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Pe 9 decembrie curent, în incinta Bibliotecii Naționale a Moldovei, a avut loc Târgul partenerilor
bibliotecilor „Creăm punți spre dezvoltare: biblioteca modernă”. Evenimentul a fost organizat ca o
platformă de dialog, socializare și stabilire de noi parteneriate dintre biblioteci și autoritățile centrale
și locale, sectorul public și privat, organizații internaționale și ONG-uri.
În cadrul întrunirii au fost prezentate cele mai inovatoare și populare servicii, precum și inițiativele
lansate de bibliotecile publice din Republica Moldova, partenere ale programului Novateca.
La eveniment au fost prezenți ministrul Culturii al Republicii Moldova, Monica Babuc, ambasadorul
SUA în Republica Moldova, James D. Pettit, vice-directorul Programului Global Libraries, fundația
Bill&Melinda Gates Jessica Dorr, directorul programului Novateca Evan Tracz.
Evenimentul se înscrie în campania națională de sensibilizare privind bibliotecile publice „Ne vedem
la bibliotecă!”, lansată în luna septembrie 2016 și are scopul este de a informa cetățenii despre
oportunitățile oferite de bibliotecile publice din țară, care au devenit instituții vitale pentru
dezvoltarea comunităților din Moldova. Astfel, printre participanți au fost și Formația „Akord”,
ambasadorii campaniei naționale de sensibilizare privind bibliotecile publice „Ne vedem la
bibliotecă!”.
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost prezentă la eveniment cu un stand
informațional la care a fost promovat publicațiile din domeniul proprietății intelectuale, precum și
proiectul desfășurat de AGEPI pentru susținerea IREX Moldova și Asociația Bibliotecarilor din
Republica Moldova privind crearea în cadrul bibliotecilor publice partenere ale proiectului Novateca a
unor centre de informare în domeniul PI.
Prezentă la eveniment, Svetlana Munteanu, Consilierul Directorului general AGEPI a menționat
pentru presă atenția acordată de AGEPI activității de școlarizare a bibliotecarilor în domeniul PI
pentru ca aceștia să devină ambasadori în teritoriu precum și despre obiectivele proiectului
menționat, și anume: instruirea/școlarizarea bibliotecarilor în domeniul PI, dotarea gratuită a
bibliotecilor cu publicații din domeniul dat, prezentarea instrumentelor de utilizare a bazelor de date
naționale și internaționale în domeniu, precum și în special, dezvoltarea unor servicii noi de
bibliotecă în domeniul PI la nivel local și regional. Menționăm că prima etapă a acestui proiect a avut
loc în 2014 și a cuprins 16 biblioteci publice din teritoriu și 660 bibliotecari școlarizați, iar cea doua
etapă are loc în perioada 2016-2017.
De asemenea, în cadrul acestui eveniment, AGEPI a desfășurat activități de promovare a indicațiilor
geografice protejate în Republica Moldova, organizând și degustarea acestor produse de către
participanți.
Programul Novateca este un program cu durata de cinci ani, implementat de organizația IREX
Moldova, cu sprijinul Fundației Bill și Melinda Gates, al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID) și al Ministerul Culturii și are scopul de a transforma peste 1000 de biblioteci
publice din Republica Moldova în centre comunitare vibrante și pline de viață, unde cetățenii
Republicii Moldova vor putea beneficia de acces gratuit la tehnologii moderne și servicii de bibliotecă
proprii necesităților locale, sub îndrumarea bibliotecarilor bine-instruiți și a altor parteneri
comunitari. Programul dotează bibliotecile publice cu tehnologii informaționale performante și
instruiește bibliotecarii în utilizarea calculatoarelor și dezvoltarea abilităților de lider.
Detalii la adresa:
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