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Regulament 
 de organizare a Concursului Naţional 
„Cele mai reuşite lucrări ale anului în 

domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” 

 
 

               Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova  (ABRM) organizează anual Concursul  Cele 
mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomie şi ştiinţei informării, scopul căruia este de a 
optimiza  şi susţine gradul de profesionalism şi nota de originalitate în editarea publicaţiilor  de 
profil,  precum şi din ariile  adiacente, importante pentru dezvoltarea  domeniilor în care se 
produc membrii ABRM. 

 
1. Dispoziţii generale. 
1.1. Scopul  Concursului este de a stimula  activitatea de investigare, de a promova spiritul  

competitiv,  creativitatea şi inventivitatea  membrilor ABRM: 

• Realizarea  investigaţiilor ştiinţifice domeniale ( prin metode sincronice  şi diacronice ) , 
instituţionale şi individuale.  

• Promovarea de noi valori şi experienţe de rezonanţă. 

• Valorificarea şi stimularea potenţialului ştiinţific al bibliotecarilor. 

• Schimbul de informaţii şi dezvoltarea  parteneriatului de nivel naţional şi internaţional. 

• Consolidarea imaginii  bibliotecarilor, a bibliotecilor  şi sporirea  rolului lor informaţional, 
instructuv, exegetic  în  dezvoltarea societăţii.  
 

1.2.       ABRM  pune la dispoziţia competitorilor informaţiile  despre condiţiile  de evoluare  
ale Concursului, oferă asistenţă consultativă  şi informaţională,  asigură   organizarea 
şedinţelor Comisiei de Evaluare (CE), precum şi ceremonia acordării diplomelor pentru 
lucrările premiate;  

      1.3.    Sponsor al Concursului poate deveni orice  instituţie, care  susţine   desfăşurarea  şi  
       finalităţile   competiţiei.  

 
2. Criterii de admisibilitate a lucrărilor 

 
2.1  La Concurs sînt admise lucrări ce ţin de următoarele domenii: 

a) biblioteconomie: organizarea activităţii de bibliotecă, dezvoltarea şi gestionarea 
colecţiilor, a cataloagelor (tradiţionale/electronice), serviciilor  de informare şi de 
referinţe; politicilor de relaţii cu publicul,  promovarea resurselor informaţionale, a 
imaginii bibliotecii şi bibliotecarului;  

b) sociologia cărţii şi a lecturii,  cercetare în domeniul bibliologiei;  



c) lucrări bibliografice (dicţionare lexicografice, tematice, de personalităţi,  bibliografii  
generale şi speciale);  

d) lucrări în domeniul automatizării şi informatizării, ştiinţa informării şi în alte domenii de 
cercetare. 

 
Este admisă orice lucrare  indiferent de limba  în care a fost realizată şi de  suportul de fixare 
a informaţiei (format  tradiţional, electronic, multimedia, AV, grafice etc.). 

 
2.2.  La Concurs pot participa : 

a) autori individuali 
b) colectiv de autori 

 
Competitorii  trebuie să fie neapărat membri ai Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 

Moldova. 
 

2.1. Activitatea Comisiei de Evaluare  
2.2.     Comisia de Evaluare este aleasă de către Biroul ABRM  pentru 4 ani. 

     2.3      Membrii comisiei  reprezintă toate tipurile de biblioteci, Camera Naţională a Cărţii,  
    Uniunea Editorilor,  Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM. 

2.4     Comisia de evaluare  asigură selectarea şi admiterea la Concurs a lucrărilor , 
     conform criteriilor stabilite,  evaluarea obiectivă şi stabilirea clasamentului  
     valoric.  

               Atenţionăm competitorii că  procesul  recenzării lucrărilor  este  confidenţial.   
2.3.    Rezultatele Concursului sînt  aprobate de Biroul ABRM  pînă la 15 aprilie  a anului în  

    curs şi sînt anunţate în cadrul reuniunilor   profesionale, la 23 aprilie,  de Ziua  
    Mondială  a Cărţii sau la Conferinţa Anuală  a ABRM.  

2.4.    Rezultatele Concursului  vor fi publicate în revistele  şi ziarele  de specialitate (Magazin  
    Bibliologic, Gazeta bibliotecarului, Buletinul ABRM, BiblioPolis, Confluenţe   
    Bibliologice, pagina web a Asociaţiei şi a bibliotecilor), precum şi în presa naţională. 
 

