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Nocturna Bibliotecilor 2018 – Bibliotecile unesc 

 

București, 26 septembrie 2018 – În ultimul weekend din septembrie (28/29 sau 29/30 

septembrie, în funcție de opțiunea co-organizatorilor locali), o bună parte dintre bibliotecile 

publice vor organiza campania deja tradițională Nocturna Bibliotecilor, inițiată de ANBPR și 

susținută de bibliotecile membre cu programe și activități personalizate desfășurate în afara 

programului obișnuit de lucru. 

 

Ediția 2018 a Nocturnei Bibliotecilor se bucură de participarea Bibliotecii Naționale a României, 

a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, de suportul platformei interdisciplinare  

EduCab, al bibliotecilor publice co-organizatoare și de implicarea unor sponsori și parteneri 

locali.   

 

“Noutatea acestei ediții constă în faptul că bibliotecarii sunt încurajați să-și pună în practică 

propriile idei creative, în încercarea de a atrage și fideliza noi segmente de public. Spre 

exemplu, anul acest, la Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj, Nocturna Bibliotecilor va 

prilejui lansarea spațiului de socializare BIBLIO LOUNGE, 

unde colegii bibliotecari își vor primi oaspeții în aer liber, pe terasa sediului central al 

bibliotecii,  la ceea ce am numit simbolic  RETRO PARTY' 90, un eveniment cu muzică și dans 

de calitate, costume inspirate de moda anilor 1990 și multe alte surprize. Fiecare bibliotecă va 

gândi astfel de interacțiuni cu utilizatorii, mizând pe propria creativitate și fantezie. Nocturna 

Bibliotecilor reprezintă o ocazie foarte bună de a strânge legăturile dintre utilizatori, 

bibliotecari și comunitate, într-un context relaxat și care inspiră la bună dispoziție”, a declarat 

Sorina Stanca, Președintele ANBPR. 

 

Pe agenda bibliotecilor înscrise în ediția acestui an a Nocturnei Bibliotecilor se vor regăsi 

expoziții, concerte, proiecţii de filme, întâlniri cu autori, jocuri și concursuri, ateliere de creație, 
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evenimente pline de culoare și provocări intelectuale care de care mai ingenioase și mai 

stimulative pentru participanți. 

 

Nocturna Bibliotecilor  este o campanie inițiată de  Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), gândită ca o evadare din convențional, cu scopul 

de a oferi publicului ocazia de a experimenta un alt fel de interacțiune cu bibliotecarii, într-o 

abordare mai puțin formală și mai apropiată de accepțiunea modernă a spațiilor de bibliotecă. 

  

Despre ANBPR: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai 

reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Raţiunea de a fi a acestei organizaţii 

este aceea de a coagula, într-o formă de asociere pe plan naţional, aşteptările, nevoile şi interesele celor care, prin 

profesie, preocupări şi atribuţii susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării 

şi documentării.  
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