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Dragi colegi, 

 

Bibliotecile din România, asemenea celor din întreaga lume, au fost profund afectate de 

apariția și răspândirea cu rapiditate a COVID-19 (Coronavirus). 

  

Multe biblioteci au sistat temporar atât serviciile pentru public, activitățile de educație 

permanentă, cât și activitățile culturale, pentru a contribui la eforturile conjugate ale 

autorităților, ale persoanelor juridice, precum și ale cetățenilor de limitare a răspândirii bolii.  

 

Pe fondul incertitudinilor alimentate de pandemia COVID-19, fiecare bibliotecar trebuie să ia 

decizii dificile cu privire la modul de îndeplinire a misiunii bibliotecilor în condiții de criză. 

Bibliotecile se află astăzi în situația de a decide cum pot oferi în continuare acces la 

informații, nepericlitând, însă, în niciun fel, siguranța utilizatorilor și a personalului 

bibliotecii. 

 

Suntem cu toții afectați atât pe plan personal, cât și profesional de starea de urgență recent 

decretată în România, fiind nevoiți să ne adaptăm rapid la o serie de restricții, atât în ce 

privește regimul de circulație a persoanelor, cât și condițiile de desfășurare a altor activități. 

  

În numele ANBPR, vă transmitem cele mai bune urări de sănătate tuturor celor care vă 

confruntați cu situații dificile. 

 

Având în vedere  starea de urgență la nivel național, dar și perturbările înregistrate la nivel 

internațional pe fondul acutizării crizei Coronavirus,  vă informăm că evenimentul național, 

programat pentru luna mai 2020, Conferința ANBPR BiblioPUBLICA, ce urma să fie 

organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană Arad, va fi amânat. 

 

Vă recomandăm tuturor să urmați recomandările privind evenimentele și călătoriile furnizate 

de Grupul de suport tehnico-știinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României, de Ministerul Sănătății, precum și de Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS). 

  

Considerăm că acum, mai mult ca oricând, este imperativ necesar să ne mobilizăm să oferim 

servicii on-line utilizatorilor bibliotecii, să încurajăm informarea corectă și, ceea ce este 

extrem de important în situații de criză, din surse de încredere. ANBPR susține prin acest 

demers ca bibliotecile publice să răspundă cu seriozitate și responsabilitate nevoilor de  

informare ale utilizatorilor, oferind acces la informații de calitate, prin cărți disponibile 

online,  baze de date și conexiune la internet, dar și asistență la distanță în găsirea de 

informații corecte și în navigarea în siguranță prin imensa cantitate de informații disponibile. 

 

Sorina Stanca 
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