Raport de activitate al ANBPR
pe anul 2018
OBIECTIVE

ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE

Principalul obiectiv al ANBPR pentru anul
2018 a constat în creșterea eficienței
operaționale, cultivarea relațiilor de
parteneriat cu bibliotecile membre și
organizațiile active în domeniul culturii,
educației,
tehnologiei
și
dezvoltării
comunitare, diversificarea portofoliului de
proiecte cu finanțare externă dezvoltate și
implementate și consolidarea imaginii
ANBPR ca cea mai reprezentativă asociație
profesională a sistemului bibliotecar
românesc.

La nivelul conducerii ANBPR s-au produs
schimbări – Bogdan Ghiurco şi Florica Pop
au demisionat din Biroul Executiv şi în locul
lor au avansat Ruxandra Nazare ca Prim
Vice-Preşedinte, Liviu-Iulian Dediu şi
Dragoş-Adrian Neagu – Vicepreşedinţi şi
Sorin Burlacu – Secretar. Au intrat în Biroul
Executiv: Gheorghe-Gabriel Cărăbuş şi
Claudia Şerbănuţă, iar în Consiliul de
conducere – Florian Cârstea şi Ionela Panait.

Prioritățile ANBPR au constat în 2018 în
îmbunătăţirea relaţiilor interne şi externe,
prin acţiuni de comunicare personalizate la
nivelul tuturor filialelor judeţene ale
ANBPR și al partenerilor, transformarea
Asociației în principalul catalizator al
intervențiilor de susţinere a profesiei de
bibliotecar la nivel național, îmbunătăţirea
capacităţii de auto-finanţare, relansarea
formării şi dezvoltării profesionale în formă
acreditată,
stimularea
prezenței
internaționale a ANBPR ca partener
strategic al organizațiilor de profil din
Europa și crearea premiselor pentru un
spațiu informațional comun al întregului
sistem de biblioteci din România.

Din iunie, Departamentul Operaţional nu a
mai dispus de asistent director, iar
persoanele care au fost angajate în urma
sesiunilor de interviuri nu au confirmat în
perioada de probă şi nu s-a încheiat contract
pe durată nedeterminată.
În privinţa Comisiilor profesionale ale
ANBPR, componenţa stabilită de Bogdan
Ghiurco în urma apelurilor de voluntariat şi
înscriere din 2017 a fost definitivată şi a fost
anunţată public pe website-ul ANBPR http://anbpr.org.ro/index.php/desprenoi/organizare/.
Buletinul
de
ştiri
al
Asociaţiei
BiblioMAGAZIN s-a pregătit şi editat în
patru numere. Acestea sunt disponibile pe
pagina de internet a Asociaţiei.

Referitor la activitatea de formare
profesională, lucrurile au fost foarte dificile,
schimbarea legislaţiei antrenând refacerea
dosarului de acreditare. După un lung blocaj
administrativ, dosarul a fost aprobat. Silvia
Nestorescu, Crina Ifrim şi Comisia de
formare profesională au lucrat la
definitivarea ofertei de cursuri pentru anul
2018. S-au făcut 10 cursuri ANBPR în 2018
(dintre care 6 acreditate – 3 studii
superioare, 3 studii medii, 4 neacreditate).
În cadrul aceleiaşi comisii, Simona Floruţău
a propus două chestionare de evaluare a
nevoilor profesionale şi a satisfacţiei faţă de
oferta profesională a ANBPR la nivelul
bibliotecilor judeţene şi a membrilor
ANBPR. Formularele au fost analizate,
discutate, completate pe baza sugestiilor şi
definitivate, urmând să fie aplicate în viitor.

PARTICIPĂRI

Din noiembrie 2018, Comisia Naţională a
Bibliotecilor şi-a reluat activitatea – din
partea ANBPR şi a bibliotecilor publice
participă Sorina Stanca, Preşedinte ANBPR
şi Liviu Dediu, Vicepreşedinte ANBPR. În
Comisie au fost aleşi de către Ministerul
Culturii şi Cultelor şi alţi reprezentanţi ai
bibliotecilor publice: Lucian Dindirică,
Dragoş-Adrian Neagu şi Olimpia Bratu.

Atelierul ParteneriatE+ a făcut parte din
oferta de formare a ANPCDEFP pentru
organizaţiile sau instituțiile eligibile
(inclusiv biblioteci și muzee) și a fost
susținută de membrii reţelei de formatori
Erasmus+.

