
dispun de site-uri sau bloguri? 



 
Digitalizarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Naționale a 
Republicii Moldova (BNRM) și dezvoltarea Bibliotecii Naționale Digitale 
Moldavica reprezintă o direcție prioritară în programul de dezvoltare a 
infrastructurii tehnologice a bibliotecii și a strategiei acesteia în 
următorii ani 

 
     BNRM se confruntă în continuare cu probleme dificile ce au impact 

negativ asupra dezvoltării bibliotecii, aceasta fiind limitată în 
echipamente și tehnologii digitale, mijloace financiare insuficiente în 
raport cu statutul, misiunea, funcțiile și atribuțiile specifice unei 
biblioteci naționale. 

În ce măsură se descurcă  
Biblioteca Națională a Republicii Moldova și cât  de pregătită este din  

punct de vedere al transformării digitale  într-un  nou  deceniu ? 



Biblioteca Naţională Digitală Moldavica 

     În prezent, Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă acces integrat la 
publicaţiile de patrimoniu, aproximativ 6559 de unități bibliografice (a se 
vedea Figura 2) – toate din colecțiile BNRM, cărţi, manuscrise, tipărituri 
vechi şi rare, alte documente patrimoniale incluse în Registrul programului 
naţional “Memoria Moldovei” 



 Pe linia digitalizării, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a trebuit, 
ptractic, să supraviețuiască din punct de vedere tehnologic pe cont propriu. 

  

 Procesul de dotare tehnologică și digitalizare are loc în anul 2008, atunci când 
BNRM devine membru TEL, și aderă ulterior la Biblioteca Digitală Europeană 
(TEL – The European Library - https://www.theeuropeanlibrary.org/), după 
care în anul 2017 la Europeana – www.europeana.org  Prin aceste proiecte 
obține finațare pentru scanner manual de carte veche și rară, server 
performant și soft de bibliotecă digitală. 

 

 În ultimii 10 ani, activitatea de digitalizare a decurs lent și n-a putut lua 
amploarea preconizată, principalul motiv fiind insuficiența echipamentelor 
performante.  

 

 
 

Digitalizarea BNRM – a fost și este posibilă 
grație sprijinului proiectelor europene 

https://www.theeuropeanlibrary.org/
http://www.europeana.org/


 

 Pe segmentul de digitalizare a resurselor culturale de patrimoniu, pe linia 
programulului “Memoria Moldovei",  s-au înregistrat rezultate modeste, cu 
excepții nesemnificative, precum Camera Națională a Cărții, Agenția 
Națională a Arhivelor și Biblioteca Ştiinţifică (Institutul) „Andrei Lupan” a 
Academiei de Ştiinţe a R. M.  

 

 Instituțiile de memorie partenere nu dețin puterea financiară necesară 
pentru procurarea unor echipamente specializate, care pentru realitatea 
noastră se dovedesc a fi destul de costisitoare. Din numărul total de 
documente de patrimoniu, parte a Registrului programului național 
„Memoria Moldovei”, a fost valorificat prin digitalizare doar 23% 

 

 În pofida lacunelor și obstacolelor întâmpinate, BNRM a continuat să asigure 
diseminarea și promovarea direcționată a patrimoniului cultural al țării în 
cadrul platformei digitale europene pentru patrimoniul cultural – 
EUROPEANA. 
 

Digitalizarea BNRM – a fost și este posibilă 
grație sprijinului proiectelor europene 



Proiectul  japonez de îmbunătățire a 
echipamentului de digitalizare al Bibliotecii 

Naționale 

 Conform Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova 2019 – 2021, digitalizarea patrimoniului cultural scris din 
biblioteci şi integrarea lor în circuitul informaţional național, european şi 
universal rămâne o direcţie prioritară de acţiune pentru BNRM. Una din 
direcții prioritare constituie a fi și îmbunătățirea echipamentului de 
digitizare, precum și extinderea Bibliotecii Naționale Digitale Moldavica. 

 

 În scopul digitalizării celor mai valoroase lucrări de patrimoniu și pentru a 
asigura prezervarea și păstrarea pentru generațiile viitoare, dar și 
asigurarea accesului la aceste valori, în anul 2018 BNRM a solicitat 
ajutorul Agenției Japoneze de Cooperare Internațională pe marginea 
îmbunătățirii echipamentelor de digitizare și crearea în baza secției 
Colecții digitale a Centrului Național de Digitizare.  



 La 14 iulie 2020, Guvernul Republicii Moldova și Agenția  Japoneză 
pentru Cooperare Internațională au semnat un Acord de Grant pentru 
Proiectul de îmbunătățire a echipamentului de digitalizare al Bibliotecii 
Naționale.  

