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Liviu-Iulian Dediu
  Vice-președinte ANBPR  

Editorial
Impactul transformator 

al Bibliotecii Publice în 
comunitate

Cel de-al doilea sfert al acestui an s-a 
dovedit a fi bogat în evenimente destinate 
bibliotecilor. Este evident un pas mare 
făcut de Asociaţia noastră. Originea stă în 
iniţiativa de a sărbători o Zi Naţională a 
Bibliotecarului.

Ţesătura creată de o întreagă campanie 
de comunicare începe să dea roadele pe 
care cu toţii ni le-am dorit. Ne bucură, 
în mod deosebit, faptul că, alături de 
membrii Asociaţiei noastre, sunt tot mai 
mulţi bibliotecari, precum şi persoane care 
doresc să fie aproape şi să susţină profesia 
noastră. În numărul de faţă am încercat să 
parcurgem tipologia evenimentelor care au 
avut loc în perioada lunilor martie-mai şi să 
vă dăm de ştire.

Conferinţa BiblioPublica a polarizat 
atenţia bibliotecarilor din toată ţara. De 
la studenţii timişoreni care se pregătesc 
pentru a ne călca pe urme şi până la noii 
membri ai ANBPR care au participat 
pentru prima dată, la Târgu Mureş, 
ne-am întâlnit şi am vorbit pe limba 
noastră câteva sute de participanţi. Între 
participanţi s-au numărat şi editori, 
distribuitori de documente, furnizori de 
servicii pentru biblioteci şi organizaţii info-
documentare în general. Ţinta noastră este 
să avem în curând, la fel ca şi în cazul altor 
organizaţii de profil, un adevărat ansamblu 
de manifestări, care să cuprindă pe lângă 
sesiunile de comunicări şi workshop-uri şi 
târguri atât pentru promovarea serviciilor 
de bibliotecă, cât şi pentru cunoaşterea şi 
folosirea de servicii suport pentru biblioteci, 
oferite de cei care au preocupări în acest 

sens. Lor li se adaugă şi organizarea de 
manifestări pre şi post conferinţă, prin care, 
comisiile de specialitate să poată pune în 
discuţie şi lua hotărâri cu privire la teme de 
interes pentru activitatea profesională.

Pentru ca cele spuse să devină 
realitate, ANBPR desfăşoară un program 
intens de dezvoltare organizaţională. Este 
binecunoscut faptul că IREX România este 
alături şi sprijină acest proces prin resursele 
pe care le manageriază. Parte a acestei 
acţiuni ample de revoluţionare a Asociaţiei 
noastre, Biroul Executiv a participat în 
luna mai la o vizită de studii organizată în 
Statul Illinois, SUA. Materialele redactate 
de participanţi vor constitui un număr 
special al BiblioMAGAZINULUI.

Acestea toate sunt obiective prin 
care urmărim să maximizăm impactul 
transformator al Bibliotecii Publice în 
comunitate şi ne bucurăm să putem face 
acest lucru împreună.

S-auzim de bine!
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Evenimente cu şi despre biblioteci
Conferința ANBPR de la Târgu-Mureş - un eveniment al premierelor

Imagine surprinsă în timpul prezentărilor în plen

Momentul deschiderii Conferinței de la Târgu-Mureș

La finele lunii aprilie 2012, 
Târgu-Mureșul a trăit o puternică 
efervescență culturală, pe care au 
simțit-o toți cei care timp de câteva 
zile au fost prezenți la Palatul Culturii 
din municipiu; toți cei care, pentru 
câteva zile, s-au alăturat eforturilor 
ANBPR, Consiliului Județean 
Mureș, IREX România și Bibliotecii 
Județene Mureș de a face încă un pas 
în direcția pregătirii profesionale a 
bibliotecarilor publici și a consolidării 
rolului bibliotecii în comunitate; toți 
cei pe care distanța sau oboseala nu 
au reușit să-i împiedice să străbată 
zeci sau sute de kilometri pentru a 
participa la Conferința BiblioPublica, 
Impactul transformator al bibliotecii 
publice în comunitate, Târgu-Mureș, 
26-28 aprilie 2012. 

Târgu-Mureșul a fost pentru 
prima data gazda unei conferințe a 
Asociației Naționale a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, 
în cei 22 de ani de existență ai 
acesteia. Beneficiind de experiența 
unei îndelungate tradiții în cadrul 
asociației în sensul organizării unor 
evenimente de asemenea amploare, 
gazdele au încercat să confere 
manifestării o culoare locală și să 
aducă mai multe elemente de noutate:

• fiecare participant a primit 
câte un Certificat de participare, 
fiind practic vorba de un mijloc de 
pregătire profesională. În cele două 
zile ale conferinței, participanții au 
avut ocazia să afle și să împărtășească, 
la rândul lor, cele mai bune idei de 
bune practici, să intre în contact cu 
bibliotecari din țară și străinătate 
cu o vastă experiență în domeniul 
biblioteconomic, să primească și să 
ofere sfaturi  pertinente cu privire la 
activitatea din bibliotecile în care își 
desfășoară activitatea; 

• au existat 5 secțiuni care s-au 
desfășurat în paralel, pe domenii 
de interes - secțiunea tinerilor 
bibliotecari - TIBRO, participanți la 
Şcoala de Vară pentru bibliotecari: 
„Sunt tânăr, deci mă implic!”; 
secțiunea centrelor American Corner: 
„Bibliotecile azi: centre de resurse şi 
informare”; workshop-ul: Cursurile 
pentru comunitate - serviciu al 

bibliotecii publice; workshop-ul: 
„Biblioteca multiculturală - strategii 
şi perspective IFLA” și workshop-ul: 
„Resurse de învățare - experimentați, 
creați şi partajați!”

• pentru prima dată au fost 
organizate secțiuni separate pentru biblio-
tecile-gazde ale programului American 

Corners România și TIBRO - Grupul 
Tinerilor Bibliotecari din România; 

• conferința a fost organizată 
cu concursul instituțiilor de cultură 
și învățământ din Târgu-Mureș: 
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Mureșu l”, Filarmonica de Stat Mureș, 
Universitatea „Petru Maior„ Târgu-
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Imagine de ansamblu din timpul lucrărilor

fiecare dintre participanți a simțit 
bucuria revederii, a simțit emoția 
evenimentului și va păstra pentru 
mult timp în suflet amintiri frumoase 
legate de bibliotecarii mureșeni, de 
colaboratorii noștri apropiați și, de ce 

nu, amintiri legate de Târgu-Mureș. 
Pentru că BiblioPublica nu a fost 
doar evenimentul bibliotecarilor, ci al 
tuturor mureșenilor. 

Monica Avram

Mureș, care au contribuit efectiv la 
buna desfășurare a evenimentului, 
implicându-se activ în toate etapele 
organizatorice; 

• conferința a avut un caracter 
internațional, pentru prima dată 
participând reprezentanți din 5 țări: 
Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, 
Ambasada Statelor Unite ale Americii 
la București și România; 

• totodată, s-a înregistrat cea 
mai mare participare de până acum 
la o conferință a bibliotecarilor, cu 
203 participanți din toate județele și din 
diferite tipuri de biblioteci (publice, 
universitare, alte instituții). 

 Pentru noi, bibliotecarii din 
biblioteca gazdă mureșeană, 
organizarea conferinței a fost - putem 
spune - o „piatră de hotar;” ne-a 
pus puterile la încercare, a sondat 
capacitatea noastră organizatorică, 
ne-a făcut să ne depășim oarecum 
limitele autoimpuse. 

Cea mai mare bucurie pentru 
noi a fost ca am reușit să ducem la 
capăt - cu bine! - sarcina onorantă 
asumată și ceea ce sperăm este că 

Aceasta-i impresia generală de la Conferinţa ANBPR 
din 26-28 aprilie care a avut loc la Târgu Mureş. Tema, foarte 
actuală, în contextul general al  discuţiilor despre rolul şi 
viitorul bibliotecii, „Impactul transformator al bibliotecii publice 
în comunitate” a adunat bibliotecari din ţară şi străinătate cu 
diverse comunicări, prezentări, proiecte, demonstrând diversitate 
de conţinut, forme, metode, abordări, prezentări. 