În 2018 s-a lucrat la aplicaţia de colectare a
statisticii de bibliotecă online. Este vorba de
echipa de 3 programatori voluntari pornită la
drum de Anca Râpeanu în cadrul
evenimentului Hacking for Humanity,
echipă pe care Claudia Şerbănuţă a preluat-o
la începutul anului 2018. Au avut 5 întâlniri
de lucru (a câte minim 6 ore) și aplicația este
aproape gata de teste. Pentru a putea finaliza
prima versiune a ei este nevoie de pilotarea
ei la nivel naţional.

La începutul lunii ianuarie 2018, ANBPR
s-a implicat în diseminarea concursului
național pentru tineri și adulți organizat de
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu SĂLAJ,
sub egida Consiliului Județean Sălaj. Prin
acest concurs, tinerii şi adulţii au fost
chemaţi să recitească paginile scrise despre
drumul românilor spre MAREA UNIRE,
despre evoluția ROMÂNIEI în perioada
1918-2018 și stimulaţi să îşi exprime
viziunea pentru următorul secol.
12-14 ianuarie 2018 - ANBPR a fost
reprezentată de către Directorul Executiv
Ioana Crihană la Atelierul de scriere proiecte
ParteneriatE+ Tineret (KA1 și KA2
organizat la București.

Atelierul a fost dedicat dezvoltării de
proiecte de parteneriat strategic în cadrul
programului European pentru educaţie,
formare profesională şi tineret Erasmus+,
domeniul Tineret.
24 ianuarie 2018 - ANBPR s-a implicat în
activarea bibliotecarilor din bibliotecile
publice românești în susținerea obiectivelor
Agendei ONU 2030. Astfel, Asociația
Bibliotecarilor din Republica Moldova
(ABRM), împreună cu Asociația Națională
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), cu susținerea Federației

Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecari
și Biblioteci (IFLA) prin Programul
Internațional de Advocacy (IAP) au
organizat, la Chișinău, un atelier pe tema
Promovarea rolului bibliotecilor în
implementarea agendei ONU 2030 și a
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
Acest atelier a avut loc în perioada
29-30 martie 2018 şi a fost organizat în
parteneriat cu IFLA prin Programul
Internațional de Advocacy (IAP). La acest
atelier au luat parte 10 bibliotecari din
România şi 10 din Republica Moldova,
bibliotecari cu experiență de training sau
informare în domeniul proiectului și
implicare anterioară în
activități de
advocacy.
31 ianuarie 2018 - ANBPR a lansat apelul
național de contribuţie privind organizarea
expoziţiei anuale colective de fotografii
despre activitatea bibliotecilor publice,
inițiativă în partneriat ANBPR și Biblioteca
Județeană „George Barițiu” Brașov. Tema
aleasă pentru expoziția de fotografie a
ANBPR din 2018 a fost Jocurile în
biblioteci – de la ludoteci la jocuri video.
Scopul expoziţiei colective a fost acela de a
arăta, vizual şi imagistic, contribuţia
bibliotecilor în viaţa utilizatorilor şi
comunităţilor.
31 ianuarie 2018 - ANBPR a lansat un apel
național privind acordarea de
sprijin
financiar, sub forma unui grant de călatorie,
pentru participarea la Forumul Internațional
al Tinerilor Bibliotecari din Ucraina
desfășurat în perioada 12-13 aprilie 2018 la
Liov, în Ucraina. Acest forum a fost dedicat
tinerilor profesioniști de bibliotecă din
diferite țări care au un interes comun în

crearea de biblioteci moderne și inovatoare.
Ionela Panait a câstigat grantul oferit la nivel
național de către ANBPR şi a prezentat
lucrarea sa la Forumul Internaţional al
Tinerilor Bibliotecari din Ucraina, Liov.
Ianuarie-februarie 2019 – ANBPR a
dezvoltat propunerea de proiect cu titlul
"Biblioteca – spațiu educațional creativ
deschis spre viitor". Proiectul a fost depus în
data de 22.02.2018, dar această aplicație nu
a fost acceptată la finanțare.
Ianuarie-martie 2018 – ANBPR a
dezvoltat propunerea de proiect cu titlul
"Predă pentru viitor (viitorul în tehnologii
combinate şi îmbogăţirea resurselor
nelimitate)/ Teach for FUTURE (Future
Unite
Technologies
and
Unlimited
Resources Enrichment)". Proiectul înscris în
competiție în cadrul programului Erasmus+/
Cooperation for innovation and the
exchange of good practices/ Strategic
Partnerships for adult education/ Innovation.
Această aplicație a fost depusă în data de
21.03.2018. În urma evaluării, proiectul s-a
clasat pe lista de rezervă, cu buget aprobat,
dar nu a fost contractat din lipsă de fonduri.
Februarie-martie 2018 - ANBPR a depus o
propunere de proiect în vederea participării
la campania 4/4PentruPrieteni lansat de
către Ambasada Statelor Unite în România
împreună cu American Councils for
International Education. Această inițiativă
prevede ca ziua de 4/4/2018 să fie dedicată
comunității și faptelor bune, pornind de la
reflecțiile cunoscutului activist american Dr.
Martin Luther King Jr.: „Întrebarea cea mai
stringentă și importantă a vieții este: ce faci
pentru ceilalți?”. La acţiunea propusă de