 Grantul, în valoare de 409 de mii dolari SUA, este destinat conservării 
şi protejării patrimoniului cultural în cadrul instituțiilor sistemului 
naţional de biblioteci și lărgirii accesului cetățenilor la informaţie prin 
achiziționarea echipamentului modern și digitalizarea Bibliotecii 
Naționale a Republicii Moldova.  

 De menționat faptul că proiectul prevede doar procurarea a 4 scanere 
performante pentru cărți: unul automat, 2 semi-automate, un 
scanner pentru microfișe și un server de capacitate mare pentru 
stocarea informației digitizate, neacoperind partea de software/soft de 
bibliotecă digitală. 

 

Proiectul  japonez de îmbunătățire a 
echipamentului de digitalizare al Bibliotecii 

Naționale 



Ce avem de făcut? Principalele provocări și 
direcții viitoare 

 În vederea implementării proiectului, BNRM își va concentra efortul de 
realizare, susţinere şi coordonare a acţiunii de digitizare pe două direcţii: 

a) Realizarea activității de digitizare în 3 etape 

b) Dezvoltarea și extinderea a Bibliotecii Naţionale Digitale “Moldavica” – în 
transformarea acesteia în Bibliotecă Digitală Națională - ca platformă de 
agregare şi recoltare a conţinutului naţional  digital  din cadrul instituţiilor 
deținătoare de patrimoniu național scris și imprimat.  

 

     Lucrările propriu-zise în etapa de implementare a proiectului japonez 
urmează a fi inițiate în luna februarie-martie 2022, atunci când BNRM va 
recepționa lotul de echipamente de digitizare livrate de JICA. Urmare primirii 
lotului de echipamente, BNRM va demara pocesul de digitizare în masă a 
documentelor  

 

 



Ce avem de făcut? Principalele provocări și 
direcții viitoare 

 Cu echipamentele menționate, în I etapă a acestui proiect, BNRM va 
acorda prioritate colecțiilor proprii, în special cele de patrimoniu și cele 
cu solicitare sporită din partea utilizatorilor, în cea de-a II-a etapă 
BNRM va continua și coordona procesul digitizare a colecțiilor de 
patrimoniu din cadrul partenerilor BNRM pe linia Programului Național 
Memoria Moldovei. Urmează ca la această etapă să fie integrate 
obiectele digitale ale tuturor documentelor incluse în Registrul 
Programului Naţional „Memoria Moldovei”, cuprinse în colecţiile celor 7 
biblioteci mari, 5 muzee, a Camerei Naționale a Cărții și Agenției 
Naționale a Aehivelor.  

 Iar în cea de-a III-a etapă va fi extinsă digitizarea la toate nivelurile, 
se va acorda o atenție sporită lucrărilor foarte valoroase ce se vor 
regăsi în colecțiile bibliotecilor mari din Chișinău și în cele din 37 de 
biblioteci municipale, raionale, orășenești din întreaga republică. 

 



Ce avem de făcut? Principalele provocări și 
direcții viitoare 

 În luma martie curent a fost substituită subdiviziunea Colecții digitale în 
subdiviziunea Centrul Național de Digitizare, spaţiului funcţional 
destinat creării Centrului Naţional de Digitizare (CND) a fost dotat 
tehnologic și infrastructural, mobilier specializat, a fost pus la punct 
cadrul legal de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de 
Digitizare (ROF, fișe de post, etc.), etc. 

 

 Sunt în curs de perfectare și finalizare un set de instrumente și 
proceduri de lucru pentru activitatea de digitizare: planul instutiţional 
cu privire la prioritizarea colecţiilor pentru digitizare, metodologia de 
selectare a documentelor pentru digitizare, proiecte - contract cu 
privire la dreptul de autor pentru resursele electronice create, prin 
digitizare, acte interne de evidenţă a documentelor electronice, etc. 

 



La capitolul hardware stăm bine, pe partea de 
software avem de suferit 

 

 Partea de software nu a constituit obiectul acestui proiect, proiectul 
japonez acoperă doar partea de asigurare/îmbunătățire cu echipament de 
digitizare 

 

 Instituția BNRM fiind pusă în situația de a se descurca cu dotarea software 
ce are la moment 

 

 În prezent, BNRM deține un sistem de bibliotecă electronică specializat, 
acesta constituie un sistem deja depășit moral, cu probleme de 
funcționalitate, fiind în imposibilitatea de a funcționa ca un sistem integrat 
de bibliotecă, întrucât acesta necesită resurse financiare întru dezvoltarea 
de module suplimentare pentru gestionarea conținutului digitizat 
(documente de tip text, audio și video),  actualizarea și /sau achiziționarea 
unei versiuni mai avansate 

 



La capitolul hardware stăm bine, pe partea de 
software avem de suferit 

 

 Biblioteca Națională a adoptat metoda modelelor open source. 
Implementarea software pentru BND Moldavica este asigurată de mai bine 
de 10 ani de softul open source Greenstone Digital Library.  

