
Stimaţi colegi, 

 

Vă adresez invitaţia de a trimite propuneri pentru Premiile ANBPR pentru activitatea pe 

anul 2020. Ca în fiecare an, ANBPR doreşte să promoveze astfel realizările bibliotecilor 

publice şi ale bibliotecarilor, să răsplătească performanţa şi să aprecieze implicarea personală 

și profesională a colegilor de breaslă care s-au remarcat în mod deosebit. 

Premiile ANBPR pentru activitatea bibliotecilor publice din cursul anului 2020 sunt 

structurate pe următoarele secţiuni şi categorii: 

A. Secţiunea dedicată activităţii profesionale: 

I) Cea mai bună lucrare de specialitate (monografie sau publicație serială); 

II) Cel mai bun articol / studiu de specialitate; 

III) Cel mai bun program / proiect din bibliotecă, pe patru nivele: comunală, orăşenească, 

municipală, judeţeană; 

IV) Cele mai bune servicii inovative de bibliotecă (inclusiv cele digitale, precum site de 

bibliotecă); 

V) Bibliotecarul anului; 

VI) Premiul „Traian Brad” pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga activitate. 

B. Secţiunea dedicată activităţii de Asociaţie 

VII) Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată de un membru la nivelul 

Asociaţiei; 

VIII) „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul anterior premierii. 

Nominalizările se pot face în perioada 15 aprilie – 23 aprilie 2021 şi se vor trimite la adresa 

anbpr_ro@yahoo.com, cu subiectul Premii ANBPR – în atenția Prim-Vicepreședintelui 

ANBPR. Menționăm că vor fi luate în considerare doar nominalizările trimise pe adresa 

oficială a ANBPR și nu cele trimise pe adresa electronică a vreunui membru al 

conducerii Asociației. Ținem să subliniem acest lucru în mod expres pentru a evita 

eventuale blocaje de comunicare și pentru a fi foarte clari în privința expedierii pe 

adresa corectă, și nu pe alt canal.  

 

Fişele de înscriere se completează având în vedere criteriile de evaluare pe fiecare categorie 

de premii. Criteriile de evaluare, fişele de înscriere, cu detaliile pe care trebuie să le conţină şi 



Regulamentul premiilor actualizat se găsesc pe website-ul ANBPR, la 

calea: http://anbpr.org.ro/index.php/premiile-anbpr/regulament-premii/ 

 

Fişele trebuie să fie completate corect și conform astfel încât să fie valide, de aceea 

recomandăm atenţie maximă privind respectarea cerințelor și completarea tuturor rubricilor 

necesare.  

În cazul publicațiilor de tip carte, este recomandabil ca monografiile să fi fost trimise anterior, 

în anul 2020, la bibliotecile județene, pentru a fi cunoscute circuitului profesional, citite și 

consultate de juriul Consiliului de Conducere pentru ca acesta să poată vota în cunoștință de 

cauză.  

În cazul publicațiilor seriale, este recomandabil ca acestea să fi fost, la rândul lor, trimise la 

bibliotecile județene și să figureze în colecțiile acestora, iar, în cazul publicațiilor electronice, 

să se specifice limpede că au doar apariție pe suport electronic.  

Se cuvine să întărim faptul că aceste Premii sunt ale asociației profesionale a bibliotecarilor și 

bibliotecilor publice și de aceea ele se acordă în funcție și de existența unei filiale sau 

calitatea de membru al Asociației, de gradul de implicare a filialelor candidate la 

nominalizări în activitatea asociativă (participare la întâlnirile profesionale, cursuri, 

seminarii, evenimente etc.) și de achitarea cotizației la zi.  

Precizăm că se acceptă nominalizări inclusive din partea colegilor ce fac parte din Consiliul 

de Conducere, ceea ce este firesc, cu condiția ca, în momentul votării, să nu aleagă propria 

propunere, ci o altă nominalizare de la categoria la care candidează.  

Aşteptăm nominalizările pentru Premiile ANBPR, cu speranţa că acestea vor prilejui 

cunoaştere reciprocă mai aprofundată şi sărbătorirea profesioniştilor breslei noastre chiar în 

preajma Zilei Bibliotecarului din România, 23 aprilie. 

Cu prețuire și mulțumiri pentru suportul acordat activității ANBPR, 

Sorina Stanca 

Președinte ANBPR 

 

http://anbpr.org.ro/index.php/premiile-anbpr/regulament-premii/