ANBPR, desfaşurată la Centrul Steluțelor, al
Asociației M.A.M.E a participat Biblioteca
Metropolitană Bucureşti.

ACDC, Associazione Ricreativa e Culturale
Italiana – ARCI, Global Libraries Bulgaria
Foundation – GLBF și Fundacion Esplai.

18 martie - a fost lansat apelul de implicare
în proiectul COLIBLITE (2018-2020) către
bibliotecile din ANBPR - proiect în care
ANBPR este partener, sub coordonarea
națională a Active Watch.

Cu această ocazie, au fost evaluate
principalele
activități
derulate,
s-au
actualizat planificările acțiunilor viitoare, au
fost actualizate documentele administrative
ale partenerilor pentru a respecta cerințele
finanțatorului, au fost stabilite rolurile
fiecărui partener în dezvoltarea viitoarelor
produse intelectuale, partenerii au testat
diferite instrumente de evaluare și au fost
agreate detaliile următoarei întâlniri
transnaționale, planificată să se desfășoare la
Bangor, în Irlanda de Nord.

În săptămâna 19 – 25 martie 2018, Fundația
EOS, în parteneriat cu Asociația Națională a
Bibliotecilor Publice din România, și
Asociația APDETIC au anunțat lansarea
campaniei de alfabetizare și incluziune
digitală Hai pe NET 2018! Aflată la cea de-a
noua ediție, campania a susținut organizarea
de activități online, de la simple ore de
alfabetizare digitală, la acțiuni ce vizează
performanța în mediul online. Au fost
încurajate să participe în campanie școlile,
bibliotecile publice, Puncte de Acces Public
la
Informație
(PAPI),
organizațiile
neguvernamentale,
cluburile
copiilor,
cluburile seniorilor sau orice alte organizații
deschise publicului în care există computere
sau dispozitive mobile cu acces la internet.
17-18 aprilie 2018 - ANBPR alături de
partenerii săi din cadrul proiectului e-Skills
for e-Inclusion s-au reunit la Sofia pentru o
întâlnire transnațională planificată în cadrul
proiectului finanțat în cadrul programului
Erasmus+, KA2, Educația Adulților.
La întâlnire au participat reprezentanții
tuturor organizațiilor partenere, și anume
Kilcooley Women’s Centre, Asociația
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România – ANBPR, Asociaţia
Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară –

18 aprilie 2018 – ANBPR a lansat public
campania privind Săptămâna Națională a
Bibliotecilor programată să se desfăşoare în
perioada 23-29 Aprilie 2018.
În Anul Centenarului, ANBPR a decis să se
alăture inițiativei Bibliotecii Județene I.S.
Bădescu – Sălaj, care, sub egida Consiliului
Județean Sălaj, în colaborare cu Instituția
Prefectului
Sălaj,
a
dedicat
toate
evenimentele Săptămânii Naționale a
Bibliotecilor Omagierii Marii Uniri a
Tuturor Românilor. În prima zi a Săptămânii
Bibliotecilor, 23 aprilie, s-a sărbătorit Ziua
Cărții și a Dreptului de Autor / Ziua
Bibliotecarului din România, urmată de
acțiuni punctuale dedicate Centenarului și
vizite documentare în orașul Unirii. An de
an, pe toată durata Săptâmânii Naționale a
Bibliotecilor, biblioteca devine spațiul unde
cititorii pot lua parte la o suită întreagă de
activități culturale, lansări de carte,
dezbateri, expoziții, mese rotunde, sesiuni de
lecturi publice, întâlniri cu autori etc.,