3. Sistemul de evaluare 
Evaluarea lucrărilor se va realiza prin metoda puantificării (de la 1 la 10), conform 
următoarelor criterii şi coeficienţi: 

1. Corespunderea rigorilor de specialitate: metodologia elaborării, respectarea standardelor în 
vigoare,  indicarea surselor de selectare, structurarea materialelor, plenitudinea aparatului 
bibliografic. 
COEFICIENT 5 
 
2. Reflectarea temei: simetria între titlu şi conţinut, actualitatea temei, valoarea 
informaţională, culturală şi cognitivă a lucrării; gradul de originalitate şi de creativitate. 
COEFICIENT 4 
 
3. Stilistica lucrării : respectarea normelor necesare unor lucrări de asemenea specific şi 
anvergură (demers coerent  şi consistent,  redactat  conform standardelor şi normelor în 
vigoare). COEFICIENT 3 
 
4. Condiţiile grafice ale lucrării  (concepţie,  design şi calitatea  realizării  poligrafice). 
COEFICIENT 2 
 



 Tehnici de calcul:Nota obţinută la fiecare criteriu se înmulţeşte cu  coeficientul  respectiv, apoi, 
se adună şi se împarte la 4 . Rezultatele generale obţinute pentru fiecare lucrare evaluată  se 
adună şi se împart la numărul de membri ai CE.  

              
5.   Condiţiile de acordare a premiilor 
Concursul  este organizat pe următoarele secţiuni: 
 

a) Biblioteconomie  şi ştiinţa informării.  
b) Bibliologie.  
c) Lucrări bibliografice (bibliografii, biobibliografii, webliografii, 

cataloage) 
d) Lucrări în alte domenii . 

 
Tipuri de publicaţii admise la Concurs:  
 

a) Monografii, tratate, studii de autor.  
b) Monografii, tratate, studii instituţionale ( culegeri, seriale, buletine 

ş.a.)  
c) Bibliografii, biobibliografii, webliografii, cataloage. 
d) Lucrări de referinţe: enciclopedii, dicţionare, lexicoane, ghiduri. 
e) Documente de transfer tehnologic ( reglementări, instrucţiuni, 

politici şi metodici, etc). 
f) Lucrări didactice ( manuale, note de curs, curriculumuri). 
g) Publicaţii  în serie, ediţii noi sau ediţii speciale,  care nu au 

participat la Concurs. 
h) Materiale promoţionale. 
i) Alte tipuri de publicaţii. 

 
Premii acordate: 

1) Premiul  ION  MADAN  -  pentru cercetări fundamentale  în domeniul 
bibliologiei şi bibliografiei  ( o lucrare sau cîteva  lucrări) .  

2) Premiul Mare  - pentru ţinută ştiinţifică exemplară şi valoare culturală 
semnificativă  (o lucrare sau cîteva lucrări ).  

3) Premiul I, II, III la fiecare secţiune. 
4) Premiul Special pentru: 

a) originalitate 
b) design 
c) debut 

6. Procedura de înscriere: 
a) Înscrierea la Concurs se face prin completarea de către concurenţi a Formularului de 

participare. Vezi anexa. 
b) Lucrările pentru Concurs pot fi depuse  la secretariatul ABRM (Biblioteca Publică de 

Drept) pe parcursul orelor de funcţionare a bibliotecii, între orele 9.00 – 19.00 (luni - 
joi), 9:00 – 17:00 (vineri şi duminică) la adresa: str. Armenească nr. 42, MD 2012, 
Chişinău, într-un singur exemplar, cu menţiunea Concursul pentru cele mai reuşite 
lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. 

c) Termenul limită al prezentării – 12 aprilie  2013. 
 

Discutat în cadrul şedinţelor Biroului ABRM: 



 din 26 decembrie 2007,  
23 ianuarie 2008, 
18 ianuarie  2010 

 
şi Consiliului ABRM 

22 februarie 2013 
 

şi Consiliului ABRM 
17 martie 2017 

 
 
 



FORMULAR DE PARTICIPARE 
 

Autor  (colectiv, individual)________________________________________________________ 
 
Titlu lucrării ___________________________________________________________________ 
 
Denumirea 
instituţiei______________________________________________________________________ 
 
Adresa 
instituţiei_____________________________________________________________________ 
 
Serviciu, telefon, e-mail__________________________________________________________ 
 
Adresa de la domiciliu, telefon, e-mail_______________________________________________ 
 
Postul _______________________________________________________________________ 
 
Studii 
 / Grad de calificare __________________________________________________________ 
 
Specialitatea___________________________________________________________________ 
 
Suport (tradiţional / electronic) ____________________________________________________ 
 
Secţiunea______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Semnătura directorului  
 
Ştampila  