O conferinţă este un forum unde se adună bibliotecarii să 
înveţe, să prezinte, să comunice, ceea ce au obţinut, ceea ce 
au mai bun, să afle ce fac colegii, ce experienţe pot prelua, ce 
schimburi de idei pot face, mai este un bun prilej de a fi prezent 
în comunitatea profesională. Conferinţa m-a impresionat 
prin prezenţa mare 
a bibliotecarilor (203 
înscrişi pe lista par ti-
cipanţilor, dar organi-
zatorii vorbeau de un număr, real, mai mare), prin numărul 
mare de comunicări, workshop-uri, evenimente etc…

Delegaţia din Republica Moldova, constituită din 4 persoane, 
subsemnata, Lidia Kulikovski, Mariana Harjevski, director 
Biblioteca Publică de Drept, filială a Bibliotecii Municipale „B. P. 
Hașdeu”; Tatiana Coşeri, director adjunct al BM „B. P. Hașdeu” 
din Chişinău şi Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM, 
a participat activ la lucrările în plen ale conferinţei cu comunicări, 
la discuţiile din cadrul workshop-urilor, la clubul tinerilor 
bibliotecari din România TIBRO, la concursul de postere „Strada 
bibliotecilor”. Delegaţia noastră, unanim, a recunoscut calitatea 
conferinţei începând cu tema aleasă, calitatea organizării, calitatea 

producerii bibliotecarilor  (prezentările şi comunicărilor din cadrul 
conferinţei), calitatea workshop-urilor, a lucrărilor în plen, până la 
calitatea evenimentelor culturale. Un aspect pe care l-am apreciat 
a fost participarea multor figuri politice, decidente, la conferinţă. 
Participanţii noştri au mai menţionat spiritul de apartenenţă 
la breaslă demonstrată de  bibliotecarii români şi activismul  
bibliotecilor publice. Noi am văzut la Târgu Mureş bibliotecari 
mândri, împliniţi, decişi să demonstreze oricui şi oriunde rolul 
instituţiei transformatoare în comunitate.  

Punctez cu cea mai înaltă notă organizatorii. În primul rând, 
succesul li se atribuie doamnei Doina Popa,  Preşedinte ANBPR; 

vicepreşedinţilor ANBPR 
Dragoş Adrian Neagu 
şi dr. Liviu-Iulian 
Dediu. Dar în primul şi 

primul rând succesul acestei conferinţe aparţine Bibliotecii Judeţene 
Mureş, directorului ei Monica Avram, şi întregului ei colectiv, 
antrenat în asigurarea condiţiilor de desfăşurare a conferinţei, a 
organizării timpului liber al participanţilor. Aici menţionez  excursiile 
la salina Praid şi cetatea Sighişoara, cu totul şi cu totul deosebite, 
Concertul  simfonic extraordinar realizat cu prilejul Conferinţei 
ANBPR de la Târgu Mureş şi avându-i ca dirijor pe Shinya Ozaki 
(Japonia) şi solist pe Alexei Nabioulin (Federaţia Rusă). Mai adaug 
voia bună şi prietenia generate, susţinute de angajaţii BJ Mureş pe tot 
parcursul conferinţei.

Lidia Kulikovski

    <<Bibliotecari împliniţi. Bibliotecari transformatori>>
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Conferinţa ANBPR BiblioPublica, cu tema „Impactul 
transformator al bibliotecii publice în comunitate”, care 
s-a desfăşurat în perioada 26-28 aprilie 2012, la Biblioteca 
Judeţeană Mureş, a fost un eveniment cu totul deosebit 
pentru grupul de cadre didactice, studenţi şi tineri 
bibliotecari-absolvenţi ai specializării Ştiinţa informării şi 
documentării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. 
În calitate de cadru didactic, aş putea spune că participarea 
studenţilor la această conferinţă a avut semnificaţia unui 
„botez”, fiindu-le dat să trăiască, pentru prima dată, 
sentimentul comuniunii şi bucuria de a se fi făcut părtaşi 
la toate lucrurile frumoase realizate şi prezentate în cadrul 
conferinţei de către bibliotecari din întreaga ţară. Trebuie 
să mărturisesc că, practic, după acest eveniment, a avut loc 
o schimbare radicală de atitudine, întrucât i-am simţit pe 
studenţi mai motivaţi în preocuparea de a-şi îmbogăţi bagajul 
de cunoştinţe şi mai hotărâţi în intenţia de a-şi construi o 
carieră în domeniul biblioteconomic. Fără îndoială, astfel 
de experienţe reprezintă cele mai eficiente modalităţi de a-i 
familiariza pe tinerii bibliotecari sau studenţi cu principiile 
şi valorile breslei, de a contribui la orientarea profesională 
şi la integrarea acestora în activităţile specifice domeniului 
profesional.

Făcând bilanţul ultimilor doi ani, aş putea spune că începutul 
colaborării specializării Ştiinţa informării şi documentării din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara cu ANBPR s-a 
realizat tot sub auspiciile unei conferinţe organizate de ANBPR 
– Conferinţa Generală cu tema: „e-Aptitudini prin biblioteca 
publică”, desfăşurată în aprilie 2010 la Gura Humorului, judeţul 
Suceava, unde am susţinut o comunicare cu titlul Aspecte 
privind armonizarea învăţământului biblioteconomic românesc cu 
imperativele societăţii informaţionale. Una dintre pro blemele su puse 
aten  ţiei publicului vi-
za necesitatea unei 
abordări integratoare 
a problemei formării 
profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor din domeniul 
biblioteconomic, deziderat ce poate fi realizat doar în condiţiile 
adecvării programelor de formare la cerinţele pieţei muncii şi a 
unei strânse colaborări dintre angajatori, asociaţiile profesionale 
şi furnizorii de oferte formative. În aceeaşi ordine de idei, ne-
am exprimat convingerea că asociaţiile profesionale ar trebui 
să-şi asume rolul de mediatori în procesul de comunicare dintre 
formatori şi angajatori şi, de asemenea, ar putea contribui 
la identificarea celor mai buni specialişti din domeniul 
biblioteconomic, care să posede competenţe şi abilităţi de tutori 
şi care să fie dispuşi să transmită tinerei generaţii experienţa 
şi cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor. Aşa cum se 
întâmplă de obicei în cadrul unor întruniri profesionale de 
asemenea anvergură, propunerea lansată a fost auzită de „omul 
potrivit la timpul şi locul potrivit”, iar în cazul dat omul potrivit 
s-a dovedit a fi Anca Râpeanu, care, potrivit mărturisirilor 
făcute ulterior, demult se gândea la realizarea unui program 
de internship pentru studenţii specializării Biblioteconomie 
şi ştiinţa informării. Cert este că, datorită acestei conjuncturi 
fericite, primii beneficiari ai programului de internship lansat 
în vara anului 2011 au devenit studenţii de la Universitatea de 
Vest din Timişoara.

De asemenea, în comunicarea pe care am susţinut-o în 
cadrul Conferinţei „e-Aptitudini prin biblioteca publică”, 
am subliniat necesitatea conlucrării asociaţiilor profesionale 

cu furnizorii de oferte educaţionale în procesul de elaborare 
a standardelor ocupaţionale, a codului de bune practici, a 
unor instrumente de evaluare a calităţii etc. O oportunitate 
reală de iniţiere a unui dialog între furnizorii de formare 
profesională şi ANBPR a constituit-o proiectul „Dezvoltarea 
unui sistem operaţional al calificărilor în învăţământul 
superior din România” (DOCIS), implementat de Agenţia 
Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior 
şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART), 
finanţat de Fondul Social European şi de Guvernul 
României în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), al 
cărui obiectiv major viza crearea unui sistem modern de 
calificări în învăţământul superior, corelat cu cerinţele şi 
evoluţia pieţei muncii. În calitate de expert, având drept 
sarcină descrierea competenţelor specifice programului de 
studii Biblioteconomie şi ştiinţa informării, am lansat către 
membrii comunităţii profesionale propunerea de a se implica 
în acest proiect. Drept răspuns, profesionişti de prestigiu 
din întreaga ţară mi-au acordat sprijinul necesar în etapa 
preliminară a descrierii competenţelor specifice ocupaţiei 
de bibliotecar cu studii superioare, furnizându-mi datele 
solicitate şi oferindu-mi expertiza de specialitate în procesul 
de elaborare a Grilei 1. Ţin să menţionez faptul că, deşi am 
solicitat sprijin şi de la alte asociaţii profesionale, am primit 
răspuns doar din partea ANBPR. 