menite să aducă în atenția publicului
importanța bibliotecilor și implicarea acestor
instituții în promovarea culturii de calitate și
a educației prin cultură.
16-19 mai 2018 - cu prilejul a 125 de ani de
Bibliotecă publică în Bacău și sub egida
Centenarului Marii Uniri, Biblioteca
Județeană „Costache Sturdza” Bacău în
colaborare cu Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România au organizat Conferința Națională
Biblioteca Publică – soluții și perspective
în dezvoltarea comunității. La eveniment
au participat ANBPR, împreună cu
bibliotecile membre, bibliotecari cu diverse
specializări din sistemul public de biblioteci,
invitați speciali din România și străinătate,
alături de colaboratori instituționali și de
sponsori ai evenimentului.
29 mai 2018 - La încheierea evaluarii
propunerilor de finanțare, Agenția Erasmus+
din România a desemnat câștigător proiectul
cu titlul “Competențe tehnologice privind
designul de produs și producția asistată
pentru creșterea performanțelor creative ale
angajaților-resursă din makerspace-urile din
biblioteci”, depus de ANBPR.
Acest proiect are la bază parteneriatul dintre
ANBPR și 4 biblioteci membre – Biblioteca
Metropolitană
București,
Biblioteca
Județeană „Panait Istrati” Brăila, Biblioteca
Națională a României și Biblioteca
Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava, care au
decis că este nevoie de un set nou de
competențe pentru bibliotecarii moderni.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui
proiect sunt: Training în domeniul 3D

printing (design grafic, învățarea folosirii
unei imprimante și a unui software 3D) - 2
participanți /training; Training în design de
produs (desen de proiectare, fundamente ale
produsului, materiale și procese de producție
și software CAD) - 2 participanți/training;
Training în identificarea și crearea de
parteneriate pentru derularea de activități
Do-ItYourself (parteneriate cu producători,
artiști, rezidenți, oameni-resursă din
comunitate) - 2 bibliotecari/training;
Training privind Creative Thinking - 2
participanți/training;
Training
privind
explorarea & crearea de spații de învățare
transformativă
–
Explore
creating
transformative learning spaces - 2
participanți/training.
Iunie 2018 – Sorina Stanca şi Ruxandra
Nazare au participat la Conferinţa Asociaţiei
Bibliotecarilor Germani, care a avut loc la
Berlin.
Urmare a acestei participări, un articol pe
tema proiectului “Jocurile în biblioteci” a
apărut în prestigioasa revistă a Asociaţiei
Germane de Biblioteci.
14-15 iunie 2018 ANBPR a fost
reprezentată la a doua întâlnire din cadrul
proiectului COLIBLITE, care s-a desfășurat
în Modena și Bologna. Din partea Asociației
au participat coordonatoarele proiectului
Claudia Șerbănuță – specialist biblioteci în
cadrul proiectului CODE Kids, membru în
Biroul Executiv ANBPR, și Mariana Lucia
Marian – bibliotecar și trainer în cadrul
serviciului Marketing și activități culturale
al Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj.

În prima zi a avut loc o conferință publică la
Biblioteca Delfini din Modena, urmată a
doua zi de o întâlnire de lucru a partenerilor
din proiect. În cele două zile discuțiile s-au
axat pe modurile în care, la nivelul
comunităților, bibliotecile publice, școlile
dar și alți actori se pot implica împreună
pentru a educa, cu ajutorul noilor tehnologii,
viitoarele generații de cetățeni activi.
Partenerii din acest proiect, care vin din
Olanda, Marea Britanie, Italia și România,
au aflat despre bunele practici în
promovarea cetățeniei digitale din Italia și
au lucrat la planificarea activităților pe care
le vor realiza în următorul an de proiect.
Active Watch urmează să realizeze un ghid
de bune practici dedicat activităţi digitale
din biblioteci, şcoli, admininstraţie din
fiecare ţară.
În cadrul întâlnirii, participanții au vizitat
Bibliotecile Delfini și Estense din Modena și
au putut participa la o masă rotundă cu tema
“Bibliotecile, avanposturi culturale pentru
cetățenia digitală”, la care au participat Tom
van Vlimmeren, directorul Bibliotecii
Centrale din Utrecht și preşedinte EBLIDA,
și Adriano Bertolini de la Biblioteca din
Bologna.
Iunie 2018 – ANBPR a dezvoltat aplicația
de proiect cu titlul Focus on 3D Printing –
New techs learning activities in libraries.
Acesta a fost depus în data de 13.07.2018 şi
a fost declarat câştigător. Proiectul a fost
finanţat de Google. S-au organizat 4
ateliere/workshop-uri de modelare &
imprimare 3D (mini sesiuni “ECDL 3D
Printing”), în cadrul a 3 biblioteci din
Bucuresti, Brăila şi Cluj, cu o durata de 3 h
fiecare, dedicate unui numar de 500