 

 Chiar dacă acesta acoperă funcționalitatea de bază a unui software de 
depozitare contemporan, este flexibil și ușor de utilizat, totuși, mai este 
nevoie de funcționalități diverse de implementare și soluții de proiectare 
îmbunătățite din partea personalului IT specializat pentru dezvoltarea și 
personalizarea colecțiilor.  

 

 Este imperios necesar dezvoltarea unui sistem integrat de bibliotecă 
electronică în care se poate realiza și circuitul de achizitie digitală, precum 
și cel de evidență al documentelor digitizate. 



Provocările și obiectivele imperioase planificate în 
următoarea strategie de modernizare tehnologică a BNRM 

pentru 2022 - 2025 

 

 BNRM a început activitatea pe următoarele strategii și documente pentru 
a-și menține și continua fluxul de lucru: 

 Politica privind dispozițiile adecvate pentru respectarea drepturilor de 
autor, licențierea digitală și tratarea materialelor publicate cu mecanisme 
de protecție tehnologică 

 Politica și planificarea legată de scenariile viitoare privind conținutul 
digital-născut și depozitul legal digital 

 Politică clară privind prezervarea digitală, abordarea și stabilirea unor 
norme generale cu privire la metodele de prezervare, cu rang de 
standarde internaţionale, astfel încât moştenirii culturale reprezentată de 
BND Moldavica să-i fie garantată supravieţuirea. 



Provocările și obiectivele imperioase planificate în 
următoarea strategie de modernizare tehnologică a BNRM 

pentru 2022 - 2025 

 

 Digitizarea documentelor este un proces continuu, care odată început, 
necesită un efort permanent, susţinut  financiar. Deşi au fost înregistrate 
rezultate pozitive, considerăm necesar de a continua lucrările în acest 
domeniu  

 

 Biblioteca Națională și alte instituții responsabile de crearea și gestionarea 
conținutului digital se confruntă în prezent cu unele provocări de 
infrastructură IT cum ar fi: colectarea și transferul de date către alte 
sisteme, servicii în rețea și web, stocarea datelor pe termen lung, backup 
gestionat, și anume backup-ul resurselor digitale privind recuperarea în 
caz de dezastru, diverse garanții și verificări pentru a proteja împotriva 
pierderii de date și pentru a asigura integritatea datelor.  



Care sunt progresele și provocările actuale ale cercetării în 
ceea ce privește digitizarea patrimoniului, producția și 

diseminarea cunoștințelor? 

 

 Analizând bine situația actuală și încercând să privim în viitor, ei bine, 
atunci, putem zice că ne așteaptă încă multe necunoscute, provocări, dar 
cert este faptul că tehnologia digitală oferă un imens potențial de 
dezvoltare. Pandemia Covid – 19 a oferit șansa bibliotecilor să se 
reinventeze, biblioteca și-a definit esența ca instituție publică, multe 
biblioteci s-au autodepășit, au învățat lucruri noi, acum noile provocări 
sunt serviciile în mediul online.  

 

 Oricare ar fi răspunsul la aceaste întrebări, mai ales în contextul actual 
impus de restricțiile determinate de pandemie, biblioteca trebuie să-și 
redefinească perspectivele și obiectivele, să-și promoveze mult mai intens 
rolul, pentru a rămâne instituție relevantă pentru comunitate și pentru 
societate, în ansamblul ei. 



Concluzii:  

 

 Începând cu anul 2022, BNRM va avea capacitatea tehnologică de a crea 
colecții în diferite formate și va asigura accesul publicului la ele. 

 

 Implementarea cu succes a acestui proiect va fi un rezultat prin care 
BNRM îşi va putea îndeplini misiunea sa esenţială, şi anume de a asigura 
accesul la colecţiile sale, atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare.  

 

 La nivel național avem politici / programe publice neclare și resurse 
puține. Este necesară o politică coordonată și integrată în privința 
accesului la tehnologie și rezolvarea problemei privind accesul la resurse 
electronice, să fie făcute investiții în infrastructura bibliotecilor prin 
proiecte naționale importante, susținute cu tehnică pe măsura acestui 
deziderat.  



Vă mulțumesc pentru atenție! 
 

Întrebări? 