În etapa ulterioară a proiectului DOCIS, au fost 
constituite con sorţii de lucru pentru fiecare program 
de studii, în conformitate cu structura domeniilor de 
studii universitare de licenţă. Consorţiul care vizează 
programul de studii Biblioteconomie şi ştiinţa informării 
a întrunit reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate de 

calitatea serviciilor 
educaţionale me ni te 
să formeze specialişti 
pentru  s e c to ru l 

info-documentar: instituţii de învăţământ superior din 
ţară care furnizează programe de studii în domeniul 
biblioteconomic, cadre didactice, studenţi, angajatori şi un 
reprezentant al ANBPR. Participarea ANBPR, în calitate 
de membru al consorţiului, la elaborarea, amendarea 
şi validarea descriptorilor competenţelor din Grila 1 a 
conferit legitimitate şi credibilitate sporită acestui cadru de 
referinţă, astfel încât, în urma întrunirii de lucru din mai 
2011, competenţele specifice calificării Biblioteconomie şi 
ştiinţa informării au fost validate şi incluse în Registrul 
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior 
(RNCIS). 

Trebuie să recunoaştem că orice problemă pe care am 
abordat-o în cadrul conferinţelor ANBPR s-a bucurat 
de atenţia cuvenită în rândul comunităţii profesionale, 
astfel încât, de fiecare dată, s-au găsit oameni care să 
ne propună soluţii sau să ne ofere informaţiile necesare. 
De exemplu, la Conferinţa ANBPR BiblioPublica din 
anul acesta (26-28 aprilie 2012, Târgu Mureş), am 
deschis subiectul care se referă la Rolul bibliotecii 
publice în implementarea politicilor europene cu privire 
la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În 
urma acestei intervenţii, am avut prilejul să discut cu 
bibliotecari din ţară care au aceleaşi preocupări şi care s-au 
oferit cu bucurie să-mi acorde sprijinul în orice activitate 

    << Un eveniment cu totul deosebit>>
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Ciclul de reuniuni profesionale BiblioPublica sunt ţinta 
interesului meu profesional pe parcursul a mai multor ani. Acest 
interes a fost augmentat de informaţiile şi materialele publicate 
ale ediţiilor anterioare, dar mai ales de impresiile colegilor – 
participanţi la BiblioPublica. 

Ediţia anului 2012 a Conferinţei BiblioPublica (Târgu-Mureş, 
26-28 aprilie 2012) se înscrie pentru mine prin mai multe aspecte: 
prima vizită la Târgu-Mureş, cunoaşterea/re-întâlnirea bunilor 
colegi-profesionişti prin intermediul cărora descoperim noi 
viziuni, noi experienţe, semnarea Acordului de colaborare între 
Asociaţia Naţională a 
Bibliotecarilor şi Bi-
bliotecilor Publice din 
România şi Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor din Republica Moldova etc.

În mod sintetic, ţin să reliefez două momente privind ediţia 
2012 a Conferinţei BiblioPublica, care mi-au oferit prilejul 
întâlnirii cu aşteptările mele.  Un generic al Conferinţei – 
„Impactul transformator al Bibliotecii Publice în comunitate” 
– ales bine gândit, care s-a integrat în toate activităţile 
Conferinţei – prezentări, experienţe, workshop-uri, şedinţe 
ale secţiunilor, Târgul PromoLib. Iată că ediţia curentă a 
Conferinţei BiblioPublica a demonstrat transformarea Bibliotecii 
publice şi a Bibliotecarului, acceptarea de către aceştia a unicei 
raţiuni – Utilizatorul, Comunitatea, precum şi orientarea 

prioritară pentru diversificarea serviciilor info-bibliotecare. Tot 
respectul şi consideraţiunea noastră pentru colegii din România, 
care au iniţiat şi au implementat proiecte de succes în cadrul 
Programului Biblionet.

O componentă apreciată a ediţiei anului 2012 a Conferinţei 
BiblioPublica – orientarea bibliotecarilor pentru lecturi profesionale în 
scopul modernizării şi actualizării cunoştinţelor, promovării inovaţiei 
şi a creativităţii. Lucrarea, lansată în cadrul Conferinţei, editată sub 
egida ANBPR şi semnată de dr. Liviu-Iulian Dediu „Managementul 

serviciilor pentru uti-
li zatori în bibliotecile 
contemporane”, este 
pro movată/învăţată şi 

în comunitatea biblio tecarilor basa rabeni. Cu certi tudine, ANBPR 
investeşte şi promovează lucrări de valoare, care amplifică gândirea şi 
identitatea bibliotecarilor. 

Mai cred că  ediţia 2012 a Conferinţei BiblioPublica a 
confirmat faptul că o asociaţie este puternică prin membrii săi, 
deschişi şi flexibili, devotaţi profesiunii. Insist asupra acestei 
afirmaţii dat fiind prestanţa participanţilor, susţinerea de către 
aceştia a prezentărilor sugestive şi convingătoare, dar şi atractive. 
Bibliotecari de succes, care impun noi viziuni şi experienţe! 

Ludmila Corghenci  

ANBPR – o prezență aşteptată la BookFEST 2012 
Pentru al treilea an consecutiv, 

ANBPR a participat, în calitate de 
expozant, la Salonul Internațional 
de Carte BookFest 2012, desfășurat 
la Romexpo în intervalul 30 mai-03 
iunie 2012.

Vizitatorii au putut consulta, la 
standul ANBPR, situat în Pavilionul 
C4-C5, cele mai noi apariții editoriale 
ale Editurii ANBPR, precum și Oferta 
de formare pentru 2012 a Centrului 
de Formare Profesională al Asociației.

ANBPR a venit, în acest an, în 
întâmpinarea membrilor săi cu 
cea mai nouă apariție editorială a 
Editurii ANBPR, și anume lucrarea 

Managementul serviciilor pentru 
utilizatori în bibliotecile contemporane, 
semnată de dr. Liviu-Iulian Dediu. 

Cei care au avut amabilitatea să 
ne viziteze pe durata Salonului, au 
putut afla, de asemenea, cele mai 
noi informații despre proiectele și 
inițiativele ANBPR și ale partenerilor 
din programul Biblionet.

Salonul Internațional de Carte 
Bookfest, organizat în fiecare an de 
Asociația Editorilor din România, este 
un spațiu de promovare a culturii și 
lecturii de calitate, din care ANBPR 
și produsele editoriale de succes nu 
puteau să lipsească.

Vizitatorii au poposit îndelung 
la standul ANBPR

destinată acestei categorii sociale vulnerabile. Astfel, în 
momentul de faţă, ne aflăm în faza de elaborare a unui 
proiect care să fie implementat de specializarea Ştiinţele 
informării şi documentării din cadrul Universităţii de 
Vest din Timişoara în colaborare cu ANBPR, în vederea 
accesibilizării programelor de studii universitare pentru 
persoanele cu nevoi speciale. După cum este şi firesc, 
un proiect care urmăreşte accesibilizarea serviciilor 
educaţionale este de neconceput fără facilitarea accesului 
la serviciile bibliotecilor. Pe de altă parte însă, pentru 
ca aceste servicii să se dezvolte şi să funcţioneze la 
parametrii de calitate corespunzători, este nevoie de 
personal calificat, cu pregătire corespunzătoare. Suntem 

convinşi că un parteneriat între Universitatea de Vest din 
Timişoara şi ANBPR ar fi în măsură să asigure succesul 
unui astfel de proiect.

În concluzie, conferinţele organizate de ANBPR şi-au 
dovedit, de fiecare dată, utilitatea, oferind comunităţii 
profesionale reale şanse de a-şi împărtăşi experienţa 
şi ideile inovatoare şi de a se racorda la problemele de 
actualitate şi la tendinţele de ultimă oră din domeniul 
biblioteconomic.