copii/tineri cu vârste între 5-18 ani, în luna
octombrie 2018. Prezenţa la ateliere a fost
mai mare, peste 1000 tineri/copii
beneficiind de aceste activități.
Iunie-iulie 2018 – ANBPR a dezvoltat
aplicația de proiect cu titlul ROBO & 3D
FUN - eveniment despre noi tehnologii
inovative și programare la Biblioteca
Națională a României. Acest proiect a fost
depus spre finanțare de către Meet and Code
2018 în data de 13.07.2018, dar nu a fost
contractat. Proiectul prevedea 3 ateliere
despre noi tehnologii-Mini Sesiuni “ECDL
3D FUN”.
Iunie-iulie 2018 - ANBPR a dezvoltat
aplicația de proiect cu titlul Community
PLUS - 3D Printing & Coding pentru
tineri la bibliotecă. Aceasta a fost depusă
spre finanțare de către Raiffeisen Comunități
în data de 02.08.2018. Din cele 185 de
proiecte depuse, au fost selectate 20 pentru
prezentare directă, printre care şi acest
proiect. În urma susţinerii prezentării au fost
finanţate doar 10 proiecte, între care nu s-a
numărat aplicația ANBPR.
24 iulie 2018 – a fost organizat atelierul
Biblioteca Transformă - despre mesajele
publice transmise de biblioteci - susținut de
Claudia Șerbănuță și Ioana Crihană în cadrul
Programului de formare profesională 100 de
ani de la unirea Basarabiei cu România,
prilejuit
de
Centenarul
România.
Evenimentul a fost organizat de Biblioteca
Metropolitană București pentru bibliotecari
din Republica Moldova.
1 august – a avut loc o întâlnire a echipei
de proiect COLIBLITE la București.

13 august 2019 - ANBPR s-a implicat în
diseminarea informațiilor privind cea de-a
doua ediție a Academiei de vară a
bibliotecarilor cicliști #cicloBiblio2018.
Timp de șase zile, în perioada 14-19 august
2018, bibliotecari și prieteni ai bibliotecilor
au pedalat împreună, pe un traseu de 350 de
km.
Scopul
evenimentului
a
fost
conștientizarea rolului pe care bibliotecile îl
au în învățarea pe tot parcursul vieții, în
dezvoltarea personală și comunitară.
Organizată pe traseul Constanța-Galați,
Ciclobiblio a fost un exemplu de neconferință internațională pe biciclete
organizată pentru promovarea bibliotecilor
de o echipă de voluntari din ANBPR
(Claudia Șerbănuță, Corina Ciuraru, Raluca
Istrate) și ABR, cu implicarea Bibliotecilor
județene din Constanța, Tulcea, Brăila și
Galați. Au participat bibliotecari și
susținători ai bibliotecilor din
Croația,
Letonia, Ungaria și România (Miercurea
Ciuc, Satu Mare, Constanța, București).
Bibliotecarii bicicliști au pornit în prima zi
pe o distanță de 45 de km, de la Biblioteca
Județeană din Constanța până la Peștera Sf.
Ioan Casian, urmat în ziua 2, cu 96 de km
parcurși, iar în a treia zi, bibliotecarii au
ajuns la Tulcea. După alte două opriri la
Greci și Brăila, finalul de tur a fost stabilit la
Biblioteca Județeană Galați, la prânz, cu un
total de 350 de km pedalați.
August 2018 - ANBPR a dezvoltat aplicația
de proiect cu titlul SAVE - Security
Awareness for Vulnerable e-Navigators,
pentru a participa la o competiție de proiecte
lansată de U.S. Department of State Bureau
of Democracy, Human Rights and Labor.

