
 
  

Mobilitate pe tema antreprenoriatului cultural – cea mai recentă intervenție în 

parteneriat România - Islanda  

 

În perioada 10-15 decembrie 2018, 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România - 

ANBPR și Fundația EVRIS, Islanda, 

au  participat la o mobilitate de schimb 

de experiență, la Reykjavik, pe tema 

antreprenoriatului cultural, intervenție 

finanțată  în contextul Fondului pentru 

relații bilaterale PA14 – Antreprenoriat 

Cultural, Patrimoniu și Schimburi 

Culturale 2014-2021. 

Prin intermediul acestei mobilități, partenerii din România și Islanda și-au propus să  facă 

schimb de idei și  know-how în ce privește colaborarea profesională dintre operatorii culturali 

din cele două țări și identificarea de oportunități pentru dezvoltarea de viitoare proiecte 

culturale în parteneriat. 

Pornind de la premisa că experiența și activitățile celor două organizații partenere sunt 

complementare, dar că fiecare organizație are standarde și metode de lucru diferite, membrii 

consorțiului au beneficiat de acest prilej pentru a face schimb de know-how și de a se sprijini 

reciproc în înțelegerea specificității activităților cuturale și antreprenoriale din cealaltă țară. 

Mobilitatea la Reykjavik a prilejuit o 

vizită lucrativă la sediul Fundației 

EVRIS, cu scopul de a sonda diferite 

modele de abordare a 

antreprenoriatului cultural, aplicabile 

în România și Islanda. Pornind de la 

experiența operatorilor culturali de la 

Reykjavik, participanții la mobilitate 

au încercat să aducă în discuția 

partenerilor cele mai bune practici 

privind aplicarea abordării 

antreprenoriale în cultură și 

interacțiunile posibile între reprezentanții organizațiilor din domeniul culturii din țările 

participante.  



Reprezentanții ANBPR România au împărtășit partenerilor din Islanda lecțiile învățate în 

decursul implementării proiectelor bilaterale câștigate anterior, în cadrul Granturilor SEE, și, 

la rândul lor, au preluat, de la partenerii din Islanda, o serie de informații, bune practici și 

modele de implementare privind intervențiile culturale, în perspectiva dezvoltării de proiecte 

comune, în cadrul noii perioade de programare SEE. 

Pe durata mobilității, partenerii au 

luat parte la mai multe întâlniri și 

vizite la principalele obiective 

culturale din Reykjavik, Islanda. În 

felul acesta, reprezentanții ANBPR 

România și partenerii de la Fundația 

EVRIS din Islanda au explorat 

principalele particularități ale 

mediului cultural din țara parteneră, 

acordând o atenție deosebită 

componentei privind antreprenoriatul 

cultural, tema principală a acestei 

intervenții. 

Ca urmare a discuțiilor și consultărilor avute pe perioada vizitei la Reykjavik, partenerii 

români și islandezi și-au exprimat intenția de a colabora în ce privește dezvoltarea și punerea 

în aplicare a unor noi proiecte în parteneriat și au semnat un acord de parteneriat în acest 

sens. 

Experții români și islandezi au avut ocazia să descopere unele dintre valorile culturale ale 

Islandei și, pe baza sesiunilor de discuții de la sediul Fundației EVRIS, au schițat câteva idei 

de proiecte culturale și creative posibil de implementat în parteneriat România-Islanda.  

Prin participarea la această 

mobilitate, prin intermediul 

discuțiilor și sesiunilor de 

brainstorming, reprezentanții 

ANBPR România și, respectiv, ai 

Fundației EVRIS și-au consolidat 

cunoștințele profesionale în 

domeniul antreprenoriatului 

cultural și au crreat premisele 

pentru dezvoltarea de proiecte 

culturale în parteneriat România-

Islanda. 

Intervenția de tip mobilitate de la Reykjavik a favorizat stabilirea de noi punți de comunicare 

și cooperare între operatorii culturali din cele două țări, cu scopul de a stimula interesul 

organizațiilor pentru activități culturale bilaterale ce vor aduce valoare adăugată mediului 

cultural din țările participante. 