Tamara Petrov

    << O reuniune care mi-a confirmat aşteptările...>>
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Cu prilejul Conferinţei 
BiblioPublica, ediţia 2012, organizată 
de ANBPR, care s-a desfăşurat la Tg. 
Mureş, a avut loc lansarea lucrării de 
specialitate Managementul serviciilor 
pentru utilizatori în bibliotecile 
contemporane, scrisă de colegul 
nostru, Dr. Liviu-Iulian Dediu, 
Vicepreşedinte al ANBPR.

Lucrarea este prima apărută 
în cadrul Editurii ANBPR, de la 
dobândirea statutului deplin al 
acesteia şi se doreşte să prefaţeze o 
serie de lucrări care să fie măcar la fel 
de importante şi valoroase precum cea 
cu care Editura, proaspăt înfiinţată, a 
debutat.

Lucrarea Managementul 
serviciilor pentru utilizatori în 
bibliotecile contemporane a fost 
prezentată de către Doina Popa şi 
Dan-Mihai Matei. Informaţii cu 
privire la publicaţie şi la acţiunile 
de prezentare puteţi găsi la adresa: 
http://anbprtraining.wordpress.com/
publicatii/.

Editura a prezentat această 
lucrare în cadrul celei de-a 7-a ediţii 
a Bookfest, precum şi în cadrul 

următoarelor acţiuni: Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de 
Biblioteconomie PROBIB, desfăşurată 
la Piteşti în zilele de 18-19 mai 2012; 
Adunarea Generală a Filialei Judeţene 
ANBPR Constanţa, 22 mai 2012; 
Complexul de manifestări profesionale 
„Colocvii de vară”, desfăşurat la 
Chişinău în data de 21 iunie 2012. 

Ca o informaţie de ultim moment, 
tirajul în care a fost scoasă lucrarea este 
aproape epuizat. Editura ANBPR nu 
rezervă exemplare şi funcţionează pe 
principiul primul venit-primul servit. 
În consecinţă, vă îndemnăm să solicitaţi 
cât mai repede exemplarele pe care doriţi 
să le achiziţionaţi. Cei care vor participa 
la Cursul „Dezvoltarea Serviciilor 
de Bibliotecă”, organizat de Centrul 
de Formare Profesională din cadrul 
ANBPR,  vor putea achiziţiona lucrarea 
la Centrul de Pregătire de la Buşteni, 
locaţia în care va avea loc cursul.

Redacția BiblioMAGAZIN

Breaking News 
Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane

Lansare carte. Dediu, Liviu-Iulian. Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile 
contemporane. Conferința BiblioPublica 2012. Palatul Culturii din Târgu Mureş. 26 aprilie 2012. 

Prezentarea cărții a fost făcută de Doina Popa (centru) şi Dan-Mihai Matei (dreapta). De la stânga spre 
dreapta: Adrian Trăistaru, Director, Redacția Națională Who is Who pentru România, Ileana Iorga, 
Editura RAO, Ovidiu Enculescu, Director general, Editura RAO, Daniel Nazare, Director, Biblioteca 

Jud. “G. Barițiu” Braşov, Doina Popa, Preşedinte, ANBPR, Liviu-Iulian Dediu, Dan-Mihai Matei, 
Director, Institutul Național al Patrimoniului
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Prezentarea cărții a fost făcută de 
Doina Popa (centru) şi Dan-Mihai Matei (dreapta), alături de Dr. Liviu-Iulian Dediu (centru)

Prezentare de carte. 
Sesiunea de comunicări ştiințifice Probib. Piteşti. 

18-19 mai 2012. Prezentarea a fost făcută de 
Dan-Mihai Matei (centru) şi Octavian Mihail 

Sachelarie (dreapta). 
În imagine autorul, alături de persoanele mai sus 

menționate.

Lansarea lucrării la Filiala Transilvania a 
Bibliotecii Mun. „B.P. Haşdeu” din Chişinău. 
De la stânga spre dreapta: Lidia Kulikovski, Ion 
Stoica şi Liviu-Iulian Dediu.

Instantaneu din timpul sesiunii de autografe ce 
a urmat după prezentarea de carte. Adunarea 

Generală a Filialei Județene ANBPR Constanța. 
Biblioteca Jud. “I.N. Roman” Constanța. 22 mai 

2012 (Foto: Liliana Stamate). Autorul cărții, 
alături de bibliotecarele de la Biblioteca Mun. 

Medgidia 
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Formare profesională 
Navigarea în reţelele de date va deveni o realitate pentru bibliotecari

Tipografia a revoluționat 
diseminarea de informații. 

• Ce impact social vor avea tehnologiile 
moderne de informare?

 
• Ce impact vor avea reţelele de date şi 

noile aplicaţii multimedia? 

• Sunt întrebări care s-au pus şi la 
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia 
Aman din Craiova.

Schimbările individuale şi 
sociale au determinat dezvoltarea 
dinamică a tehnologiei informației. 
Tehnologia multimedia şi în special 
serviciile de transfer de date 
moderne, împreună cu produsele 
lor în rețea tind să elimine practicile 
culturale tradiționale. Am putea 
spune astfel că rolul bibliotecilor 
ar fi mult diminuat, deoarece mulți 
dintre utilizatori cred că nu vor fi de 
nici un folos pentru ei, în era digitală. 
Dar, în lungul proces de diseminare 
a informațiilor, bibliotecile publice 
au un rol crucial, indiferent de 
modul tradițional de diseminare a 
informațiilor, sau de diseminarea 
informatizată a informațiilor. 
Referindu-ne la rolul principal al 
bibliotecilor publice de a servi şi 
de a oferi publicului resurse de 
informații şi cunoştințe, biblioteca 
publică va trebui să se reinventeze 
prin spațiu şi prin tehnologii.

Dezvoltarea societății informațio–
nale a determinat deja apariția unor 
noi tipuri de utilizatori ai serviciilor de 
bibliotecă. Viziunile şi aşteptările lor 
s-au schimbat major odată cu evoluția 
rapidă a societății informaționale. 

Venind în întâmpinarea noilor 
cerințe, bibliotecile publice au luat 
inițiativa de a dezvolta deja noi 
modalități de atragere a publicului, 
astfel încât utilizatorii să folosească 
biblioteca mai mult şi să recunoască 
faptul că aceasta poate fi un loc 
interesant, care oferă servicii diverse 
dincolo de rolul ei principal de a 
împrumuta cărți. 

Reinventarea serviciilor de 
bibliotecă a devenit astfel imperativă 

în condițiile dezvoltării noilor 
tehnologii informaționale.

În procesul de reinventare a 
serviciilor noi de bibliotecă, Biblioteca 
Județeană Aman din Craiova a făcut 
deja primii paşi în atragerea noii 
generații de utilizatori. Începând 

de la proiecte culturale (Biblioteca 
din Vacanță, Paşi spre bibliotecă), 
modernizarea, inovarea în spații, 
servicii, activități, perfecționare 
profesională şi până la dezvoltarea 
rețelei de calculatoare şi migrarea 
de la programul de bibliotecă TinLib 
la noul sistem integrat de bibliotecă 
TinRead, se poate spune că  Biblioteca 
Județeană Aman este în plin proces 
de reinventare a serviciilor de 
bibliotecă. 

Complexitatea noului sistem 
integrat de bibliotecă, ce permite 

utilizarea multi-formatelor de 
tip MARC, necesită o pregătire 
teoretică şi practică prealabilă, în 
formă organizată. Şi, pentru că nu 
poți reinventa biblioteca decât prin 
oamenii ei, managementul bibliotecii 
este preocupat de parcurgerea unor 
programe de pregătire, perfecționare 
şi specializare profesională a 
bibliotecarilor în scopul creşterii 
nivelului calitativ al serviciilor 
furnizate utilizatorilor. 

Astfel, pe parcursul anului 2012, în 
colaborare cu Dna Silvia Nestorescu 
– coordonator formare profesională 
în cadrul Departamentului de 
Formare Profesională al ANBPR, au 

fost organizate, la sediul Bibliotecii 
Județene Aman din Craiova, cursuri 
de Utilizarea UNIMARC-Bibliografic 
urmate, apoi, de cursuri de instruire 
în utilizarea sistemului integrat de 
bibliotecă TinRead.