Proiectul a vizat: crearea unei rețele
internaționale de 100 de multiplicatori de
formare digitală în domeniul securității
necesare formării cetățenilor responsabili
digital, în special în rândul populației
vulnerabile şi dezvoltarea abilităților de
securitate digitală în rândul a cel puțin
10.000 de cetățeni din România și
Germania. Depunerea nu a mai avut loc din
motive administrative. Tot în august 2018,
Alina-Valentina Ocheană, de la Biblioteca
din Medgidia, Filiala Nord, a participat la
Congresul IFLA, parte din cheltuielile de
participare fiind suportate de ANBPR.
14 septembrie 2018 - ANBPR a făcut
cunoscut
membrilor
săi
obiectivele
incluziunii sociale a refugiaților în cadrul
proiectului Lib(e)ro în relaţia cu bibliotecile.
Lib(e)ro este un proiect coordonat de către
Universitatea Danemarka Krems din
Austria, ce a dezvoltat mai multe resurse de
interes în domeniul bibliotecilor și al
incluziunii sociale a refugiaților.
ANBPR a invitat colegii bibliotecari să
consulte și folosească surse specifice de
informații în activitatea profesională, după
cum urmează: Un manual pentru bibliotecari
care prezintă metode și instrumente pentru a
face bibliotecile publice un mediu de
învățare intercultural pentru refugiații nouveniţi şi o platformă de e-learning cu
materiale de instruire, pe de o parte, pentru
bibliotecari și asistenți sociali și, pe de altă
parte, pentru tineri.
24 septembrie 2018 - ANBPR s-a implicat
în promovarea obiectivelor Agendei pentru
dezvoltare durabilă 2030 - Transformăm
lumea (Agenda 2030 a ONU), adoptată de

statele membre ale Naţiunilor Unite în luna
septembrie 2018.
Noua agendă este incluzivă şi integrează
17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD)
de la economie şi sănătate la mediu
înconjurător, dezvoltare şi justiţie socială.
Pentru atingerea obiectivelor, bibliotecile
sunt instituţii cheie, iar Federaţia
internaţională a asociaţiilor de biblioteci
(IFLA) consideră că bibliotecile pot aduce o
contribuţie esenţială în realizarea agendei
prin extinderea accesului la informaţie şi
ştiinţă la scara întregii societăţi, graţie noilor
tehnologii ale informaţiei.
ANBPR a iniţiat traducerea materialelor
IFLA despre Agenda 2030 a ONU pentru a
le pune la dispoziţie tuturor bibliotecarilor şi
bibliotecilor care vor să se implice în
aplicarea seturilor de obiective. Acestea pot
fi consultate în limba română la adresa:
http://anbpr.org.ro/wpcontent/uploads/2018/09/AgendaONUsetde-instrumente-IFLA_final.pdf
29-30 septembrie 2018 - ANBPR s-a
implicat, potrivit tradiției, în desfășurarea
campaniei Nocturna Bibliotecilor 2018. În
anul Centenarului Marii Uniri, campania de
mobilizare nocturnă a bibliotecilor a fost
dedicată valorilor și simbolurilor culturale
ale Unirii, reunind participanții sub sloganul
BIBLIOTECILE
UNESC.
Campania
Nocturna Bibliotecilor 2018, a reprezentat o
ediție comună pentru bibliotecile din
România și Republica Moldova.
Pornind de la premisa că bibliotecile aduc
oamenii aproape, unesc comunități și idei și
inspiră la creativitate, bibliotecile au fost

invitate să propună pentru instituțiile lor un
program personalizat pentru Nocturna
Bibliotecilor 2018, circumscris tematicii
acestei ediții, și anume BIBLIOTECILE
UNESC.
1 octombrie 2018 - a fost vernisată ediția a
IV-a a Expoziției anuale colective de
fotografie a ANBPR, la Biblioteca Județeană
„Dinicu Golescu” Argeș, intitulată Lumea
jocurilor la bibliotecă. A fost pentru prima
dată când a fost găzduită la o bibliotecă
publică județeană, una dintre cele mai active
și fidele participante, unde a rămas deschisă
publicului timp de o lună.
Pentru această ediție, tema aleasă a fost
despre jocurile pentru copii și adolescenți în
bibliotecile publice – de la cele tradiționale
până la cele utilizând noile tehnologii. La
prima vedere pare un subiect dedicat
exclusiv lumii jocului fiindcă joaca aparține
copiilor și tinerilor. Dar implicarea
bibliotecilor contributoare a dezvăluit o
abordare serioasă și profundă a jocurilor,
prin prisma educației pentru cultură prin joc.
Biblioteca publică este un spațiu al educației
în manieră ludică, în mod obișnuit aici
găsești locul de relaxare și divertisment prin
carte, lectură, cursuri, ateliere, concursuri,
jocuri, toate însă subsumate educației prin
joacă. Este o perspectivă a bibliotecilor
publice pe care noi bibliotecarii o
cunoaștem, dar această imagine trebuie
cunoscută și recunoscută de toți ceilalți din
societate, scopul proiectului fiind să
promoveze munca bibliotecarilor.
Expoziţia virtuală realizată încă din luna
iulie poate fi accesată la adresa:

https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2018/
08/10/400/
08-11 octombrie 2018 - Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România – ANBPR, cu implicarea
Bibliotecii Naționale a României, a
Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj
și a Bibliotecii Județene „Panait Istrati”
Brăila, cu sprijinul ECDL ROMANIA, a
derulat proiectul cu titlul „Focus on 3D
Printing – New techs learning activities in
libraries”, finanțat de Google, în cadrul
competiției “Google’s Europe Code Week
Grants”.
Această inițiativă educațională și de
conștientizare a avantajelor noilor tehnologii
a vizat prezentarea noţiunilor de modelare şi
imprimare 3D unei audiențe formate din
peste 1000 de copii și tineri cu vârste
cuprinse între 5-18 ani, care au participat la
ateliere de tehnologie găzduite de
bibliotecile din București, Cluj și Brăila.
În cadrul proiectului, s-au organizat
4 ateliere interactive de modelare &
imprimare 3D, prin intermediul cărora copiii
și tinerii și-au dezvoltat imaginația și
creativitatea și au dobândit noțiuni
fundamentale
privind
modelarea
şi
imprimarea 3D, pentru a avea o înțelegere
mai bună privind utilitatea și avantajele
acestor noi tehnici digitale.
9 octombrie 2018 – Reprezentanţii ANBPR,
Sorina Stanca şi Ruxandra Nazare, au
participat la Bruxelles, la Public Libraries
2020 unde au prezentat proiectele inovatoare
ale ANBPR – iZiLIT şi Jurnalul.

14 octombrie 2018 – Reprezentanţii
ANBPR, Sorina Stanca, Ruxandra Nazare şi
Ioana Crihană, au participat la atelierul cu
titlul “Networking / PR pentru biblioteci și
bibliotecari”, organizat de Institutul Goethe
Bucureşti. Sorina Stanca și Ruxandra Nazare
au prezentat “Impresii de la Ziua
Bibliotecarului din Berlin - deschis şi
conectat - o experienţă profesională”, în
timp ce Ioana Crihană a susținut prezentarea
cu titlul “PartneringStarter – e-spațiu pentru
networking și facilitarea parteneriatelor”.
23-24 octombrie 2018 - ANBPR a fost
reprezentată la cea de-a 5-a întâlnire
transnațională e-Skills for e-Inclusion care a
avut loc la Barcelona. Fundacion Esplai,
Barcelona, Spania, a fost gazda acestei
întâlniri transnaționale din cadrul proiectului
Erasmus+, KA2, Adult Education, cu titlul
e-Skills for e-Inclusion.
La întrunirea din Spania au participat
reprezentanții
tuturor
organizațiilor
partenere, și anume Kilcooley Women’s
Centre, Fundacion Esplai, Asociația
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România – ANBPR, Asociaţia
Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară –
ACDC, Associazione Ricreativa e Culturale
Italiana – ARCI și Global Libraries Bulgaria
Foundation – GLBF.
Partenerii din cele 5 țări participante s-au
reunit pentru a discuta despre principalele
produse intelectuale ale proiectului și despre
cum se vor distribui responsabilitățile între
organizațiile partenere în ultimul an de
implementare a proiectului.

25 octombrie 2018 - Pro Vobis şi Asociaţia
Națională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România au invitat bibliotecile
publice din România să se înscrie în
procesul de selecţie din proiectul Build Solid
Ground, care a oferit posibilitatea de
formare a 10 de bibliotecari publici în
tematica Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă și a conexiunii acestora cu
Voluntariatul.
Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse
pentru Voluntariat implementează în
perioada noiembrie 2017-octombrie 2020
proiectul „Build Solid Ground – Dezvoltarea
înțelegerii critice și a implicării active pentru
Obiectivul de Dezvoltare Durabilă “SDG11″
și “Noua Agendă Urbană 2030″ (Habitat
III), pentru promovarea dreptului la locuire,
dreptului la proprietate imobiliară și a
orașelor durabile și sustenabile”. Proiectul
își propune să faciliteze implicarea activă a
cetățenilor europeni în susținerea dezvoltării
durabile globale, prin creșterea nivelului de
conștientizare și a educației în acest
domeniu.
14-17 noiembrie 2018 - ANBPR a organizat
la Alba-Iulia cea de-a XXX-a ediţie a
Conferinței
Naționale
cu
tema
“INIȚIATIVE,
OPORTUNITĂȚI,
OBIECTIVE
ALE
BIBLIOTECILOR
PUBLICE DIN ROMÂNIA”. Municipiul
Alba Iulia este recunoscut de către toți
românii ca fiind locul unde s-a înfăptuit
Marea Unire, la 1 Decembrie 1918, acesta
fiind și motivul organizării conferinței
ANBPR din această toamnă la Alba-Iulia.
ANBPR, împreună cu Biblioteca gazdă, a
avut ca obiectiv conectarea la cele mai noi și
inovative proiecte din bibliotecile publice