Cursul Utilizarea UNIMARC 1 
-Bibliografic a fost susținut de 
doamna Constanța Dumitrăşconiu şi 
s-a desfăşurat în două etape: prima 
etapă 14-18 mai 2012, iar a doua etapă, 
28 mai – 1 iunie 2012. 
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Principii şi norme de funcționare 
Un proiect care mai aşteaptă dezbateri…

Pe parcursul cursului, scepticismul 
unor colegi față de dificultățile noului 
format de catalogare au fost risipite 
prin îmbinarea noțiunilor teoretice 
cu detalieri practice şi aplicații în 
noul soft de bibliotecă TinRead. 
Obiectivele cursului au fost: definirea 
principalelor noțiuni UNIMARC, 
blocuri de informații în conformitate 
cu formatul de înregistrare UNIMARC 
Bibliografic, marcarea elementelor 
unei înregistrări bibliografice 
conform unei scheme specifice 
(etichete, indicatori, identificatori 
de subcâmp), conform schemei 
adoptate de UNIMARC Bibliografic, 
identificarea câmpurilor de legătură 
între descrierile/înregistrările 
bibliografice, realizarea controlului 
asupra reprezentării datelor prin 
stocarea în formă de șiruri de 
caractere, identificate în câmpuri de 
date, introducerea de date conform 
unor standarde și convenții de 
catalogare a elementelor bibliografice.

Al doilea curs de instruire 
profesională (6-8 iunie 2012) a fost 

În urmă cu aproape un an, 
Biblioteca Națională a avansat 
conducerii ANBPR propunerea de a 
elabora împreună un proiect de act 
normativ prin care să fie conturat şi 
avansat un set de „norme minimale” 
privind funcționarea Bibliotecii 
Naționale şi a subsistemului 
„Biblioteci publice”.

Având în acest demers şi acordul de 
principiu al conducerii Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Național, cele 
două entități au pornit – în paralel şi 
cu identificarea unui set de propuneri 
pentru modificarea şi completarea 
Legii Bibliotecilor – la redactarea 
documentului. S-a constituit astfel 
un pachet de principii şi norme atent 
dimensionate, destinate în principal 
consolidării imaginii şi rolului 
bibliotecilor publice în percepția 
autorităților şi a comunităților 
locale. Totul pornind, fireşte, de la 
necesitatea creionării unui set de 
cerințe omogene şi coerente, „sine 
qua non” şi în spațiul biblioteconomic 
românesc al mileniului trei.

centrat pe utilizarea sistemului 
integrat de bibliotecă TinRead şi a fost 
susținut de Dr. Liviu-Iulian Dediu, 
director adjunct al IME România, 
firmă care este producătorul 
sistemului integrat de bibliotecă.

TinRead este un software de 
ultimă generație construit cu cea mai 
performantă tehnologie a momentului, 
permițând bibliotecilor să gestioneze 
informațiile referitoare la cititori (număr 
de împrumuturi, termene de restituire, 
eventuale penalități), la exemplarele 
din colecții şi controlul achizițiilor. Pe 
de altă parte, oferă posibilitatea de a 
importa înregistrări de la alte biblioteci 
şi de a coopera direct cu editurile şi, 
nu în ultimul rând, dispune de funcția 
de bibliotecă digitală integrată, pentru 
ca utilizatorii noştri să poată accesa 
documente full-text.

Dincolo de utilitatea pe care şi-o 
dovedeşte în munca de bibliotecă, 
TinRead este un soft foarte prietenos 
şi cu utilizatorii serviciilor de 
bibliotecă pentru că le permite 

Implicați în marea lor majoritate 
în elaborarea documentului ce se 
află supus dezbaterii pe blogul 
ANBPR (http://www.anbpr.org.
ro/blog/?=1122), membrii Biroului 
Executiv al ANBPR au căutat să dea 
atât soluții cât şi rigoare pachetului 
normativ, prevederile sale urmând 
a asigura rigoare şi funcționalitate 
– ambele, pe deplin adecvate 
misiunii acestor instituții şi cerințelor 
utilizatorilor care le accesează direct 
şi on-line.

Desigur, avansarea acestui set de 
principii şi norme de funcționare a 
bibliotecilor publice îşi poate spori 
eficiența – şi chiar legitimitatea sa –, în 
măsura în care va putea fi promovat 
şi ca expresie unitară, majoritar şi 
poate chiar unanim recunoscută, a 
unui set de valori biblioteconomice 
însuşite ca atare atât de breaslă, cât 
şi de autorități: ale administrației 
centrale şi ale administrației locale. 
Şi breasla şi autoritățile servesc 
interesele diferitelor categorii de 
public ale comunităților locale, aşa că 
ar trebui să poată exersa ori deprinde 

multiple posibilități de lucru cum 
ar fi accesarea informațiilor într-
un catalog on-line, posibilitatea de 
a-şi căuta şi rezerva titluri chiar de 
acasă fără a fi necesară deplasarea la 
bibliotecă, posibilitatea de accesare 
a listei de literatură recomandată 
nivelului lor de instruire, gestionarea 
contului personal (alcătuirea listelor 
bibliografice pentru împrumut), 
accesul la conținutul documentelor 
descrise etc.

În concluzie, biblioteca va fi astfel 
capabilă să-şi îmbunătățească viteza 
de reacție la solicitările primite de 
la utilizatori, iar pentru bibliotecari, 
„navigarea” în rețelele de date va 
deveni o realitate. În esență, vom 
implementa şi susține noi servicii de 
bibliotecă în beneficiul utilizatorilor 
urmărind să extindem aria de 
servire dincolo de limitele fizice ale 
construcției care ne face să fim mândri 
că o slujim: Biblioteca Aman.

Mihaela Dudău
Vasilica Anghel

şi mecanismul conlucrării cât mai 
fructuoase.

De aceea, faptul că şi acest 
demers al Asociației se adaugă unor 
acțiuni de advocacy ce au condus la 
stabilirea unor relații de colaborare 
cu asociațiile administrației publice 
locale – precum Uniunea Națională 
a Consiliilor Județene din România 
(UNCJR), Asociația Municipiilor din 
România (AMR), Asociația Oraşelor 
din România (AOR) şi Asociația 
Comunelor din România (ACoR) 
–  constituie un motiv în plus de 
încredere în viitoarea sa reuşită, pe 
o agendă de promovare ministerială, 
guvernamentală ori parlamentară. 
Cert este însă că o primă condiție o 
constituie validarea sa prin atenta 
analiză, completare şi finisare la 
nivelul dezbaterii publice, colegiale.

Aveți deci bunăvoința de a adăsta 
uneori, până la proxima Conferință 
Națională a Asociației, şi… „la umbra 
normelor în floare”!

Constantin Bostan
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 Lecţii învăţate 
Proiectul „Click @ platformă online de instruire pentru bibliotecari” 

În perioada 26-28 aprilie 2012 
la Târgu Mureș s-a desfășurat 
Conferința Națională a ANBPR cu 
tema: „Impactul transformator al 
bibliotecii publice în comunitate”. Ca 
avanpremieră la ceea ce urma să se 
prezinte în ziua a doua a Conferinței, 
a fost workshop-ul intitulat ”Resurse 
de învățare – experimentați, creați și 
partajați”, coordonat de Crina Ifrim 
(șef serviciu Biblioteca Județeană 
Bacău, formator ANBPR). 

În cadrul acestei sesiuni s-a făcut 
o scurtă prezentare a proiectului 
”Click @ platformă online de instruire 
pentru bibliotecari” finanțat de EIFL 
și Centrul Mortenson ca urmare a 
participării la programul de Training 
pentru Lideri și Inovatori  (martie-
aprilie 2011, Illinois USA). Parteneri 
în acest proiect sunt: Biblioteca 
Județeană Argeș, Biblioteca Județeană 
Bacău, Biblioteca Județeană Iași, 
Biblioteca Județeană Baia Mare, 
Biblioteca Județeană Galați, Biblioteca 
Județeană Vrancea. Așa cum rezultă 
chiar din titlu, acest proiect se 
adresează bibliotecarilor, scopul lui 
constând în dezvoltarea profesională 
a bibliotecarilor publici pentru a oferi 
servicii moderne, bazate pe IT, pentru 
comunitatea pe care o servesc.

Obiectivele și activitățile principale 
ale acestui proiect sunt: 

1. Formarea profesională continuă 
a bibliotecarilor din bibliotecile 
publice în utilizarea noilor tehnologii 
și a social media. Acest lucru va fi 
posibil prin:

- Accesarea conținutului platformei 
online a ANBPR (www.anbpr.org.
ro) de către bibliotecari, oferindu-le 
astfel posibilitatea să învețe într-un 
cadru mai puțin formal și să aleagă 
informația în funcție de nevoile 
personale de dezvoltare.

- Dezvoltarea abilităților practice 
de lucru cu tehnologia modernă. 
Tehnologia folosită va fi formată din 
tablete și e-readere, pentru a forma 
infrastructura necesară inițierii de 
noi servicii de bibliotecă, moderne 
și bazate pe cerințele actuale ale 
utilizatorilor. Tabletele și e-reader-
ele sunt achiziționate de fiecare 
bibliotecă parteneră din banii obținuți 
din finanțarea proiectului.

2. Crearea de resurse de învățare 
care să fie puse la dispoziție pe 
platforma on-line a ANBPR, prin:

- Realizarea sau adaptarea a 3-6 
tutoriale în limba română care ajută la 
folosirea tehnologiilor și instrumentelor 
social media. Aceste tutoriale vor 
fi realizate în primele 6-9 luni de la 
demararea proiectului. Ele sunt necesare 
bibliotecarilor pentru a putea accesa 
informații, pentru a  promova activitățile 
bibliotecii și a oferi informații utilizatorilor.

- Crearea unei secțiuni cu conținut 
foto și video organizată pe domenii 
de interes, cu exemple vizuale de 
organizare/bune practici în biblioteci 
din România, țări ale Europei și 
Statelor Unite  ale Americii. 

 3. Promovarea platformei ANBPR, 
prin:

- Promovarea conținutului 
platformei în cadrul conferințelor 
anuale ale ANBPR, workshop-
urilor,  colocviilor și trening-urilor 
profesionale locale;

- Publicarea de articole în reviste 
de specialitate și newsletter-e (cu 
acoperire locală și națională) precum 
și pe site-urile bibliotecilor;

- Promovarea proiectului și a 
platformei de e-instruire pe rețelele 
sociale existente.

În cadrul acestui proiect au 
fost create o serie de tutoriale pe 

următoarele teme: Flickr, Google 
Docs, GooglePlus, Youtube, Twitter, 
Windows Movie Maker, Blog. 
Tutorialele au fost postate pe site-ul 
ANBPR iar accesarea acestora se poate 
face la adresa:  http://www.anbpr.org.
ro/index.php/tutoriale-si-resurse-
de-invatare.html, pentru a putea fi 
folosite de toți cei interesați. Tot acolo 
poate fi accesată colecția de fotografii 
cu biblioteci din SUA, fotografii care 
servesc ca exemple de bună practică 
pentru bibliotecari.

Celor prezenți li s-a explicat ce este 
un tutorial, unde sunt postate tutorialele 
create de echipa de proiect și cum pot 
fi ele accesate. A urmat apoi o scurtă 
aplicație practică în ceea ce privește 
utilizarea noilor tehnologii. La această 
sesiune au participat aproximativ 20 
de bibliotecari de la biblioteci județene, 
comunale și universitare. Aceștia au 
fost împărțiți în 4 grupe, fiecare grupă 
având la dispoziție câte un e-reader. 
Crina Ifrim, coordonatoarea acestui 
workshop, a fost ajutată de 2 voluntari 
Liliana Cristea de la Biblioteca 
Județeană ”D. Zamfirescu” Vrancea și 
Aurel Geangu de la Biblioteca Județeană 
”C. Sturdza” Bacău care, alături de 
ea, le-au explicat participanților cum 
funcționează aceste echipamente, cum 
pot fie ele folosite în activitatea de zi 

Print-screen cu site-ul ANBPR unde sunt postate tutoriale și 
colecții ilustrative cu imagini din biblioteci
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cu zi de către bibliotecari, cum pot 
lua naștere servicii noi de bibliotecă 
utilizând e-readere sau alte tehnologii 
moderne. Interesant este faptul că cei 2 
voluntari provin din 2 biblioteci diferite 
dar asta nu i-a împiedicat să colaboreze 
și să interacționeze foarte ușor atât 
cu coordonatoarea sesiuni cât și cu 
participanții. Cei prezenți au apreciat 
faptul că au putut utiliza, chiar și 
pentru puțin timp, aceste echipamente 
moderne, au pus întrebări referitoare 
la modul de accesare a tutorialelor de 
pe site-ul ANBPR și au fost fericiți să 
afle că pe viitor pot și ei contribui cu 
noi tutoriale și fotografii la colecția de 
resurse de pe site.

În cea de-a doua zi a Conferinței a  
avut loc lansarea oficială a proiectului 
”Click @ platformă online de instruire 
pentru bibliotecari”. Cu această ocazie 
a fost făcută o prezentare a proiectului 
de către Margareta Tătăruș (Biblioteca 
Județeană Vrancea) și Crina Ifrim 
(Biblioteca Județeană Bacău), 
prezentare pe care o puteți găsi pe: 
http://prezi.com/1wkxihxwgaon/
clickplatforma-online-de-instruire-
pentru-bibliotecari/. 

Prezentarea s-a făcut în programul 
Prezi și a captat, din primul moment, 
atenția celor prezenți, atât datorită 
conținutului, a informației transmise 
cât și datorită prezentării originale. 
Cu această ocazie cei prezenți au 
aflat: cine a finanțat proiectul, cine 
sunt parteneri în proiect, care sunt 
obiectivele și activitățile propuse, cine 
sunt beneficiarii acestui proiect, durata, 
beneficiile pe care le aduce acest proiect 
bibliotecarilor, ce tutoriale și ce colecție 
de fotografii au rezultat în urma 
acestui proiect. Totodată s-a vorbit 
despre buna colaborare pe care echipa 
de proiect a avut-o cu ANBPR, care din 
primul moment s-a arătat disponibilă 
și interesată de acest proiect, punându-
ne la dispoziție platforma online 
proprie. Tot atunci, celor prezenți în 
sală li s-au oferit fluturaşi cu proiectul 
”Click @ platformă online de instruire 
pentru bibliotecari”.

Prin acest proiect ne dorim să 
oferim bibliotecarilor din România o 
nouă modalitate de instruire. Proiectul 
a fost gândit să ofere un instrument 
ce dezvoltă capacitatea bibliotecilor 
de a utiliza tehnologia atât pentru 
dezvoltarea propriilor servicii şi 
a personalului specializat, cât şi 
pentru a oferi comunităților pe care le 

se implice în crearea și postarea 
tutorialelor pe site-ul ANBPR, sperăm 
ca tot mai multe persoane - indiferent 
că sunt sau nu bibliotecari - să știe 
de existența acestor resurse, să le 
folosească și să vorbească și altora 
despre ele. Așadar, echipa de proiect 
vă invită să accesați noua secțiune și 
încurajează noi contribuții proprii 
în ideea dezvoltării unui spațiu 
colaborativ, a unei rețele puternice 
de bibliotecari. Totul depinde de noi, 
totul e posibil.

Valentina Rotaru

Fluturaşul (fața 1) proiectului ”Click @ platformă online de 
instruire pentru bibliotecari”

deservesc accesul gratuit la sursele de 
informare indiferent de suportul pe 
care aceste informații se pot găsi. Din 
acest motiv, se poate spune, pe bună 
dreptate, că prezentul proiect extinde 
efortul depus în cadrul Programului 
Biblionet, precum şi efortul asociației 
profesionale, ANBPR, de a oferi noi 
competențe bibliotecarilor pentru a 
crea noi servicii de bibliotecă şi de a se 
adapta nevoilor comunității deservite.

Speranța noastră este ca, pe viitor, 
numărul tutorialelor și colecția de 
fotografii să crească. Sperăm ca tot 
mai mulți bibliotecari din țară să 

Margareta Tătăruș (Biblioteca Județeană Vrancea) prezentând 
proiectul ”Click @ platformă online de instruire pentru bibliotecari”
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 „Ziua mondială a cărții şi a 
dreptului de autor” este sărbătorită 
în peste 100 de țări din toată lumea, 
zi marcată la inițiativa UNESCO, cu 
scopul de a promova lectura, industria 
editorială şi protecția proprietății 
intelectuale. Începând cu anul 1998, 
la propunerea Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR), ziua de 23 
aprilie devine şi „Ziua Bibliotecarului 
din România”, statut recunoscut oficial 
în anul 2005, prin apariția Hotărârii de 
Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005.