românești care contribuie la dezvoltarea
comunităților pentru care bibliotecile
lucrează. La această conferinţă, prin efortul
preşedintei
ANBPR,
s-a
obţinut
sponsorizare pentru 12 burse de participare
completă pentru bibliotecari din biblioteci
mici. Finanţarea s-a derulat prin Filiala
ANBPR Cluj şi Asociaţia de prieteni a
Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
a susținut organizarea Conferinței ANBPR
cu suma de 10.000 lei.
La Conferința ANBPR de la Alba-Iulia s-au
întâlnit în ședințe de lucru următoarele
comisii profesionale: Comisia de legislație și
politici publice, Comisia de formare
profesională, Comisia de statistică și
evaluarea performanțelor și Comisia de
prelucrare a documentelor și referințe
științifice. Restul comisiilor nu s-au întrunit
din lipsă de participanți. Informaţii
referitoare la comisiile profesionale întrunite
pot
fi
consultate
la
adresa:
http://anbpr.org.ro/index.php/comisiileprofesionale-la-alba-iulia/
16 noiembrie – a avut loc prima întâlnire
națională COLIBLITE în cadrul conferinței
ANBPR la Alba Iulia, organizată împreună
cu Active Watch, cu participarea
Bibliotecilor Județene Argeș, Brăila, Brașov,
Maramureș, Prahova, Sălaj și bibliotecile
Titu, Gura Ocniței și Mătăsaru din județul
Dâmbovița.
4 decembrie 2018 - ANBPR a oferit
membrilor proprii oportunitatea de a
participa, pe bază de selecție, la obținerea
unui grant de călătorie şi de se implica, prin
susínerea unei prezentări, la Forumul

Internațional al Tinerilor Bibliotecari
„LIBRARY: RELOAD”, Ediția IV, care
avut loc la Kharkiv, în perioada 11-12
aprilie 2019, în Ucraina. Acest forum a
reunit tineri profesioniști de bibliotecă din
diferite țări și experți din alte domenii care
au un interes comun în crearea unor
biblioteci inovatoare moderne.
10-15 decembrie 2018 – În luna decembrie
2018, ANBPR s-a
implicat în două
mobilităţi internaţionale.
Împreună cu
Fundația EVRIS, Islanda, reprezentanţii
ANBPR 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 20142021.
Prin intermediul acestei mobilități, partenerii
din România și Islanda au propus
partenerului islandez un schimb de idei și
know-how în ce privește colaborarea
profesională dintre operatorii culturali din
cele două țări și identificarea de oportunități
de dezvoltare de proiecte culturale în
parteneriat.

10-12 decembrie 2018 - În contextul
proiectului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1,
Educaţia Adulţilor, cu titlul Competențe
tehnologice privind designul de produs și
producția asistată pentru creșterea
performanțelor creative ale angajațilorresursă
din
makerspace-urile
din
biblioteci, doi angajaţi din cadrul ANBPR şi
Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” au avut
oportunitatea de a participa la cursul
Autodesk AutoCAD Computer Aided
Design: Beginners organizat de UAL Short
Courses Ltd din Londra. Interacţiunea celor
doi colegi care au participat la mobilitatea la
University of the Arts din Londra, unul cu
background tehnic, iar celălalt economic şi
de marketing, a favorizat colaborarea în
echipe mixte și schimbul de experiență
intercultural. Ca urmare a acestei mobilități,
cunoștințele dobândite în timpul cursului vor
fi valorificate în proiectele curente ale
organizațiilor participante, dar și în cadrul
Makerspace-urilor constituite la nivelul
bibliotecilor. Prin mobilitatea desfăşurată la
Londra, graţie programului Erasmus+,
cursanții din România au beneficiat de
îmbunătățirea
competențelor
sociale,
lingvistice și culturale, dar şi de expunerea
la un sistem educațional etalon.

Sorina Stanca,
Președinte ANBPR