Ajunsă la cea de a 8-a ediție, 
Ziua Bibliotecarului şi Săptămâna 
Națională a Bibliotecilor din România 
(23-28 aprilie 2012) a fost marcată prin 
programe care au reunit bibliotecari, 
cititori, scriitori, colaboratori şi, 
nu în ultimul rând, publicul larg. 
Evenimentele, derulate atât în 
bibliotecile județene, cât şi în bibliotecile 
municipale, orăşeneşti şi comunale, 
au dorit să aducă în atenția publicului 
rolul bibliotecii şi al bibliotecarului 
în comunitate. Pe parcursul întregii 
săptămâni aniversare, s-a reliefat 
importanța profesiei de bibliotecar, în 
aparență simplă, dar în esență extrem 
de complexă, diversificată, dinamică 
şi, care, prin activitățile desfăşurate 
situează bibliotecarul în chiar centrul 
societății informaționale.

Şi de această dată, animați de acelaşi 
spirit livresc, am sărbătorit cum ştim noi, 
bibliotecarii, mai bine: mese rotunde 
pe teme culturale diverse, seminarii, 
prezentări ale noilor servicii şi achiziții 
ale bibliotecilor, lansări de carte, 
expoziții, evocări literare, prezentări 
de edituri, proiecții video. Bibliotecile 
publice județene sau municipale, 
mai mari sau mai mici, împreună cu 
Filialele ANBPR au organizat adevărate 
sărbători ale cărții şi lecturii, toate având 
rolul de a aduce în centrul atenției 
bibliotecarul. Au fost organizate multe 
evenimente şi activități originale care 
au însuflețit atmosfera bibliotecii, dar 
şi dezbateri referitoare la problemele cu 
care se confruntă biblioteca publică şi 
bibliotecarul.

(http://anbprfilialavalcea.blogspot.
r o / 2 0 1 2 _ 0 4 _ 0 1 _ a r c h i v e . h t m l , 
http://bjiasi.ro/ro/eveniment/283, 
h t t p : / / w w w. b j c . r o / n e w / i n d e x .

php?arhiva-saptamana-nationala-a-
bibliotecilor/, http://www.bjbraila.ro/
bibliotecabraila/?p=889). 

Săptămâna Națională a Bibliotecilor 
a fost marcată anul acesta de două 
evenimente importante: Conferința 
ANBPR BiblioPublica cu tema „Impactul 
transformator al bibliotecii publice în 

comunitate”, 26-27 aprilie la Biblioteca 
Jud. Mureş, http://www.bjmures.ro/
activitati/2012/ANBPR/index.htm 
şi deschiderea oficială a Bibliotecii 
Naționale a României, „O perspectivă 
asupra culturii”, deschiderea oficială a 
noului sediu, 23–27 aprilie 2012, http://
www.bibnat.ro/Deschiderea-Bibliotecii-
Nationale-s277-ro.htm.

Ştiri din filiale & varia 
Săptămâna naţională a bibliotecilor - 23-29 aprilie 2012

Biblioteca Județeană ”Gh. Șincai”, Bihor - Trofeul „Biblioteca” 
pentru cea mai bună bibliotecă publică din județul Bihor în anul 

2011. În imagine Ligia Mirişan, directorul Bibliotecii, Delia Pantea, 
bibliotecar, și primarul comunei Roșia

Biblioteca Județeană ”Gh. Asachi” Iași - Diploma de Excelență 
pentru ”Cel mai bun bibliotecar” acordată de Consiliul Județean 

Iași dnei Aurica Dvoracic
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Iată câteva exemple despre 
modul în care s-au desfăşurat Ziua 
Bibliotecarului şi Săptămâna Națională 
a Bibliotecilor în România:

 
Biblioteca Judeţeană „I. A. 

Bassarabescu” Giurgiu 
 23 aprilie – Ziua Cărții şi a 

Bibliotecarului - Lansarea revistei 
Libris.

Întâlnire cu bibliotecarii comunali. 
În dezbatere: Rolul bibliotecii în viața 
comunității locale.

Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa 

23 Aprilie – Ziua Bibliotecarului – 
Acordarea premiilor pentru bibliotecile 
publice din județul Ialomița selectate 
în Programul: Biblionet – Lumea în 
biblioteca mea – runda a III-a; acordarea 
premiilor Asociației de Voluntariat 
„Prietenii Bibliotecii”.

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. 
Roman” Constanţa 

Poveşti şi Povestiri digitale: Festival-
concurs de filme digitale

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 
Tulcea a marcat Ziua Mondială a Cărții 
printr-un eveniment cultural organizat 
şi desfăşurat, luni, 23 aprilie 2012, ora 
13, la Sala de Festivități a bibliotecii, 
având ca invitați personalități ale 
culturii tulcene, bibliotecari, cititori. 

Biblioteca Judeteană „Panait 
Istrati” Brăila 

23 Aprilie - Povestea Zilei 
Bibliotecarului: sărbătoare, premii, 
improvizație, expoziții şi zâmbete.

Biblioteca Judeţeană „Vasile 
Voiculescu” Buzău

23-30 aprilie - Săptămâna Națională 
a Bibliotecarilor - dedicată mediatizării 
profesiei şi atragerii de noi cititori: 
expoziție de cărți, stand de carte 
cu vânzare, expoziție cu semne de 
carte, întâlnire profesională cu toți 
bibliotecarii din bibliotecile publice ale 
județului, premierea în urma clasificării 
bibliotecarilor cu cele mai bune 
rezultate în 2009, premierea „Celor mai 
frecvenți utilizatori“, raportări asupra 
activității din bibliotecile publice.

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Asachi” Iaşi 

23 aprilie - Decernarea Premiului 
anual şi a Diplomei de Excelență 
pentru cel mai bun bibliotecar şi 
cea mai bună bibliotecă publică din 

județul Iaşi, instituite de Consiliul 
Județean Iaşi şi acordate anual cu 
ocazia „Zilei bibliotecarului din 
România”. Diploma de Excelență 
pentru cea mai bună bibliotecă 
publică din județul Iaşi, a fost acordată 
Bibliotecii Orăşeneşti „Universul 
cunoaşterii” din Tg. Frumos, pentru 
întreaga activitate desfăşurată în 
folosul comunității, iar Diploma 
de Excelență pentru cel mai bun 
bibliotecar, a revenit doamnei Aurica 

Dvoracic, coordonator al Centrului 
de Informare Comunitară din cadrul 
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din 
Iaşi. 

Biblioteca Judeţeană „V. A. 
Urechia” Galaţi

Expoziția de carte „Şi ei au fost 
bibliotecari!”, Consfătuirea anuală 
a bibliotecarilor din Bibliotecile 
publice din județul Galați, excursie 
documentară la Biblioteca Națională a 

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, Maramureș - Cupa 
bibliotecarului la șah, aspecte din concurs

Biblioteca ,,I.G.Bibicescu”, Mehedinți - Studenți ai Universității 
de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiințele Comunicării - 
Biblioteconomie, în vizită la sediul Pogani al Bibliotecii
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României, ediție specială Salonul literar 
Axis Libri.

Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” 
Bacău

Expoziții de carte şi panouri 
documentare: 2012 - Anul European 
al Îmbătrânirii Active şi al Solidarității 
între Generații, activități în cadrul 
proiectelor de parteneriat „Şcoala 
alături de părinți” şi „Biblioteca – 
prietena copiilor”.

Biblioteca Judeţeană „Mihai 
Eminescu” Botoşani 

Expoziții de carte şi nu numai: 
„De la târg la metropolă - Botoşanii 
de ieri şi de azi”, „Ce înseamnă să 
fii bibliotecar”, sesiuni de instruire: 
utilizarea dicționarelor.

Biblioteca Judeţeană „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea

Excursie documentară la Biblioteca 
Națională a României. 

Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeş

“Bibliotecar pentru o zi” – proiect ce 
cuprinde vizite de documentare, sesiuni 
de instruire, activități de voluntariat.

Biblioteca Judeţeană „George 
Bariţiu” Braşov

Ziua Porților Deschise, Atelier 
destinat organizațiilor culturale: 
„Programe educaționale pentru 
persoanele în vârstă”, Masă rotundă 
BAM – Biblioteci, Arhive, Muzee, 
ateliere de creativitate dedicate cărții, 
excursie documentară la Biblioteca 
Națională a României, participare la 
conferința BiblioPublica de la Târgu 
Mureş.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
Odobescu” Călăraşi

Expoziție de carte: „Cartea şi 
Biblioteca la dispoziția publicului 
cititor”.

Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” Cluj,

23-27 aprilie - Porți deschise spre 
comunitate: vizite colective, decernare 
de premii, vernisaje de expoziții, 
distribuire gratuită de cărți vizitatorilor 
bibliotecii, a unor cărți primite ca donații 
din partea unor edituri şi persoane 
fizice „O carte pentru fiecare”.

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Şincai” Oradea

Decernarea Trofeului Biblioteca 

pentru cea mai bună bibliotecă publică 
din Bihor 

Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu
Tradiție şi inovație – prezentarea 

serviciilor culturale şi educative. 
 http://jurnalulbiblioteciiastra.

blogspot.ro/2012/04/traditie-inovatie.
html.

Biblioteca Judeţeană „A.D. 
Xenopol” Arad 

„Ziua Bibliotecarului - Ziua 
Porților Deschise” cu prezentarea 
celor mai importante servicii şi secții 
ale instituției, filmul regizat de Titus 
Munteanu: „Arad, dragostea mea” şi 

expoziția de carte de patrimoniu, din 
incinta bibliotecii, intitulată: „Valori 
de patrimoniu din colecțiile Bibliotecii 
Județene arădene”. 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
Baia Mare

Concurs: Cupa bibliotecarului la 
şah. 

Biblioteca Judeteana „I. G. 
Bibicescu “ Mehedinţi

Bibliotecarii de aici au primit 
oaspeți: studenți ai Universității de 
Vest Timişoara, Facultatea de Ştiințele 
Comunicării – Biblioteconomie au 
efectuat o vizită de studiu la sediul 
Pogany. http://bibjudmehedinti.
b l o g s p o t . r o / 2 0 1 2 / 0 4 / z i u a -
bibliotecarului-roman.html

În mod cert, sunt multe alte 
biblioteci publice care nu se regăsesc în 
această prezentare, care au organizat 
evenimente menite să le aducă în centrul 
atenției comunităților lor şi, mai ales, 
să-şi sărbătorească publicul. Nu le-am 
enumerat pe toate, pentru că ceea ce ne-
am propus a fost să arătăm diversitatea, 
creativitatea şi nu în ultimul rând 
unitatea lumii bibliotecăreşti.

Prin totalitatea evenimentelor 
organizate cu acest prilej, s-a dovedit, 
încă o dată, că funcționăm ca o rețea şi 
că ANBPR este o asociație profesională 
puternică, oglinda membrilor ei şi a 
activităților acestora. 

       
Geta Eftimie

Claudia Popescu

Biblioteca Județeană “A.D. Xenopol” Arad - Ziua porților deschise - 
întâlnire cu micii cititori, prezentarea ofertei culturale 

 Biblioteca Județeană ”Ioan N. 
Roman”, Constanța - Povești 
și povestiri digitale - afișul 

evenimentului
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Irina Păcurariu, Radu Paraschivescu și Vlad Petreanu - față în față cu audiența

Căutătorii de poveşti - de vorbă cu 
vizitatorii la BookFest

“Căutătorii de poveşti” este prima 
campanie națională de promovare a 
bibliotecilor publice din România, în 
care scriitori și personalități publice 
au pornit într-un tur al bibliotecilor 
din țară în căutare de istorii 
autentice. 

Mecanismul campaniei este unul 
inedit. Cei patru căutători de poveşti, 
realizatorul TV Cătălin Ştefănescu, 
scriitorul Radu Paraschivescu, 
gazetarul Vlad Petreanu și 
realizatoarea de televiziune Irina 
Păcurariu, au format o caravană 

care face un periplu prin țară pentru 
a culege date și fapte despre rolul  
bibliotecii în comunitate.

Campania, inițiată de Biblionet 
şi susținută de Ministerul Culturii, 
TVR și Radio România, își propune 
să genereze o percepție favorabilă a 
Bibliotecii în comunitate. Cele mai 
interesante povești de succes vor 
fi publicate pe site-ul http://www.
cautatoriidepovesti.ro/, urmând ca, 
la finele campaniei, să fie adunate 
laolaltă  într-un e-book și într-o carte 
tipărită.

3 dintre ambasadorii campaniei 
au răspuns invitației IREX Romania 
de a se întâlni cu publicul la BookFest 
pentru a povesti despre bibliotecile 
Biblionet pe care le-au vizitat, despre 
ce i-a impresionat în mod deosebit 
şi ce înseamnă “lumea digitală” 
pentru oamenii care abia descoperă 
Internetul.

Participanții au putut asculta, preț 
de o oră, povești incredibile, culese de 
scriitori cu experiență, din cele mai 
neașteptate zone ale țării. 

Eroii acestor povești sunt oameni 
senzaționali, ale căror destine 
au fost schimbate într-un sens 
favorabil cu ajutorul bibliotecii și al 
bibliotecarilor. 

Nu știu dacă este “de vină” 
doar harul de povestitor al celor 
trei ambasadori ai campaniei, 
Irina Păcurariu, Vlad Petreanu și 
Radu Paraschivescu, prezenți la 
eveniment, sau pur-și-simplu în 
biblioteci se întâmplă istorii cu 
adevărat memorabile. Cert este, însă, 
că am petrecut momente speciale la 
BookFest și ne-am delectat cu tot ce 
au avut să ne istorisească, cu multă 
savoare, îndrăgiții „căutători de 
povești”.

Ioana CrihanăMonica Grecu (IREX) - în deschiderea întâlnirii cu scriitorii
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Conducerea ANBPR - în timpul schimbului de experiență american

Instantaneu din sesiunea 
de instruire în management 

financiar

Grantul 2012  – pas cu pas
Vizita de studiu în SUA - premise pentru o nouă abordare strategică la vârful ANBPR

În cadrul procesului de dezvoltare 
organizațională a ANBPR, membrii 
Biroului Executiv și ai Departamentului 
Operațional al Asociației au luat parte, 
în perioada 2-12 mai 2012, la o vizită 
de studiu la organizații similare şi 
biblioteci din Statele Unite ale Americii, 
facilitată de IREX România.

Activitățile de pe agenda vizitei 
au vizat discuții profesionale cu 
profesoniști din organizații bibliotecare 
de prestigiu, importarea de bune 
practici, vizite documentare, participări 
la evenimente profesionale ale 
bibliotecarilor americani și întâlniri de 
lucru cu reprezentanții unor asociații 
omoloage din SUA. 

Vizita de studiu și-a dovedit 
utilitatea mai ales prin prisma 
dobândirii de cunoştințe în domeniul 
financiar, pe baza modelelor puse la 
dispoziție de lectorii și consultanții 
americani. Cu acest prilej, membrii 
Biroului Executiv au putut observa 
modul de funcționare al asociațiilor 
americane, dar și al structurilor de tip 
consorțial, cu un model de organizare 
economică deosebit de modelele 
existente în România. 

În contextul în care activitatea de 
formare profesională reprezintă unul 
din pilonii de bază pentru dezvoltarea 
viitoare a Asociației, reprezentanții 
ANBPR s-au arătat interesați, de 
asemenea, de experiența colegilor din 
SUA în acest domeniu. 

Sesiunile de formare și documentare 
au mai vizat gestiunea fondurilor 
provenite din cotizații în cadrul ALA și 
PLA, implementarea unor modalități 
noi de atragere de fonduri, organizarea 
şi managementul asociațiilor 
profesionale ale bibliotecarilor, cu 
accent pe structura organizatorică şi 
pe schema de personal a acestora, în 
corelație cu serviciile pentru membri și 
distribuția surselor de venit. 

Informații detaliate 
despre aspectele abor-
date cu ocazia vizitei 
de studiu în SUA vor 
putea fi consultate 
în BiblioMAGAZIN 
Supliment din luna 
octombrie.


